
ATASAY
PIRLANTA

DÖVIZ KUYUMCULUK
Emin CANBOLAT

SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

2,50
TL

‘‘Size miras olarak meşruiyeti
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bırakıyorum’’
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İyi Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Hamza Gültekin 
“İyi Parti Türkiye’yi yönetmeye talip bir partidir”

İyi Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Hamza Gültekin’le Otağ 
TV’de yapılan ve sosyal medyadan da canlı olarak verilen 
program yoğun ilgi gördü. Çok sayıda arayan ve yorum 
yapan izleyici kitlesi İyi Parti’ye ilgi olduğunu gösterdi.
“Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve 
Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk’ün hizmetlerini
başarılı bulmuyorum”                 Haberi Sayfa: 10-11’de

BABAMA MEKTUP
Şubat ayını hiç sevmem. 
Yoksulların 
düşmanıdır… 
Bundan tam 26 yıl önce 
12 Şubat’ta kaybettiğim 
babama…
Sayfa: 8-9’da

KUVAYI MİLLİYE
Sayfa: 13’de

KOZAN KOLEJİ’NDEN MATEMATİK 
OLİMPİYATLARI

Kozan Kolejinde 17.02.2018 
Cumartesi günü saat:10.00’da 
Kozan geneli ödüllü 4.sınıflar 
matematik olimpiyatları 
yapılacak. 40 sorunun yer 
alacağı sınav 60 dakika sürecek.
                                 Sayfa: 2’de

Ak Parti Kozan İlçe Başkanlığına Emekli 
Banka Müdürü Abdulkadir Kozan atandı

Ak Parti Kozan İlçe Başkan-
lığına Emekli Banka Müdürü 
Abdulkadir Kozan atandı. 18 
Şubat Pazar günü yapılacak 
olan kongreye Abdulkadir 
Kozan tek aday olarak girecek
                              Sayfa: 15’de

Afrin’e 60 ton 
Kozan portakalı

Sayfa: 12’de
Sosyal hayatta da beklenen 
olmadı. Sosyal adalet sağlanması 
şöyle dursun, sosyal eşitsizlik 
öylesine artı ki insan bir zaman-
ların ‘’Komünistler’’ ini arıyor! 
Nerede bu adamlar?  Tam da 
konuşacakları zaman. Ama orta-
lıkta görünmüyorlar. Sayfa: 7’de.
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AÇICI LASTİK
Ercan AÇICI

EN GELİŞMİŞ CİHAZLARLA KUSURSUZ ÖN DÜZEN AYARI

Lastik alanlara lastik değişimi ve balans ayarı

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

BÖLGE BAYII

KOZAN KOLEJİ’NDEN MATEMATİK OLİMPİYATLARI
Kozan Kolejinde 17.02.2018 Cu-
martesi günü saat:10.00’da Kozan 
geneli ödüllü 4.sınıflar matematik 
olimpiyatları yapılacak. 40 sorunun 
yer alacağı sınav 60 dakika sürecek. 
Yarışmaya; ilçemizde resmi ve özel 
okulların 4.sınıf öğrencileri katılabi-
lecektir. Yarışmaya katılacak öğren-
cilerin yarışma günü saat:09.30’da 
Kozan Koleji’nde hazır bulunmaları 
gerekmektedir. Öğrencilerin ya-
nında kurşun kalem, açacak, silgi 
bulundurmaları gerekmektedir. 
Her soru 2,5 puan olacak, yarışma 
100 puan üzerinden değerlendiri-
lecektir. Yanlış cevap, doğru soruyu 
götürmeyecektir. Dereceye giren 
öğrencilerin sırası 20.02.2018 Salı 

günü velilere telefonla bildirilecektir. Ödül töreni 24.02.2018 cumartesi günü 
Kozan Koleji’nde yapılacaktır.
 Birinciye:  Bisiklet, ikinciye: Tablet, üçüncüye: Akıl oyunları verilecektir. Baş-
vuruların www.kozankoleji.k12.trweb adresinden yapılacağı öğrenildi. Konuyla 
ilgili konuşan Kozan Koleji Kurucu temsilcisi Kemal Altıntaş “Bu sınav Ko-
zan’daki bütün 4.sınıf öğrencilerin kendilerini tartma, ölçme anlamında güzel 
bir fırsat. Bu bağlamda bütün öğrencilerimizi yarışmaya ve okulumuza bekliyo-
ruz. Sizleri okulumuzda ağırlamaktan onur duyacağız” şeklinde konuştu.

Evren Topaloğlu’nun mutlu günü
Kozan Belediyesi Şantiye Şefi Evren Topaloğlu’nun belediye ni-
kah salonundaki nikah törenine sevenleri, arkadaşları ve ailesi 
iştirak ettiler. Tuğba Mantaş ile Evren Topaloğlu’nun nikahını 
Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk kıydı. Öztürk, genç 
çiftlere mutluluklar diledi. Evlilik nasihatinde bulundu. Çok 
sayıda davetli grubu sade nikah töreninde genç çiftleri tebrik 
ettiler. 
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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 “Gano Excel 1000 türlü hastalığa sonuç vermiş bir ürün”

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

TEŞEKKÜR

Kamer IŞIK
CHP Yönetim Kurulu 

Üyesi

Hastamızın ameliyatını başarıyla gerçekleştiren Kozan Devlet Hastanesi’nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı 

Sayın Mehmet Korkmaz’a, Başhekim Sayın Seda Bayram’a, Başhemşire Sema Tetik ve tüm hastane personellerine 

çok teşekkür ediyorum. 



