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Teşekkürler Namık Kemal Zeybek…
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Bugüne kadar duyarlı okur 
desteğiyle 13 yıldır yayın hayatını sürdüren gazetemizin 
abonelerine armağan ettiği “Türk’ün inancı” adlı yazdığı kitabı 
nezaket gösterip siz okurlarımız adına tek tek imzalayan Kültür 
Eski Bakanımız, Türk Milleti’nin yetiştirdiği mümtaz 
şahsiyetlerden, Düşünce Adamı ve Yazar Namık Kemal Zey-
bek’e sonsuz teşekkür ediyoruz.

Yalçın Kara

Genel Merkezden emir geldi, Veli Gelebek 
ilçe başkanlığına aday olmayacak

AKP’de emir demiri kesti, 2 dönemdir ilçe başkanlığını 
yürüten işadamı Veli Gelebek, 18 Şubat’ta yapılacak ilçe 
kongresinde aday olmayacak. Gazetemize açıklamada 
bulunan Gelebek: “hiçbir makam ve koltuk sevdam 
olmadı” şeklinde konuştu. 
İşte Demokrasi(!) Atanmışa kongre izni... Sayfa: 14’de

Coşkun Bayram ve Emin Civelek 
Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

Kozan Koleji Proje Ekibi’nden
Üniversiteye ziyaret

Sayfa 2’de

MHP’ye katılan yeni üyelere 
rozetleri takıldı 

Milliyetçi Hareket Partisi 
Kozan İlçe Başkanlığı 
tarafından partiye yeni üye olan 
vatandaşlar için Anka Müzikhol’de 
katılım programı düzenlendi. S. 10’da

Eski Milletvekili ve TBMM İdare 
Amiri Kozanlı Coşkun Bayram ile 
Ceyhan Belediyesi Eski Başkanı 
Emin Civelek, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettiler. 
Sayfa: 5’de

Kozan Terziler Odası Başkanı Rifat Özcanlı  
“Zor koşullarda yaşamımızı sürdürmeye, evlerimize 
rızık ve ekmek götürmeye çalışıyoruz”

Terzilik Peygamber Hazreti İdris’ten 
buyana dünyanın en eski mesleklerinden 
birisidir. Terzilik mesleğini uzun yıllardır 
sürdüren Kozan Terziler Odası Başkanı 
Rifat Özcanlı...                       Sayfa: 14’de
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Kozan Koleji Proje Ekibi Çukurova Üniversitesinde
Kozan Koleji Uzman Biyolog Mehmet Aslan ve 
Kozan Koleji Anadolu Lisesi öğrencilerden oluşan 
proje ekibi Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı ve Ziraat Mühendisliği 
bölümlerini ziyaret etti. İlk olarak Fen Edebiyat 
Fakültesi Biyoloji bölümünde bir dizi temaslarda 
bulunan Kozan Koleji proje ekibi biyoloji koridor-
larında sergilenen donmuş hayvanları dikkatle 
gözlemlendi. Ardından biyoloji sistematiği 
konularında araştırmalar yapan Prof.Dr.Necati 
Türkmen’i ziyaret eden proje ekibi “Turaç Kuşları 
hep uçsun” projesi hakkında bilgilendirme yapıp, 
Prof.Dr.Necati Türkmen’den destek istediler. 

Buradaki temasların ardından Ziraat Fakültesini geçen proje ekibi Prof.Dr.SaadetBüyükalaca’yı ziyaret edip iki farklı 
alanda Tubitak proje başvurusu gerçekleştirdi. Ziraat Fakültesindeki temasların ardından proje ekibi Peyzaj 
Mimarlığı bölümüne geçip Prof.Dr.Muzaffer Yücel ile proje hakkında konuşup destek istediler. Konu ile ilgili 
konuşan Kozan Koleji Uzman Biyologu Mehmet Aslan “Her şeyden önemlisi öğrencilerimiz Üniversite, kampüs 
hayatını teneffüs etmenin, akademisyenlerle tanışmanın heyecanını yaşadılar.Projelerimiz konusunda başvurumuzu 
yaptık. Akademisyenlerimize çok teşekkür ederiz bizi çok iyi ağırladılar ve yol gösterdiler. Turaç kuşu ile ilgili 
projemizi de çok beğendiler. Kozan Koleji olarak Çukurova Üniversite ile ilgili ortak projeler üretmeye devam 
edeceğiz “şeklinde konuştu.
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Has Un Değirmeni Sahibi 
Tahsin Mencik’in Eşi 
Gülden Mencik ve kardeşi 
Yusuf Özbolatt’ın işletmeci-
liğini yaptığı Hasbihal Cafe 
Zübeyde Hanım Caddesi 
üzerinde hizmete girdi. 
Aynı zamanda Gano Excel 
Ürünlerinin Ana Bayiliğini 
de cafe de devasal 
sağlıklı kahve çeşitlerini de 
bulabilirsiniz.   
İşletme hakkında bilgi 
veren Gülden Mencik “Cafe 
olarak yaş pasta çeşitlerimiz 