05201813 Şubat Salı SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Aladağ'daki Yurt Faciası 
Davasında 4 kişi Tahliye Edildi
Aladağ ilçesinde 11'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 
öğrencinin de yaralandığı Süleymancılar cemaatine ait kız yurdu 
yangını faciasında, kusurlu oldukları gerekçesiyle tutuklu yargıla-
nan 6 kişiden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara 6'ncı 
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan yeni bilirkişi raporunda 
2'nci dereceden tali kusurlu oldukları belirtilen tutuklu sanıklardan 
Ramazan Keleş, Mahir Kı-
lıç, Mustafa Öztaş ve Mah-
mut Deniz de 6 Şubat'ta 
denetimli olarak serbest 
bırakıldı.
Sanıklardan yurt yöneticisi 
Cumali Genç ile yurdun 
bağlı olduğu derneğin 
başkanı İsmail Uğur'un ise 
tutukluluğu devam ediyor.

AKP'nin temayülü hikaye! 
AKP ilçe başkanlığı için güya temayül yapıldı. 
Sözde tabanlarına, meclis üyelerine, kadın 
kolları, gençlik kolları, eski ve yeni teşkilat-
ların görüş ve düşüncelerine başvurdular. 
Hikaye! Daha önce bu filmi çok izlediğimizi 
söylemiş, bu tutumun halkın isteklerine ve 
demokrasiye uymadığı eleştirisini yapmıştık. 
Güçlü bağlantılar kurabilen, suyun gözüne 
yakın olanlar hep tepeden işleri bağlıyorlar. 
Atama denilen şey gerçekleşiyor. Bahtımıza 
ne düşerse. İşin garibi akşama kadar diğer 
partilere demediklerini bırakmayanların ağız-

larını bıçak açmıyor. Peki, neden söyler misiniz?
 Sizce Ali Yörüger, Polat Kaya, Kemal Yıldırım gibi isimlere 
temayülde oy çıkmadı mı? Çıktığını biliyoruz. Onlar Ankara’ya 
çağrılmadılar bile.
 Atanan ve Şubat’ın 18’inde kongreye git denilen Abdülkadir 
Kozan dışında diğer çağrılan ve tanınan, tabanda ve Kozan’da 
karşılıkları bulunan kişilerin göstermelik çağrıldıkları belli olu-
yor. 
Abdülkadir Kozan’ın iyi bir insan olduğu söyleniyor.
Ancak çoğunluk tarafından yeterince tanınmadığı da bilinen bir 
gerçektir. 
Böyle giderse AKP hiiç seçmenlerin özlemine kulak asmaz ve 
ithal bir belediye başkan adayı bulur. 
Peki, seçmen çantada keklik mi? Hangi parti olursa olsun hiç 
sanmıyorum...

Adana Büyükşehir’den e-eğitim

Adana’nın 12 ilçesindeki 15 şubesinde 
13 bin dar gelirli öğrenciye ücretsiz 
eğitim desteği veren Adana Büyük-
şehir Belediyesi Eğitim Merkezleri 
(ABEM), internet aracılığıyla uzaktan 
öğretme modelini de altyapısına dahil 
edip, 10 bin öğrenciye daha sınavlara 
hazırlanma imkan sağladı. Adana 
Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web 
sitesinden sunduğu online eğitim hiz-
metine erişim sağlayan üyelik kartla-
rının dağıtımına başlandı.
5. SINIFTAN 12SINIFA KADAR 
TÜM DERSLER VAR 
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğ-
rultusunda, Gençlik ve Spor Hizmet-

leri Daire Başkanlığı’na bağlı olarak 
faaliyet yürüten ABEM, örgün eğiti-
min yanı sıra teknolojik yenilikler-
den yararlanarak internet ortamında 
uzaktan öğretme modelini ortaokul 
ve lise öğrencilerinin kullanımına 
sundu. Adana Büyükşehir Belediye-
si’nin www.adana.bel.tr adresli resmi 
web sitesinden erişim sağlayan online 
eğitim hizmeti, 5’inci sınıftan 12’nci 
sınıfa kadar tüm dersleri kapsadı. 
Online eğitim, ara sınıflarda okuyan 
öğrencilerin yanı sıra 2 Haziran’da ya-
pılacak Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) 
hazırlanan 8’inci sınıf öğrencileri ile 
23-24 Haziran’da gerçekleştirilecek 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 
(YKS) ve Temel Yeterlilik Sınavı’na 
(TYT) girecek 12’nci sınıf  öğrencileri-
ne büyük kolaylık sağladı. Öğrenciler 
okullarda öğretmenlerinden dinle-
dikleri dersleri, internet ortamında 
tekrarlayıp, sorular çözerek pekiştirme 
fırsatı yakaladı.

KTO Başkanı Mustafa Kandemir, 
Bakan Tüfenkçi’den söz aldı
Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, Kozan’a geçici 
olarak Gümrük Müdürlüğü’nün kurulması için Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı’na başvurmuştu. 
Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlunun 
daveti ile Odalar Borsalar istişare toplantısına katılan Kozan 
Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkçi ve Adana Milletvekili Tamer Dağli ile 
istişare yapan Baksan Kandemir, Kozan’a Mobil gümrük Şubesi 
açılmasının hızlanmasi ve 2018 narenciye sezonuna yetişmesi 
konusunda Bakan Tüfenkçi’den söz aldı. 
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Ne demek alacaaydınlık?
Çok çok eksik, çok yetersiz aydınlan-
ma demektir.
Çağdaş medeniyetin doğuşunda ve ge-
lişmesinde AYDINLANMA denilen 
felsefe ve düşüncenin olduğu bilinir.
Günümüzdeki, en gelişmiş medeniyet 
olarak değerlendirilen Çağdaş /Batı 
Medeniyeti bu aydınlanma ortamında 
doğmuş büyümüş ve gelişmiş olarak 
kabul edilir.
Aydınlanma adının verilmesi boşuna 
değildir. Çünkü Batı ondan önce ka-
ranlıklar içindedir. Bu karanlığın için-
den çıkılmış ve aydınlık(!) bir aleme 
gelinmiştir. 
Aydınlanma ismi bünyesinde ve an-
lamında şöyle bir iddia taşıyordu: İn-
sanlar artık bilmediklerini bilecek, 
görmediklerini görecek, ulaşamadık-
larına ulaşacaklardı.
Batı Dünyası, Aydınlanma Dönemiyle 
eski karanlık düzeninden kurtulmayı, 
yepyeni bir düzene ulaşmayı amaçlı-
yordu. 
Ve Batı’daki gelişmelerin etkisinde ka-
lan bizler de ışığa koşan pervaneler 
gibi ona koşuyorduk.
Batı ise, Din’in ve Kilisenin otoritesin-
den kurtulmakla işe başlamıştı.
Din’in, hurafelerin, önyargıların, ka-
ranlığın döneminden çıkılacaktı. Ay-
dınlık zamanlara kavuşulacaktı.
Batı keşfettiği insan aklının gücüne ve 
insanın yaratıcı yeteneklerine güveni-
yordu.
Madem öyleydi, Din de Tanrı da top-
lumdan ve insanın özel hayatından 
çıkmalıydı.
Öyle ya artık aklın aydınlık çağı başla-
mıştı… Bu çağ iyiyi, doğruyu, özgür-
lüğü, gücü vaat ediyordu.
Peki öyle mi oldu?

HALBUKİ HİÇBİR AYDINLIK TEK 
BİR IŞIKLA GERÇEKLEŞEMEZDİ!

Ve öyle de oldu, aydınlanma 
sağlanamadı.
20.yüzyılın yeryüzü sakinleri olarak 
sakin sakin düşününce, peşinden 
koştuğumuz Batı Medeniyetinin ne 

menem bir şey olduğunu daha iyi 
görebiliyoruz:

TEK CÜMLEYLE BÜTÜN 
DÜNYAYI VE BÜTÜN İNSAN-
LIĞI MİLYONLARCA KEZ YOK 
EDECEK ÖLDÜRÜCÜ GÜÇLERE 
ULAŞTIK !

Neticede Marksist felsefe ve dü-
şünce de Batılı bir ürün… Alaca-
aydınlığın ürünü…
İnsanlığa vereceği fazla bir şey 
yoktu.  Öyle de oldu. Çekti gitti.
Ama gördük ki Kapitalizm bin 
betermiş. Aslında şaşırmamak 
gerekiyor bu da alacaaydınlığın 
ürünüdür…
Niye böyle oldu ki?
Akıl iyi, doğru ve güzel için yet-
miyor mu?
Akıl insanları özgürleştiremiyor 
mu?
Aklın düzenini, peşinen iyi, gü-
zel, doğru kabul ederek hata mı 
yapmıştık?
Aklın aydınlattığı yol bizi yok 
oluşun eşiğine getirdi.

AYDINLANMANIN IŞIKLARI 
DEĞİL, SANKİ CEHENNEMİN 
ATEŞLERİ…
Geçen hafta şöyle demiştik: Aklın 
gücünü, insanın yaratıcı 

yeteneklerinin keşfedenler, onla-
rın sınırlarının olabileceğini dü-
şünmemişlerdi. Sanki insanoğlu 
tanrısal bir mevkiye çıkmıştı.
Ama gördük ki akıl tek başına ay-
dınlığı sağlamıyor.
Onun için biz bu yetersiz ve eksik 
aydınlanmaya 
ALACAAYDINLIK dedik. Yani 
hakikatin orasından burasından 
birazcık yakalanabilmiş aydın-
lanma…
Bizim bildiğimiz ve inandığımız 
aydınlanma ise şöyle olmalıydı:

Kısacası; BİLGİ VE AHLAK 

MEDENİYETİ.

Alacaaydınlık değil tam bir 

aydınlanma.

Kimler yapacak bunları? Elbette 
ışığa sahip olanlar.

Kimler bunlar? Allah ömür 

verirse haftaya konuşalım…

ALACAAYDINLIK

AKLA, ÖZGÜR İRADEYE, HUKUKUN 
ÜSTÜNLÜĞÜNE YANİ ADALETE 
DAYANAN, İNSAN ONURUNUN 
BAŞTACI YAPILDIĞI BİR 
MEDENİYET… 
TUTUM VE DAVRANIŞLARDA 
AHLAKIN EGEMENLİĞİNİN ESAS 
ALINDIĞI BİR 
MEDENİYET…

Sosyal hayatta da beklenen olmadı. Sosyal 
adalet sağlanması şöyle dursun, sosyal 
eşitsizlik öylesine artı ki insan bir 
zamanların ‘’Komünistler’’ ini arıyor! 
Nerede bu adamlar?  Tam da 
konuşacakları zaman. Ama ortalıkta 
görünmüyorlar.
Tabi bu işin ironisi…
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BABAMA MEKTUP
Şubat ayını hiç sevmem. Yoksulların düşmanıdır… 

Henüz 22 yaşında genç bir üniversite öğrencisiyken; 
bundan tam 26 yıl önce 12 Şubat’ta kaybettiğim baba-
ma…
Kokusunu, sesini, küfredişini, sevişini; muhabbetini, 
yüksek vicdan ve duygudaşlığını unutmadığım ba-
bam: Elime kalemi aldığımda ne yazacağını henüz 
bilemeyen hissiz bir robot gibiydim. Yılların yoklu-