var. Her türlü kahve, sıcak ve soğuk içecek çeşitlerimiz mevcuttur. Tost ve gözlememiz var. Yarıyıl tatilinden sonra serpme sabah 
kahvaltısı da vermeye 
başlayacağız. Cafe hizmetimizin yanında artı insanlara sağlıklı kahve imkânı da sunuyoruz. Gano Excel. Devasal ürünler. Dün-
yanın birçok yerinde kullanılıyor. 1000 türlü hastalığa sonuç vermiş bir ürün. Vermiş olduğumuz insanlardan olumlu sonuçlar 
aldık. Kaliteli bir ürün. Yan etkileri yok. Gebelikte kullanılabilir. Hasta olmamak için kullanılıyor. Hasta olanlarda hastalığın 
geçmesi için kullanıyor. Vücuda son derece faydalıdır. Bilen doktorlar öneriyor. Bayilik verebiliyoruz. 114 ülke ile satış yapan bir 
firma. 2018 Gano Excel’in tanıtım yılı olacak. Bardak ve paket hesabı satıyoruz. 
Örneğin: Gano Excel Ürünü Ganoderma: Ganoderma vücutta oluşabilen uyuşuklukların giderilmesi için kullanılır. Kan 

akışını hızlandırarak damarlarınızın 
esnek olmasına yardımcı olur.
 Gano Excel sabunu olan Gano Soap 
kullanarak mantar, sedef, egzama, man-
tar, yara gibi cilt hastalıklarınızı tedavi 
edebilirsiniz. 
Gano Caffe Classıc: Gano caffe classıc 
şeker içermeyen özelliğinden ötürü di-
yabet hastalarının kullanacağı özellikle 
üretilmiştir. Aynı zamanda ağrı kesici 
özelliği de pek çok kişinin üzerinde test 
edilmiştir. Bir Akciğer kanser hastasına 
verdik. 7-8 ay sonunda çok çok iyiye 
gitti. Merak eden vatandaşlarımız her 
Çarşamba Hasbihal Cafe’de ürün tanı-
tım toplantısını düzenliyoruz. Bizi din-
lemeye gelebilirler” şeklinde konuştu. 

Gülden Mencik “2018 Gano Excel Ürünlerinin yılı olacak”

Bu bir reklamdır
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KURTOĞLU TİCARET
Demir-Çimento-Tuğla-Biriket-Kum-Çakıl
KAMA Çapa Motorları Yetkili Satıcısı
  Hafriyat-Nakliyat

Bünyamin Kurt ve Oğulları
Adres: Andıl Caddesi / KOZAN
TLF: 515 88 48-GSM: 0536 650 00 11

Canım babam Fahrettin BOZOL’u vefatının 5. yılında saygı, sevgi, 
özlem ve rahmetle anıyoruz.

Zenne Bozol ALTINTAŞ
Ailesi Adına

ANMA
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Kozan Devlet Hastanesi’nde MR cihazı 15 Şubatta hizmet 
vermeye başlayacak.
Kaymakam Şafak Gürçam sosyal medya hesabından 
yaptığı açıklamada “Kozan Devlet Hastanemizde MR 
cihazının kurulum ve bağlantıları yapılıyor. Şubat ortası-
na kadar hizmet vermeye başlamış olacak. Başhekimimi-
ze, ekibine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ayrıca 
hastanemize mevcut duruma ilaveten kardiyolog, orto-
pedi uzmanı, beyin cerrahı, psikiyatr, anestezi uzmanı, 
fizyoterapist, biyokimya uzmanı ve 2 diş hekimi ataması 
yapılmış olup başlamaları beklenmektedir. 200 yataklı ve 
yaklaşık 250 bin nüfusa hitap eden hastanemize ve Ko-
zan’ımıza hayırlı olsun” dedi

Kozan Devlet Hastanesi’nde MR
15 Şubatta hizmete girecek

Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti
Coşkun Bayram ve Emin Civelek 

Eski Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Kozanlı Coşkun Bayram ile Ceyhan Belediyesi Eski Başkanı Emin Civelek, CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettiler. Hiçbir siyasi talepleri olmaksızın ülke menfaatleri, memleketin geleceği 
ve bekası için fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyen Coşkun Bayram ile Emin Civelek kurultayla ilgili fikir ve 
düşüncelerini Kılıçdaroğlu’na ilettiler. Sıcak sohbet esnasında Ceyhan ve Kozan Belediyesi seçimlerini neden 
kaybettiklerini soran Kılıçdaroğlu’na, deneyimli siyasetçi Bayram ile Civelek, geçmişte aday belirlenmesinde 
parti yöneticisi Adnan Keskin ve beraberindeki 4 ismin yanlış ve hatalı tespitlerde bulunduklarını anlattıklarını 
söylediler. 

Gazetemiz daha önce Kozan Devlet Hastanesi’nde yaşanan
 sağlık sorunlarını gündeme getirmişti. 
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Kozan Lisesi geçmişinde geleceğini arıyor