ğuna çoktaan alışmış benim, gittikçe uzaklaşan seni 
değerlendirmesi ne zor şey böyle?! Belki donuk, belki 
sönmeye yüz tutmuş köz ve kül karışımıyım. 
Oysa sözcükler ruhumdan kaleme yansımaya yüz 
tuttuğunda bir derin sızı hissediverdim. Hem de yü-
reğimin ortasında ve bu hallerde boğazım düğüm-
lenir hep. Hani sen yıllar önce köydeki buğdayımızı 
orakla biçtikten sonra Eleksırt yokuşunu tırmanırken 
anlatmıştın. Babaannem köy kadınıymış. O’na şeker 

sucuğu aldığında çok sevinirmiş. 
Anneni kaybettiğini unutup 1-2 kilo sucuk almışsın. 
Onu kaybettiğin birden aklına gelmiş bakkalla zor 
konuştuğunu söylemiştin ya. İşte o an o kadar üzül-
müştüm ki nasıl boğazım düğümlenmişti. Aynısı 
oldum. Şimdi senle iletişim kurmanın tarif edilmez 
tuhaf büyüsüne yine kapıldım…
Ben hep senin beni gördüğüne, izlediğine inandım. 
Bazen sen oluyorum. Aynı davranışları sergiliyorum 
çoğu zaman… Ben de seni yaşıyorum sanki…
Bazen öfkeyle hiddetleniyorum. Çocuklara bağı-
rıp- çağırıp suçluyorum onları. Sonra da gönüllerini 
almak için çabalıyorum. Sıtkım dar. Hayatın darlıkla-
rından, dar odalardan, dar mekânlardan geldik baba! 
Bak çevremize yine aynı...
Bir an yumuşuyorum. Sanki dünyanın en iyi en sa-
kin insanı benim. 4 mevsim bir arada Çukurova’yız. 
İklim, coğrafya içimize işlemiş. Yaz aylarında yine 
dualarımızda “aman akrep sokmasın Allah’ım” var. 
Sen gittin gideli Kozan’daki gecekondumuzda annemi 
akrep sokmuyor. Hani demiştin ya: “Akreplere emir 
verildi. Sizi rahatsız etmeyecekler bir daha”, Hani bir 
kere de sana asilik yapan yeğenini gece yarısı akrep 
soktuğunda hem ilgilenmiş hem de “ulan bu akrebi 
bulup gözünü öpesim geldi” dediğin geldi aklıma.
 Muzipçe gülüyorum. Sen de gülebiliyor musun 
baba?
 Bazen senin normal bir insan olmadığını hatta deli 
olduğunu bile düşünmedim değil. Biliyorum. Fırsat 
eşitliği olsaydı kesin profesördün. Okuldan almışlar 
seni, ağabeyinin rahatsızlığı olmaz olaymış! Çorak 
topraklar diyarı burası. Coşkun bir sel gibi aksan ne 
yazar? Kendine hain, kişiliksiz insanların mantar gibi 
çoğaldıkları yer. 
Herkes şartlarının, çevresinin ürünü değil mi?
 Aynı tas aynı hamam demiyorum baba!
Yok artık o eski samimiyetler, muhabbetler. Söz bitti 
sanki! Dağılıyorum! Yüküm artıyor... Boş görüyorum 
uğraşıları bazen… Sığınıyorum “Allah’ım barışa ve 
hayra yönelik işler yapmamıza vesile ol”
 Adam yok, adam az baba!
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 “Oğlum eşekler de baba olur; önemli olan babalık sıfatını taşı-
yabilmek” derdin.
 Şimdi babalar var baba değil; evlatlar var evlat değil…
Belki inanmayacaksın ama, bıraksan atayı, dedeyi Deliçay’ın 
köprüsüne atacaklar var. 
Sen ketumdun. Annesine, babasına saygısızlık yapanlara selamı 
keserdin… Vefa adamıydın. Düşenlerin dostuydun. Şimdi bencil 
ölü seviciler var baba. Diriyi hiç sevmiyorlar. Mirası seviyorlar 
baba! Akıl, saygı, inanç azaldı. Görüntü arttı; içerik sıfırlandı. 
Varsa yoksa mal mülk, gösteriş, maske! Bir ben kaldım demiyo-
rum. Sürükleniyoruz boşlukta baba!
 Katırlar mühürdar oldu, merkepler… Orasına girmeyelim. Ta-
dımız hepten kaçacak.
 Hani derdin ya “Ulan bıraksalar şu tetanos mikroplarını Al-
lah’ın nefesini de parayla satarlar.” ,
“Allahları, kitapları, Muhammet Mustafaları para olanlar var…” 
Kimilerine göre kaç kuruş paran var. O kadar değerin var. felse-
fe, ahlak, derinlik hiiiç gerek yok!? 
Bazen en yanımızdakiler başarının ölçüsünü sadece maddiyat 
görüyorlar…
Çok şey bilenler, yeni kibirliler türedi baba.
 Kimse kimseyi dinlemiyor, herkesin elinde bir telefon, tuş kah-
ramanları! Kalabalıklar içerisinde yalnız kaldık baba!
 Herkes herkesi kurnazca kullanmak istiyor. Kimilerinde ar- na-
mus, söz, dürüstlük hiç kalmamış…
Ezo Tuna girdi içeri. En küçük kızım. Onu gördüğümde içime 
sevinç doluyor. Sen de beni gördüğünde öyle söylermişsin… 
Dedim ya bazen sen oluyorum. Bazen ben…
Yoksulduk. İçin için ezilirdik. Odun paramız olmazdı. Tahta 
parçası yakardık. Hızarcı Ali’nin orda hava atardık “Evet evet 
odunun yanında iyi oluyor tahta parçasını yakmak” derdik. 
Gündelikçiydik. Yarım kilo çay şekeri alabilirdik ancak. 
 Elimde koccaman bir tasla Cuma abinin avradı Fadıma Dez-
ze’den 1 kilo süt isterdim.
Tahta ahşap döşemeli evleri ne insancıldı be! 
 Onun da “gadasını aldığım 1 kilo neci 5 kilo da al bir gün” de-
diğini anama ilettiğimde “abaaavvv daha neler! Nideceek oğlum 
5 kiloyu orduyu mu besleyeceğiz.” Sözleri hep kulaklarımda.  
Anam cimriydi. Ekmek gaziye(gazyağı) kokuyor diye geri gön-
derirdi. Anam tek başına olduğu halde  5 kilo süt alıyor baba! 
Ama sen yoksun… Keşke olsaydın da yoksul kalsaydık baba! 
Ben varlığında bilirdim kıymetini ama; yokluğun hala çok kötü 
baba!
Sen teneke sobada şişle iliştirik pişirir adaletle dağıtırdın. Ab-
lamla yarışırdık. Yagup küçüktü. Şimdi epey büyüdü baba…
Öyle nefsimiz çekerdi ki hazır tavuklar çıktığında içimizden keş-
ke babamız az yese de bize kalsa… diye geçirirdik. Küçüklüğüm-
de bir kez kurban kestiğimizi hatırlıyorum. Konu komşudan, 
her adamdan getirilen eti kabul etmezdin. Çok huyluydun… 
Kirvem getirirdi et. Bir tek kapı komşumuz Halil hocaya seslen-
mezdin…
Yoksulduk ama son derece gururluyduk. Kimseye onurumuza 
laf söyletmezdik. Erdemli insan olmayı hedeflerdik hep…
Yağmur yağdığında, şimşek çaktığında çok korkardık, birbirimi-
ze sarılırdık. Çinkolu evimiz akardı. Yağmur hızlandıkça Allah 
Allah! Sesleri yankılanırdı 2 göz evimizde. Evimizi sel götüre-
cek, afete uğrayacağız diye ödümüz kopardı.  Şimdi beton. Dam 
akmıyor. Her şey var, biz yokuz baba! Tapu kağıtları, mal, mülk, 
teknoloji, araba var. Biz kaybolduk baba! Sen zamanında vefalıy-