Kozan Kaymakamlığı tarafından ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
koordinatörlüğünde 1961 yılında Kozan’ın ilk özel lisesi olarak kurulan, 
geçmişte başarılarıyla adından sıkça söz ettiren ve ulusal basında dahi 
haber olan Kozan Lisesini eski başarılı günlerine döndürmek için 
“Kozan Lisesi Geçmişinde Geleceğini Arıyor” konulu çalıştay 
düzenlendi.
Özden Kültür Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya Kozan Kaymakamı 
Şafak Gürçam, MEB Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, 
Adana İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Milli Eğitim Müdürü 
Faruk Sönmez, Belediye Başkanı Musa Öztürk, ilçe protokolü ve Kozan 
Lisesi Mezunları katıldılar. Geçmiş yıllarda görev yapmış ve hayatta 
olan bazı öğretmenlerinde katıldığı programda, zaman zaman duygu 
dolu anlar yaşandı.
Program Kozan Lisesi’nin geçmişinin anlatıldığı slayt gösterisi ile 
başladı. Açılış konuşmasını Kozan Lisesi Müdürü Galip Gül yaptı. 
Daha sonra Kozan Lisesi’nde hem öğrencilik hem de öğretmenlik 
yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, Adana İl Milli Eğitim 
Müdürü Turan Akpınar, Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk birer 
konuşma yaptılar. 
MEB Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili “Tarih bir 
geçmiştir ama tarih bizim için bir ilham kaynağıdır. Tarihimizde ilham 
almazsak bugünlerimizi daya iyi yapamayız. Kozan Lisesi tarihi bir 
lise. Çalıştay kararı almış olduğumuz günden buyana öğretmenlerimiz 
özveriyle çalıştılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Geçmişten ilham 
alarak Kozan lisesini geçmişten daha parlak günlerine döndüreceğiz. 
Kozan lisesine sahip çıkmak Kozan’ın geleceğine sahip çıkmaktır. 
Kozan Lisesi’nin efsane Müdürü Talat Dağlı’da programda anıldı. 
1961’den bu yana yaklaşık 30 bin civarında mezun veren  Kozan 
Lisesi’nin bazı mezunları da sahneye çıkarak okul yıllarından kalan 
anılarını paylaştılar. Kozan Lisesi anılarını anlatan Yaşar Korkusuz 
(Milyoner Yaşar) dinleyenleri adeta o yıllara götürdü. 
Kozan Lisesi Geçmişinde Geleceğini Arıyor Çalıştayı için altı grup 
oluşturuldu. Her grup kendi çalışmasını yaparak Kozan Lisesini eski 
parlak günlerine döndürmek için çalışma yaptı. Çalıştayda alınan 
kararlar daha sonra uygulamaya konulacak. 
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Çağdaşlık /Modernite insanoğlunun, 
daima ileriye doğru olduğu varsayılan 
yolculuğunun gerekli bir aşaması mı-
dır?
Modernitenin insana, topluma ve do-
ğaya kazandırdığı çok şeyler elbette var. 
Ancak kaybettirdikleri, yok mudur, ne-
lere engel olmuştur, hangi yanlışları ve 
kötü olanları peydahlamıştır? Bu soru-
ların iyiden iyiye, enine boyuna düşü-
nülmesi ve sorulması gerekiyordu.
Moderniteyi Aydınlanma denilen fel-
sefe ve düşünce doğurmuştur.
Biz, Modernite’nin doğuşunu sağla-
yan Aydınlanma felsefe ve düşüncesine 
‘’Amentu’’ gibi sarıldık veya tersine sır-
tımızı döndük.
Oysa ‘’Aydınlanma’’ insanoğlunun or-
taya koyduğu çabalardan biriydi. Dola-
yısıyla iyi, güzel, doğru renkleri olduğu 
kadar kötü, çirkin ve yanlış renkleri de 
olmalıydı.
Eleştiri bilmediğimiz için hem hayran-
lığımızla hem de nefretimizle yanlış tu-
tum sergiledik.
Elbette ikisi de yanlıştı. Çünkü hayran-
lığımız da nefretimiz de ifrat ve tefritti. 
Aydınlanma adı verilen dönemin bir 
düşüncesi, inancı vardı. Ve bir süreç 
içerisinde gerçekleşmişti.
Bu süreç 17.yy’ın sonunu ve 18.yy’ ı içi-
ne alan dönemdi.
Aydınlanma adını kullananlar daha 
öncesi dönemleri karanlık olarak kabul 
ediyorlardı. Yani karanlıktan geçerek 
aydınlığa çıkıyordu insanoğlu!
Karanlıktan aydınlığa çıkmıştı insa-
noğlu. Artık görmediğimizi görüyor, 
duymadığımızı duyuyor, dokunama-
dıklarımıza dokunuyorduk! Her yer 
aydınlanmıştı ve her şeyi biliyorduk!
İnsanoğlunu daha mutlu, daha ahlaklı, 
daha medeni bir hayat bekliyordu. 
İnsanın tarihin içinden gelen ve kötü 
olarak görülen şeyler, yanlış olan şeyler 
zamanla ortadan kalkacaktı. İyi olanlar, 
güzel olanlar, doğru olanlar gelecekti…
Ve bu süreç sonsuza kadar devam ede-
cekti. Öyle umuluyordu veya öyle sanı-

lıyordu…
Daha önceki dönemlere göz attığımız-
da yeni sürece ‘’Aydınlanma’’ adı ve-
rilmesi makul görülebilir. Çünkü Av-
rupa/ Batı  M.S.5 .yüzyıldan itibaren 
aklı bir kenara bırakmış ve karanlığa 
gömülmüştü.
Kilisenin, Papalığın, bütünüyle Hris-
tiyanlığın otoritesi insanların aklını 
dondurmuştu. Ve Batı 1000 yıl kadar 
süreyle Orta Çağın karanlıklarında 
kalmıştı.
16 .yy’dan itibaren ise aklının gücünü 
keşfeden Batı, skolastik prangaları par-
çalayarak aklını, coşkunca kullandı. 
Sonunda Orta Çağ karanlığından çıktı 
ve bütün dünyada öne geçti.  
İslam Dünyası ise M.S. 8.yy’da aydın-
lanmaya başladı. Ve 13 hatta 14.yy’a 
kadar parlak bir dönem yaşadı.  Yani 
Batının karanlık çağında İslam Alemi 
aydınlıktaydı.
Aydınlanma ile Batı eski düzeninden 
kurtulmayı, yeni bir düzene ulaşmayı 
gaye edinmişti.
Yeni düzen iyiyi, güzeli, doğruyu, öz-
gürlüğü, gücü vaad eden aklın düze-
niydi.
Eski düzen ise hurafelerin,geriliğin, 
zihinlerdeki köleliğin sebebi olan din 
düzeniydi. 
Akla dayalı düzenbütün iyilikleri ve 
güzellikleri getirirken eski düzen yani 
din düzeni bütün kötülüklerin ve geri-
liklerin ana rahmi idi sanki.
Onun için yeni düzene AYDINLAN-
MA dediler.
Ama gerçek pekte öyle değildi.

Günümüzde insanoğlunun içinde ol-
duğu hale bakınca pekte aydınlanmış 
olduğu söylenemez.
Öyleyse hiç olmazsa günümüzde, şu 
sorulara doğru cevaplar bulunmalıdır. 
1.Akla dayalı düzen gerçekten iyi, gü-
zel ve doğru mudur? İnsanları gerçek 
özgürlüğe ulaştırmış mıdır?

2.Hem şu kastedilen din ve düzeni han-
gi dindir ve hangi düzendir?
3. Din insanları, toplumları, gerçekten 
yanlışlara, hurafelere, yanlış yargılara 
mı götürmektedir?
4. Aklın düzenini peşinen doğru ve 
olumlu olarak kabul etmek ne kadar 
doğudur?
5. Ve bu düzenin insana, topluma ve 
doğaya getirdiği zorluklar yok mudur?
Elbette vardır. Bu hüküm için şu cümle 
yeterlidir sanırım :  Aydınlanmainsa-
noğuluna kendi sonunu hazırlamış gibi 
görünmüyor mu? 
Peki buna sebep ne olabilir?

Aydınlanmanın düşünce adamları(fi-
lozofları) ve bilim adamları(alimler) 
sanatçıları aklın gücünü insanın ya-
ratıcılığını keşfettiler ve aklı kilisenin 
prangalarından kurtardılar. Sonuç 
bilimin, teknolojinin şahlanışı oldu.
Yalnız bir şey vardı.
Akıl denen alet nelere kadar 
ulaşabilirdi, neleri bilebilirdi?
Yani AKLIN GÜCÜNÜ, İNSANIN 
YETENEKLERİNİ KEŞFEDENLER 
ONLARIN SINIRLARI OLABİLECE-
ĞİNİ DÜŞÜNEMİYORLARDI.
Bu cehalet onların kendilerinde 
tanrısal güç vehmetlerine yol açmıştı.
Yani Aydınlanma denen şey olsa olsa 
Alacaaydınlık olabilirdi.

KARANLIK/ AYDINLANM VE ALACA AYDINLIK
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MHP’ye yeni katılan üyelere rozetleri takıldı
Milliyetçi Hareket Partisi Kozan İlçe Başkan-
lığı tarafından partiye yeni üye olan vatandaş-
lar için Anka Müzikhol’de katılım programı 
düzenlendi.
Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı 
Mevlüt Karakaya, MHP Adana Milletvekili, 
MYK Üyesi Muharrem Varlı, Eski Milletvekili 
Ali Halaman, MHP Adana İl Başkanı Bün-
yamin Avcı, Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı 
Emin Canlı, Adana Büyükşehir  Belediye 
Başkan Vekili Ramazan Akyürek, ASKİ Genel 
Müdürü Hüseyin Oprukçu, Feke Belediye 
Başkanı Ahmet Sel, Saimbeyli Belediye Başka-
nı Mustafa Şahin Gökçe, İmamoğlu Belediye 
Başkanı Gazi Adamhasan, MHP il ve ilçe 
kadın kolları ile birlikte çok sayıda partili ve 
vatandaşlar katıldılar.

Ali Halaman ve Nihat Atlı 
birlikte poz verdiler…

Katılım töreninde dikkat çeken önemli ayrın-
tılar: Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk’ün 
ve eski ilçe başkanı Mustafa Tanrıverdi’nin tö-
rende yer almaması. Bir süredir Sarıçam veya 
başka bir ilçede belediye başkanlığı için adı 
geçen Ali Halaman’ın rozet takması, teşkilatla 
yeniden kurduğu sıcak ilişkisi oldu. Bu arada 
eski milletvekili adayı Cahit Öztok’un da adı 
Çukurova belediye başkan aday adayı olarak 
geçmeye başladı. MHP’nin AKP ile ittifak 
kurması ve yerel seçimlerde Kozan ve Ada-
na’dan ittifak seslerinin yükselmesi MHP’liler-
de adaylık noktasında heyecan oluşturmuşa 
benziyor.
MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı “Milliyetçi 
Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçe-
li’ye layık olmak, Kozan’a faydalı olmak için 
var gücümüzle çalışıyoruz. İlçe Teşkilatı olarak 
partimizin politikalarını vatandaşlarımıza 
anlatıyoruz. Kozan ve Kozan halkının menfa-
atleri ve ihtiyaçları bizim için her şeyden önce 
gelir. Partimize yeni katılan tüm arkadaşları-
mıza, hemşerilerimize hoş geldiniz diyorum” 
dedi.