mışsın. Yardımsever ve paylaşımcıymışsın. Biz yokluğuna denk 
düşmüştük. Olsun baba. Hiiç yakınmadık ki… Hiiç özenmedik.  
Babamız keşke Sabancı/ Koç olsaydı asla demedik baba…
 Dünyanın çok yoksul ve geri kalmış yörelerindeki açlıkla 
terbiye edilen çocukları, kimsesizleri düşünmüş, her yemeği 
gözyaşlarıyla sulanan sen bize empatinin en gelişmiş örneğini 
sergilerdin. Sevgini verdin bize. Vicdanı, düzgün yaşamayı miras 
bıraktın. Böyle bir babanın oğlu olmaktan hep gurur duyduk. 
Gerçek ilah olan Allah’a inanmayı işaret ettin. “Allah zenginleri 
sever” diyen cahillere “gidin Amerika’nın bokunu yiyin öyley-
se” derdin. Güçlüyle haklı savaştığında haklıdan yana olmamızı 
tembihlerdin. Daha ne söyleyim baba?
Şimdi Yezit’ten yana dolu yaratık var…
 Bir yaklaşıyor, bir uzaklaşıyorsun. Dedim ya bazen kızıyorum 
sana… Sonra senin gözlerinden bana bakıyorum. Sen yokken 
ben burada utanıyorum. Seni unuttuğum, hatırlamadığım her 
anı vefasızlık olarak değerlendiriyorum…
Demek ben toprak altındayken çocuklarım güle oynayacak ha? 
Bu nasıl sevgi? Diyorum. Kahroluyorum. Sonra yine meşakkate 
dalıyorum…
26 yıl ne çabuk geçti baba?
Bak ben baba oldum. Oldum da künhüne varamadım… 
O senin dediğin iklimden, manadan, ambargodan korktum… 
Tacını tahtını terk eylemiş İbrahim Etem değiliz. Yanından bile 
geçemeyiz…  
Hatalar yapıyorum. Günahlar işliyorum. Benden uzaklaşma 
baba! Gir arada rüyalarıma. Seni düşte gördüğümde çocuk-
lar gibi seviniyorum. Sevinçten çıldıracak gibi oluyorum. Seni 
eşimle, torunlarınla tanıştırıyorum. Aslında onlar seni tanıyor. 
Sen de onları tanıyorsun değil mi?
Uyandığımda kötürüm oluyorum. Hayatın ontolojik kısmını 
kaldıramıyorum. Ağır geliyor. Selda Bağcan içimde yanık söylü-
yor baba “Ölüm varsa bu dünyada zulüm var…”
Bekliyorum tam 26 yıldır. Belki bir yerlerden çıkıp gelirsin diye. 
Seni gördüğümde tanırım babam. Eğer gözlerimi bağlasalar, 
yüzlerce insanın arasından kokundan bilirim babam. Yıllar 
geçtikçe hem vallahi hem billahi sevgin azalmıyor. Tam aksi-
ne çoğalıyor babam. Çakmak çakmak yanan yeşil gözlerinden, 
Samsun sigarası ve şalgam kokan o büyük ellerinden öpüyorum 
babam...
Bilir ve inanırım ki: Yüce Tanrı cömert ve yüksek vicdanlı 
insanları sever…
Onları cehennemine koymaz…  
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İyi Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Hamza Gültekin 
“Belediye Başkanlığına Adayım”

İlçe Başkanı Gültekin ekibiyle birlikte çok heyecanlı olduklarını 
söyledi. 2002 yılında siyasete girdiğini belirten Gültekin halkın 
içinde yaşadığını ve halkla iç içe olduğunu vurguladı. İşte 
Özetler:

“Tam bir bağımsız karakter sahibi olduğumdan 
kimseye ne idealimi, ne irademi teslim etmedim”

Bir politikacı ve siyasetçi neden siyaset yapar? 

 “Zaten siyasete yeni girmedim. 2004 yerel seçimlerinde beledi-
ye meclis üyesi olarak siyasete atıldım. O dönemde milletimizin 
geleceğine, bugünlerine, yarınlarına hizmet edeceğine inancı-
mız nedeniyle Ak Parti’nin kuruluşunda samimiyetimle destek 
verdim. 5 yıllık dönem için seçilmeme rağmen o günkü çalışma 
arkadaşlarım hatırlayacaktır. En genç yaşta, en genç kişi olarak 
meclise girdim. Tam bir bağımsız karakter sahibi olduğumdan 
kimseye ne idealimi, ne irademi teslim etmedim.  1 Mart tezke-
resi vardı. O dönemde Ak Partiye verdiğimiz destek yavaş yavaş 
gerek milli, manevi ve bu ülkenin gerçeklerine hizmet edecek 
tarzda bir iktidar bekliyorduk. 2007 yılında Ak Parti’den ve meclis 
üyeliğimden 3. yılımda istifa ettim. İsmi adalet ve kalkınma olan 
bir partinin adalet ilkelerine uymadığını, kalkınma ilkelerinde 
ülkeyi zenginleştirmeye ve insanları mutlu etmeye yönelik bir 
faaliyetlerinin olmadığını anladığım için istifa ettim” 

“Biz bir tek bu ülkenin varlığı, birliği ve geleceğine 
sonuna kadar bağlıyız”

Bir izleyici soruyor “Kaç Parti değiştirmiş?”
 “Kimse annesinden doğduktan sonra bir sabi gibi bir partide 
kalacak diye bir şey yok. Biz parti değiştirmedik. Bakış açımızı ve 
idealimizi hiç değiştirmedik. Değerlerimiz var. İnsanın bir duru-
şu olması gereklidir. Sonuna kadar bağlılık olmaz. Biz bir tek bu 
ülkenin varlığı, birliği ve geleceği için sonuna kadar bağlıyız” 

 Adalet ve kalkınma partisi bir süre sonra değişti mi?
  
“ Akp’nin adalet ve kalkınma ilkelerine uymadığı ortada” diyerek. 

 İyi Parti sadece MHP’nin yedek stepnesi midir? Böyle 
eleştiriler var. İyi Parti 4 eğilimli midir?
 
“İyi Parti milletimizin isteği doğrultusunda Türk milletinin bağ-
rında doğmuş bir parti. Kesinlikle bir partiden ayrılmış da onun 
müdavimlerinin yer aldığı bir parti değil. Muhafazakar eğilim, 
milliyetçi, sosyal demokrat, Türk milliyetçisi olsun, ülkesini 
sevme ve vatan faydasında buluşma iradesinde olan herkesin bir 
araya geldiği bir partidir”

“İyi Parti’nin kalın/ kırmızı çizgileri var mı?”
 “İyi partinin ilkesi ve vazgeçilmezleri vardır. Ama hoşgörüsü de 
var. Bizim vatanımızın geleceği hakkında kuşkularımız var. Biz-
leri bir araya getiren kaygı yarınlarımızın iyi olmayacağı, sıkıntı 
yaşayacağımızın kanaatindeyiz” 

 “Alternatif oluşturabiliyor musunuz? Bir heyecan, 
patlama var mı? Sanki Kozan’da tam çıkış yapamadınız” 

Sizin sayenizde, Otağ TV sayesinde halkımızla buluşuyoruz. Ke-
sinlikle büyük bir medya sansürü var. Yapılan faaliyetlerin bah-
sedilmemesi için azami gayret sarf edilmekte. Kimler tarafından? 
Tabiî ki İyi Parti’nin kurulmuş olmasının işlerine gelmeyenler 
tarafından. İyi Parti Türkiye’yi yönetmeye talip bir parti. Biz direk 
olarak halkımızla iletişim kuruyoruz.

 Eskiden bir parti kurulduğunda Türk siyasi hayatına 
hayırlı olsun derlerdi. Hemen Fethullah eleştirileri geldi. 
Sulh sözcüğünü kullanıyor dediler. Amerikancı dediler. 
Bir takım eleştiriler aldınız.

1999 yıllarında Rahmetli Erbakan’ın bir sözünü bir özel kanalda 
sürekli dönderdiler. Kanlı mı olacak kansız mı olacak? Bu tabir 
rahmetli başbakanın konuşmasının öndeki cümlelerle arkadaki 
cümlelerin seçilerek ortadaki iki cümlesinin alınması idi. Parti-
mizin kurucusu Meral Akşener’e tutmayan çamur attılar. Çünkü 
güneş balçıkla sıvanmaz. Türk Milleti zekidir. Türk Milleti taşı 
gediğine koyandır. Biz milletimize güveni esas alıyoruz. Çünkü 
bizim çıkış yolumuz onlar.

Bir izleyicinin Adana’da 121 kurucu. İçinde 6 tane DP var. 
Diğerleri MHP’den dışlananlardan oluşan mini MHP oldu. 

Biz ne MHP, ne AK Parti, ne CHP, ne Saadet Partisi ne de başka 
bir partiyiz. Biz her şeyden önce ismiyle, şanıyla İyi’leriz.
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Kozan’da nasıl bir liste oluşturdunuz?
Herkes kendi toprağından sorumludur. 103 mahallede teş-
kilatlanmaya yeni başlayacağız. Kozan’da henüz 1 ayını yeni 
geçmiş bir partiyiz. 250-300 kişi kayıt yaptırmak için bize 
geldi. Bunca korku ve baskıya rağmen partimiz büyük bir te-
veccüh görüyor. Baskı ve korku var. Çünkü bunu teşkilatlan-
ma aşamasında yaşadık. Değişik bölgelerden arkadaşlarımıza 
gittiğimizde şu gerçeklerle karşılaştık. Biz sizi çok seviyoruz. 
Muhakkak da destek olacağız. Ama oraya ismimizi yazama-
yacağız. Çünkü ya işinden, ya eşinden, ya da yarın bir gün 
devletin eli çantalısı gelir yazar cezayı altından kalkamayız 
diye korkuyor. Tabi bunlar ülke gerçekleri. Türkiye 16 yıldan 
bu yana aynı idarecilerle yönetiliyor. Geldiğimiz nokta bu. 