İyi Parti İlçe Başkanlığı için adı 
geçen Zafer Sürer, Taş medreseli 
Kazım Avşar da MHP’nin rozet takma 
töreninde yer aldılar…

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, 
Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet 
Bahçeli’nin teşkilatlanma çalışmalarını 
Kozan’da başlattığını bundan dolayı Kozan’ın 
MHP için özel olduğunu ifade etti.
MHP MYK Üyesi, Adana Milletvekili 
Muharrem Varlı Milliyetçi Hareket Partisi’nin 
tarihe gömmek isteyenlerin asla başarılı 
olamayacağını belirtti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı, Adana 
Milletvekili Mevlüt Karakaya ise Milliyetçi 
Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli’nin Türk 
Milleti’nin bekası ve Cumhuriyet’in teminatı 
için hükümete destek olduğunu, siyasi 
kaygılarla değil ‘önce ülkem ve 
milletim’ anlayışı ile hareket ettiğini belirtti. 
Ak Parti ile ittifakın “Yenikapı ruhu” 
mitinginde başladığını söyledi. 
Siyasi konuşmaların ardından yeni üye olan 
partililere protokol tarafından Milliyetçi 
Hareket Partisi rozeti takıldı.

AYI HASAN ÖZTÜRK’ÜN OĞLU MHP 
ROZETİNİ ALKIŞLARLA TAKTI
 Ünlü CHP’li Nüktedan/ hazırcevap Ayı Hasan 
Öztürk’ün küçük oğlu Mehmet Öztürk de 
MHP’ye katılanlar arasındaydı. Öztürk’e 
wwrozetini Karakaya taktı. 
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Ahmet Altınses’in 
“Minnoş” klibi ilgi gördü

Kozan’ın sevilen esnafların-
dan ve aynı zamanda 
düğünlerde orkestracılık 
yapan ses sanatçısı Ahmet 
Altınses’in Kozan Kalesi 
eteklerinde çektiği, 
Youtube’ye yüklediği “Hele 
Minnoş” klibi müzik severler-
den yoğun ilgi gördü.  Altın-
ses’in 17 Ocak’ta yüklediği 
klibi binlerce kişi izledi. 
Ahmet Altınses “Kozan 
Kalesi eteklerinde çekmiş 
olduğum klibe ilgi gösteren 
herkese ve emeği geçenlere 
çok teşekkür ederim. Çok 
olumlu tepkiler aldım. 

Kozan’ımızın da reklâmını 
yapmış oldum” dedi. 
Klipte Altınses’e kızı Seher ile 
bağlama ustası Doğa Opak 
da eşik etti. Klibin prodüksi-
yon ve aranjörlüğünü Doğuş 
Fotoğrafçılık Raşit 
Gürbüz’ün yaptığı öğrenildi. 

Anavarza Antik Şehir gerekli desteği görmeli... 
Kozan'ın Dilekkaya köyündeki tarihi Anavarza Antik Şehir halen 
keşfedilmemiş sırlarıyla ve eşsiz kalıntılarıyla gün yüzüne çıkmayı 
bekliyor. İlk defa tam olarak gezdiğimiz antik kent adeta görenleri 
büyülüyor. Kozan kalesinden daha büyük bir alana kurulan Anavarza 
tarihte diğer kalelere ağabeylik yapmış bir merkez konumundaymış. 
Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış. Köy sakinlerinden Süreyya Dağlı 
ve oğlu İbrahim Dağlı, güvenlik müdürü arkadaşımız Emekli Başçavuş 
Şeref Büyüköztürk ve bizleri güler yüzlü ailesiyle misafir ettiler. Antik 
şehirle ilgili bilmediğimiz birçok şeyi öğrendik. Örneğin kralın kızının 
atladığı uçurumu ve birçok tarihi oda ve dehlizleri gezdik. Su kemerleri, 
yukarıdan aşağıya eşsiz tarihi kalıntılara bakmak, onca depreme rağ-
men şehrin büyük kemerlerini, üzerleri yazılı, şekilli işlenmiş yüzlerce 
kaya parçasını görmek tarifsiz bir duygu. Ege'deki, Karadeniz'deki 
tanınmış tarihi yerlerden fazlalığı var... 
Girişteki tabela maalesef okunmuyor bile. Yolu belediye tarafından yeni 
yeni yapılmaya başlanmış. Ödenek bittiği için de çalışmalar durmuş 
vaziyette. Eğer bu eşsiz antik kent bir başka memlekette olsaydı o bölge 
şimdiye kadar çoktan ihya olurdu. Hele hele Kozanlı ve Adanalı olup 
da Anavarza'yı gezmeyenler çok şey kaçırıyorlar bilesiniz. Mutlaka 
gidip görmelisiniz. O köye 1 güvenlik görevlisi yetmez. En az 3- 5 yerli 
güvenlik görevlisi şart. Belediyeler de fırsat bulup bir seyyar hizmet 
verseler köy kadınları börek çörek yapsalar. Ne iyi olur. Ömer Çelik sen 

çok yaşa diye devamlı alkış çalanlar biraz da hizmet alabilmenin yoluna 
bakmalıdır. Kuru kuru gadanı alayım'la olmuyor. 
İşte size tarih… 
İşte size fırsat… 
Hem orada Hz. Ali’nin kılıcıyla kestiğine inanan büyük bir kaya bile 
var. 
Üzerindeki işaretleri bile henüz bilmiyoruz...