Türkiye hangi tehlikeyle, ne ile karşı karşıya?
Şu anda Türkiye 
Büyük Ortadoğu 
projesinin son 
sahnesini yaşıyor. 
Bu projeyi yapan, 
uygulayan kimler 
varsa Türk irade-
siyle karşı karşıya 
gelecek. Çünkü 
Türk’ün en vazge-
çilmezlerinden bir 
tanesi yurdudur.

Bu kadar korku, sindirme ve baskıya rağmen yılmıyor-
sunuz değil mi?  

Biz Allah’tan başka kimseden korkmuyoruz. Afrin harekâtı-
nın millet olarak arkasındayız. Bu milli bir meselemiz. Ordu 
bizim ordumuz.

Kozan nasıl? Gelişiyor mu? Yerinde mi sayıyor? Gü-
zel hizmetler geliyor mu? 

Adana yoluna giderken nerede lastiğim yarılacak diye korka 
korka gidiyorum. Kızıllar Köyü’ne giderken çukurlara girme-
yeyim diye dikkatli gidiyorum. Geçen hafta gittiğimde çukur-
ların bir kısmına yama yapıldığını gördüm. 
4 yıllık sürece baktığımız zaman Kozan hiç de beklediğimiz 
yere ulaştırılamadı. Hizmet olarak yeterli bir hizmet alamadı. 
Yapılabilen hizmetler var. Nedir? Yağmur sularının yeraltına 
alınması projesi güzel bir projeydi bitti. Gelir ve bütçesine 
göre yapılan hizmetler ne kadar? Devede kulak mı? Yoksa 
gerçekten büyük bir hizmet mi? Ulaşılamayan bir belediye 
yönetimi. Halkın söylediği bu. Hizmet afişle, billboardla 
olmuyor. Ancak yapmakla oluyor bunlar. 
İyi parti olarak yerel seçimde adayımız hatta aday 
adaylarımız olacak. Bizden biri olacak. 

“Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve 
Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk’ün hizmetlerini 

yeterince başarılı bulmuyorum”

Yönetim kurulu üyelerimiz 32 kişiden oluşuyor. Bunların 
içinde köylü, çiftçi, emekli, bürokrattan emekli var. Halkın 
elini uzatsa tutabileceği, halkın dilini bilen yöneticilerimiz 
olacak. 
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Kozan 
Belediye Başkanı Musa Öztürk’ün hizmetlerini yeterince ba-
şarılı bulmuyorum. Ama hakkını da teslim etmek gerek. Yap-
tığı hizmetler: 1-Yağmur sularının yeraltına alınması projesi. 
2- Yağmur sularının yeraltına alınması projesi. 3- Yağmur 
sularının yeraltına alınması projesi. 4- Yağmur sularının ye-
raltına alınması projesi…(gülüşmeler) Çünkü çöp toplamayı 
hizmet olarak görmemek lazım. Rutin işler bunlar. Adana 
Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi’nin uyum içeri-
sinde olup hizmeti buraya getirmesi gerekirdi. Ama maalesef 
olmadı. 

“Göller’e edilen masraf halkın sırtına yüklendi”

Göller’e su hizmeti götürüldü ve yolları yapılmaya çalışılıyor. 
Ama bu getirilen masrafın tamamı halkın sırtına yüklendi. 
Buraya 300 ile 400 TL’ye su aboneliği verilirken, depozito ola-
rak Göllerde bu rakam 1.470 TL. Oraya tabelaya da yazmışlar 
6 Trilyon maliyeti var.  10 bin abonelik olduğunu varsayarsak 
belediye kara geçiyor. Siyaset sahnesine İyi Parti girdi. Türki-
ye’yi ve Kozan’ı yönetmeye talibiz” dedi.

“Belediye başkanlığına adayım”
 “Aday olmaktan ziyade aday gösterilme gibi bir durumumuz 
var. Benim belediye başkan adayı olmam bizim teşkilatımız 
tarafından isteniyor. Yukarıdaki kademelerle de paylaşılmış.  
Biz de buna hayır demeyeceğiz. Benim aday olmam başkala-
rının aday adayı olmasına engel değil” şeklinde cevap verdi. 

“Anavarza’yı, Cennet vadisini bilen yok”
Kozan’ın tarihi güzelliklerinin tam anlamıyla bilinmediğine 
vurgu yapan Gültekin “Belediyeler istihdam alanı olarak gö-
rülmemeli. Kozan’ın bir şansı var. Tarihi ve coğrafi güzellikle-
ri var. Anavarza’yı, Cennet vadisini bilen yok. Kozan’ın için-
den akan dere öyle akıp gidiyor. Ben belediye başkanı olsam 
buraları çok ucuza değerlendiririm. Atatürk Parkı gibi dere 
kenarlarını değerlendirilmesi lazım. Anca apartman yapılıyor.
Çok apartmanlara bakın filtre bile yok. Kışın maalesef hava 
kirliliği” dedi.

“Abdulkadir Kozan’ı yolda görsem tanımam”
 Abdulkadir Kozan’ı tanıyor musunuz?
 