12 06 Şubat Salı 2018SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Başkan Sözlü'yü 'engelsiz mehter takımı' karşıladı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından kapalı yüzme havuzundaki engelli yüzme kursunu 
ziyaret etti
Başkan Sözlü, havuzun girişinde bedensel ve zihinsel engelli çocukla-
rın kurduğu mehter takımının müzikali ile karşılandı
KAPALI YÜZME HAVUZUNU ZİYARET ETTİ
Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin her koşulda engelsiz olması 
adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bedensel ve zihinsel engelli 
bireylerin her alanda eğitimlerini tamamlamalarını hedefleyen Adana 
Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ve engelli bireylerin yüzme 
dersi aldığı kapalı yüzme havuzunu ziyaret eden Başkan Hüseyin 
Sözlü, havuzun girişinde engelli bireyler tarafından oluşturulan mehter 
takımı ile karşılandı.
"HER KOŞULDA ENGELSİZ ADANA"
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, 
Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Genç-
lik Spor ve Basın Yayın Daire Başkanı Halil Hızlısoy ile birlikte kapalı 

yüzme havuzunu ziyaret eden Başkan Hüseyin Sözlü, 'engelsiz mehter takımı'nın müzikalini ilgiyle dinlerken konuşmasında Adana'nın her koşul-
da engelsiz kent yolunda hızlı adımlarla ilerlediğini ifade etti.
"TAKDİRLE TAKİP EDİYORUZ"
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya ise konuşmasında Adana Büyükşehir Belediyesi'nin im-
kansızlıklar içerisinde yaptığı çalışmaları takdirle takip ettiğini aktardı. Konuşmaların ardından havuzda yüzme kursu gören öğrencilerin gösteri-
lerini izleyen heyet, engelli bireylere sertifikalarını takdim etti.

Kozan’da Dolmuş’a Zam Geldi
İğneden ipliğe her şeye zam geldi…

Kozan’da şehir 

içi dolmuş 

fiyatlarına zam 

geldi. 1 Lira 75 

kuruş olan sivil 

fiyatının 2 lira, 

1 lira 50 kuruş 

olan öğrenci fiyatının ise 1 lira 75 kuruş oldu-

ğu belirtildi. Dolmuş zammına gerekçe olarak 

mazot, yedek parça, sigorta ve işçi 

maliyetlerinin yüksek olmasının gösterildiği 

öğrenildi. 

Genç ve Eğitimli Değerlerimizden: Mehmet ve 
Mehmet Can Karaoğlan kardeşler seviliyor… 
Kilis Ülkü Ocakları İl Başkan 
Yardımcısı Kozanlı Mehmet 
Karaoğlan ve Diş Hekimliği 
Öğrencisi Mehmet Can Karaoğlan 
Son Fikir’e yaptıkları nezaket 
ziyaretinde eğitim, kültür ve güzel 
coğrafyamız üzerine sohbet ettiler.
Kozan Belediyesi Meclis Üyesi 
Zekeriye Karaoğlan’ın eğitimli 
evlatları toplum tarafından 
seviliyor, ilgi görüyorlar. Kilis’te 
Anaokulu öğretmenliği yapan 
Kilis Ülkü Ocakları İl Başkan 
Yardımcısı Mehmet Karaoğlan ile 
Polis 
Akademisi 3. sınıf 
öğrencisi iken akademinin 
kapatılması üzerine yeniden 
üniversite sınavına girerek Isparta 
Süleyman Demirel Üniversitesi 
Diş Hekimliği’ni kazanan Mehmet 
Can Karaoğlan şu anda 3 sınıf 
öğrencisi. Memleket aşığı genç 

kardeşler 
uzaklardan Son Fikir’i ilgiyle takip 
eden okurlarımızdan. Aldıkları 
eğitimle, görgüleriyle; 
büyüklerine duydukları saygı, 
sevgi ve muhabbetleriyle şimdiden 
toplumsal katmanımızın değerli 
gençlerinden olmayı başardılar.   
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Telefonum çaldı.
Arayan arkadaşım;
“Gördün mü?’’ dedi.
“Neyi” diye sordum,
“MHP İlçe Başkanı  uyuşturucuya 
hayır,
Pankartı asmış” dedi.
Gördüğümü ve desteklenmesi ge-
rektiğini söyledim.
Bir cenazede ilçe başkanı ile karşı-
laştım.
Başkana uyuşturucu ile mücadele 
etmesi,
Nedeni ile teşekkür ettim.
Desteklediğimi ve bu konu ile ilgili,
Bir yazı yazacağımı söyledim.
Uyuşturucu kullanımı insanlık tari-
hi kadar eskidir.
M.Ö 6000’lerde şarap,
M.Ö 4000’li yıllarda bira, 
Zaman içinde ise diğer uyuşturucu-
lar,
Üretilmiş ve kullanılmış.
M.Ö 4000’li yıllarda Sümerler’in,
Aşağı Mezopotamya’da yetiştirilen 
haşhaş ve keneviri,
Tedavi amaçlı kullandıkları bilinir.
Tedavi amaçlı olup olmadığına ba-
kılmaksızın,
Alt kültürler aracılığı ile günümüze 
kadar gelmiştir.
Cumhuriyet tarihi boyunca,
Köklü ve kalıcı bir eğitim sistemi 
geliştiremedik.
Kalkınmayı ve istikrarı sağlayama-
dık.
Geleceğimiz olan,
Varlığından mutlu olduğumuz 
gençleri,

Bilimle,
Sanatla,
Edebiyatla,
Şiirle,
Teknoloji ile buluşturamadık. 
Her siyasi iktidar,
Kendi siyasi hesaplarına uygun,
Eğitim biçimi geliştirdi.
(Köy Enstitüleri dışında).
Eğitimi,
Biçimsellikten, şekilcilikten,
 Hurafelerden uzaklaştırarak,
Üretken, yenilikçi, 
Çağdaş bir eğitim sistemi geliştirip,
Batı tipi bir medeniyetle buluştu-
rup,
Çocuklarımızı,
Dünya mutluluğu ile yetiştireme-
dik.
Dünya mutluluğu olmadan,
Başarılı olmamızı,
Ahlaklı olmamızı, 
Sevmemizi,
Mutsuzlar arasında dayanışma ol-
mamızı öğretemedik.
Dünyayı cennet haline getiremedik.
Oysa insan doğası,
Bu dünyada mutluluk ister.
Dünyasını mükemmelleştiremedi-
ğimiz insanlar mutsuzdur.
Hal böyle olunca,
Bir de ailenin,
Erginlik döneminde gençleri yargı-
laması,
Etiketlemesi,
Düşüncelerini direk paylaşmaması,
Anlattıklarına ilgisiz kalması veya 
küçümsemesi,

Kutuplaştırıcı dil kullanması,
Düşüncelerinin yanlış olduğunu 
söylemesi,
Arkadaşlarını beğenmemesi,
Gibi yapılan yanlışlar ile birlikte,
Parçalanmış,
Göçle gelmiş,
Zengin veya yoksul,
Aile çocukları,
Merak ve arkadaş çevresi, 
Gibi etkenlerle birlikte,
Toplumumuzun tüm katmanları-
nın çocukları
Uyuşturucu kurbanları arasındadır.
 Madde ile bir kez tanışan kişi bunu 
hiçbir zaman unutmaz.
Beyinde bir takım değişiklikler baş-
lar.
Bağımlılık 8-5 mesai anlayışı ile çö-
zülemez.
Gönüllülük esasına göre 
çözümler aranmalıdır.
Devlet uyuşturucu ile mücadeleyi 
Yeşilay’a vermiştir.
Uyuşturucu ile mücadeleyi 
devletten beklemek yetmez.
Toplumsal mücadele şarttır.

UYUŞTURUCU
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Genel Merkezden emir geldi, Veli Gelebek 
ilçe başkanlığına aday olmayacak
Temayül/ gaz alma işleri yine başladı…Maşallah ne büyük bir demokrasi!

AKP’de emir demiri kesti, 2 dönemdir ilçe 
başkanlığını yürüten işadamı Veli Gelebek, 
18 Şubat’ta yapılacak ilçe kongresinde aday 
olmayacak. Gazetemize açıklamada bulunan 
Gelebek: “hiçbir makam ve koltuk sevdam 
olmadı. Şubat ayında yapılacak kongrede aday 
değilim. Şimdiye kadar bana verilen görevi 
layıkıyla yapmaya çalıştım. Her şeyin fani 
olduğuna inancımız tamdır” şeklinde konuştu. 
Geçtiğimiz Cumartesi günü AKP bölge ko-
ordinatörü Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, 
temayül yoklaması ve ilçe başkanı adaylarıyla 
mülakat yaptı.
İlçe başkanı olmak isteyen: Durmuş Ali Yıldız, 
Ali Yörüger, Polat Kaya, Abdülkadir Kozan, 
Ferhat Poyraz, Neşe Dönmez, Kemal Yıldı-
rım ve Mete Ulu dilekçelerini verip mülakata 
girdiler. Ruhi Gül’ün ise Kozan’da mülakata 
girmediği, Adana’dan başvuru yapabileceği 
söyleniyor. Veli Gelebek’in ise gönlünün kim-
den yana olduğu henüz öğrenilmedi. Milletve-

killeri arasında güç çatışması olduğu söylenir-
ken; aradan sürpriz bir ismin de çıkabileceği 
yönünde değerlendirmeler var. Çarşamba 
günü genel merkezin ilçe başkanı belli olacak 
ve böylece AKP’deki demokrasi ve yıllardır ya-
pılan temayül gaz alma harekâtı sonuçlanacak. 
Bakalım kim ilçe başkanı olacak…   

Kozan Terziler Odası Başkanı Rifat Özcanlı  “Zor koşullarda yaşamımızı 
sürdürmeye, evlerimize rızık ve ekmek götürmeye çalışıyoruz”

Terzilik Peygamber Hazreti İdris’ten buyana dünyanın en eski mesleklerin-
den birisidir. Terzilik mesleğini uzun 
yıllardır sürdüren Kozan Terziler Odası Başkanı ve önümüzdeki Perşembe 
günü yapılacak seçimde yeniden aday olan Rifat Özcanlı esnaf arkadaşlarıyla 
istişare ettiklerini ve gösterdikleri ince nezaket ve teveccüh nedeniyle 
üyelerine teşekkür etti.
Terziler Odası Başkanı Rifat Özcanlı “ Oda seçimimiz 08 Şubat Perşembe 
günü Saat: 10:00’da Kozan Ticaret Odası toplantı salonunda yapılacaktır. 
Tüm üyelerimizi bekliyoruz. Seçimimizin sakin bir havada geçeceğine inanı-
yorum. Esnafımızın durumunu en iyi bilenlerden birisiyim. Mesleki olarak 
büyük ve dev zengin tekellerin, süper gelişmiş teknolojinin etkisi altında zor 
günler geçiriyoruz. Emektar ve fedakâr arkadaşlarımızla ayakta kalmaya ça-
lışıyoruz. Adeta direniyoruz. Mevcut koşullarda yaşamımızı sürdürebilmek, 
evlerimize rızık ve ekmek götürmekten gayri bir maksadımız yoktur. Kamu-

oyunun bilmesi gereken en önemli şey de terzilik mesleği, manifaturacı, tuhafiyeci, 
perdeci, tekstil ürünleri ve el sanatlarıyla uğraşan  arkadaşlarımızın hemen hepsi de topluma artı değer katan, meşru 
yaşayan, sakin, işinde, aşında, ekmeğiyle didinen insanlar topluluğu olduğudur. Bizler şerden, beladan, haramdan, 
tembellikten uzak insanlarız. Her şeyin hayırlısını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu. 
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AKP ile MHP ittifakı yerelde AKP'lilerin canını sıktı... 

Hükümetin en büyük destekçisi haline gelen 
MHP ile AKP'nin yerel seçimlerde ittifak 
yapacağı Adana ile Kozan ve Osmaniye'yi 
MHP adaylarına bırakacaklar haberleri 
yerelde AKP'lileri "olur mu böyle saçmalık" 
dedirtirken MHP'lilerin umudu ittifaka 
bağladıkları görülüyor. Öylekine bir süre-
dir sessizlik içerisindeki Ali Halaman'ın adı 
belediye başkan adayı olarak geçmeye başladı. 
Musa Öztürk mevcut başkan ve tahminimce 
aday olmak istiyor. Nihat Atlı zaten köy köy; 
esnaf esnaf dolaşıyor aday adayı olduğunu 
söylüyor. Veteriner Hekim Ali Demir'in de 
adı geçmeye başladı. Büyükşehir bürokratı 

Kürşat Sedefoğlu'nun da aday adayı olduğu 
söylentisi yaygın. ABD Başkanı Trump'ın genç 
ve yakışıklı hali işadamı Cahit Öztok'un da 
Çukurova veya başka bir yerden ittifak adayı 
edileceği yorumları yapılıyor. 
Peki MHP ve AKP tabanı ne diyecek bu ittifa-
ka?
 Seçmen çantada keklik mi? 
İttifak ittifak dedikleri ters tepebilir mi? 
CHP'liler akıllı olup bu fırsatı değerlendirebi-
lir mi?
 Yoksa havalara girip de aynı hataları sürdü-
rürler mi? Bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey var. 
Halkla iyi ilişki kuran kazanır; 
kuramayanlar kaybedecekler. Hem de tepeden 
aşağıya doğru... 

AKP'nin ilçe başkanlığı 
seçimine bakınca; ohh 
ne güzel demokrasi ya! 
Adamlar tabanı 
tınmıyorlar. Tınmış gibi yapıyorlar. Temayül 

filan hepsi laf! Biz bu filmi önceden izledik. 
De ja vu! Temayülün sonucunu açıklayan yok. 
Genel merkeze gidiyor. Sonra da istediklerini 
atıyorlar. Kim güçlüyse o. Kim tepeden işini 
görmüşse o. Gerisi gaz alma. Atıyorlar. Sen 
aday ol diyorlar birisine. O kişi kongreye gidi-
yor. Kimse küsmüyormuş da. İşte 
demokrasi anlayışları bu! Hadi toplumun 
gıcık aldığı birisini atarsanız. Milletin günahı 
ne? Sonra da oturup "demokrasi" , " mille-
tin iradesi" diyorlar. Hadi ön seçim yapın. 
Delegeler istediklerini seçsinler. Tabanınıza 
neden güvenmiyorsunuz? İşin garibi partililer 
memnun bu durumdan. Olmasalar ne yazar 
ki? Ağızlarını açabilme ve özgürce eleştirme 
hakları var mı? Yok. Böyle olunca halk olarak 
talihimize ne düşüyorsa o. Bari fikirleri öz-
gürce ifade edebilen partileri hiç eleştirmeyin. 
Yerim böyle demokrasiyi. İnşallah sevimsiz 
birisi ilçe başkanı olmaz. AKP Kozan’da en son 
demokratik seçimi Veli Gelebek’le Abdullah 
Avcı’nın yarışmasında yaşanmıştı.

Adana Kozan arası duble yolu 10 yılda bitiremeyenler 
hızlı treni nasıl, ne zaman bitirecekler? 
Sağolsun hükümetimiz ağzıyla Hasan Dağı'na oduna çıkıyor. 
Ortadaki somut şeyler ya yetersiz ya da geç geliyor. Elin Kadirlisi 
Organize sanayinin 2. etabını bitirdi. Doğal gazını çoktan kaptı. 
Diş hastanesini bile açtılar.
Yeni yatırımların ardı arkası kesilmiyor. Kayseri yol hizasına gelir 
gelmez hizmet yağıyor. Bize de kıl-ı kal ile avunmak düşüyor. 
Allah'ın bir yolunu Adana Kozan arası duble yolu ölüm yoluna 
çevirmeyi başardılar. 10 yılda yapa yapa bitiremediler. 3- 5 defa 
ihale edip kimbilir kimlere rant sağladılar. Allah var bu konuda 
uzmanlar. Allah izin verirse hızlı treni de 48 yaşına gelmiş Yalçın 
Kara belki görüüür belki görmez! Neymiş projesi geçmiş. Mutlaka projeyi bir AKP'li kurnaz yapıyordur. Vallahi 
kusura kalmayın güvenmiyoruz. Mansurlu yolu bitecek de... Hani şu Kilgen Çayı projesi n"oldu? Lafla peynir 
gemisi yürümüyor. Memleket ekonomik darlıktan ve üretimsizlikten inim inim inliyor ha!
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