Hayır tanımıyorum. Yolda görsem tanımam. Benim 2002’de 
tanıdığım Ak Parti 2018’de yine aynı. Bakın hala atamayla 
geliyorlar.  İl ve ilçe başkanları atamayla geliyorlar. Halkımız
da bunu değerlendirecektir mutlaka.
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Afrin’e 60 ton Kozan portakalı
Kozan Sebzeciler ve Meyveci-
ler Satıcılar Esnaf Odası’ndan, 
Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı 
Harekâtı’nda görevli Mehmetçik-
lere destek için 60 ton Kozan por-
takalı gönderildi. Programa Ak 
Parti Adana Milletvekili Tamer 
Dağlı, Kozan Kaymakamı Şafak 
Gürçam, Kozan Belediye Başkanı 
Musa Öztürk, oda başkanları, 

siyasi parti temsilcileri ve hal esnafları katıldılar. 
Okunan duaların ardından açıklama yapan Kaymakam Şafak Gürçam 
“Ülkemizin güneyinde Suriye’de ülkemizin güvenliği için Türk Silahlı 
Kuvvetlerimiz sınır ötesine harekât yürütüyor. Operasyona katılan tüm 
Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum. Allah muzaffer eylesin” dedi.
Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk “Bugün birlik ve beraberlik 
günü. Türkiye tek yumruk oldu. Bu işte emeği ve katkısı olan herkese 
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Ak Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı “Ülkemizin birlik ve bü-
tünlüğü için Suriye’de PKK’nın uzantısı olan YPG, PYD ve DEAŞ ile 
mücadele ediyoruz. Askerlerimize moral vermek için toplandık.  Başta 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri-
mize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum” dedi.
Konuşmaların ardından bir grup Hatay sınırına portakalları teslim 
etmek için Kozan’dan hareket etti. 

50 yıllık hasret bitti...
Yıllar önce Kozan'ın Eskimantaş köyünden Tarsus'a göçen ve bir daha gel-
meyen Nesimi ve Zeynel Karaoğlu'nun dayıları Ahmet Karaoğlu soyadını 
Doğan olarak değiştirir, eşraflı bir ailenin güzel kızlarıyla evlenir. Çocukla-
rının eğitimleriyle yakından ilgilenen Ahmet dayı kırsalı terk eyleyip kentli 
yaşamın akışına kendisini bırakır. Çocuklarının kimisi İstanbul Üniversitesi 
Felsefe bölümünü kimisi mühendisliği bitirir. Her birisi çor çocuklara kavu-
şurlar. Mersin, Antalya, Tarsus ve İstanbul gibi Türkiye'nin dört bir yanında 
ikamet ederler. Birbirleriyle de iletişimleri devam eder. Ahmet dayının ve-
fatından sonra insanı 
ırkı/ tarihi ve geçmişi 
çeker derler ya. Tıpkı 
öyle. Koç Holding'te, 
IBM vb. Birçok özel 
kuruluşlarda yöneti-
cilik yapan, üniver-
sitelerde girişimcilik 
dersi veren Nuri Do-
ğan, güzel kızı Doğa 
Doğan'la Kozan'ın 

yolunu turlarlar. Çünkü duyarlı çocukları doğum gününde babalarına Adana 
uçak biletini hediye ederler. Sonrasında Eskimantaş köy ziyaretleri ve orada 
ayaklı gazete Fatih Kara'ya denk gelirler ki o da yeğen düşer. Baba yirsunun ta-
rifi zor iklimine adım atmışlardır artık. Tanışmaktan memnun kaldık. Herkes 
duygusallaştı...
Garip bir duygudur ki insan aslına rücu eder derler ya...

Fotoğrafçılardan Tarihe Fotoğraf Gezisi
Kozan Kent Konseyi ve 
Kofap'ın (Kozan Fotoğraf 
Amatörleri Platformu) 
düzenlediği etkinlikte 
fotoğrafçılar tarihi sokak ve 
mekanları fotoğrafladılar. 
Fuji Film Adana Workshop 
ekibi tarafından sağlanan 
fotoğraf makinelerini kulla-
nan fotoğrafçılar Kozan'ın 

tarihi sokaklarını gezdiler. Gerçekleştirdikleri etkinlikle ilgili bilgi veren 
Kozan Kent Konseyi Başkanı  Ömer Faruk Kaymaz ve Kofap kurucusu 
Derya Deniz amaçlarının Kozan'ın tanıtımına katkıda bulunmak ve 
yıkılmak üzere olan tarihi yapılara dikkat çekerek bu konuda duyarlılık 
yaratmak olduğunu söylediler. 
Kozan'ın tarih ve doğa açısından çok zengin bir yer olduğunu vurgu-
layarak bu güzelliklerin tanıtımının en güzel yolunun böylesi fotoğraf 
gezileri olduğunu belirttiler. 
İlerleyen günlerde daha geniş çaplı fotoğraf gezileri ve ulusal çapta fo-
toğraf yarışmaları düzenlemeyi düşündüklerini dile getirdiler. 
Büyük Cami avlusundan başlayan fotoğraf gezisi Mustafa Kemal Sokak, 
Yapıcı Konağı, Muhtar Hacı Konağı, Bedesten, Kadirli Caddesi
 güzergahlarını takip ettikten sonra Arıkan Konağı'nda sona erdi.  
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Kuvayı Milliye denilince;
Birinci Dünya Savaşı’ndan yenilerek çıktığımız,
Savaşın galipleri ile yapılan,
Mondros Mütakeresi,
Aklıma gelir.
Anadolu’ya hapsedilmemiz yetmezmiş gibi,
Çanakkale Savaşı’nda geçemedikleri,
Mondros sonucu savunmasız kalan,
Çanakkale Boğazı’ndan geçen,
İngiliz, Fransız ve İtalyan askerinin İstanbul’u,
Fransız askerlerinin Adana, Urfa, Antep, Ma-
raş’ı,
İngiliz askerlerinin Musul, Çanakkale ve İstan-
bul Boğazı gibi stratejik noktaları,
İtalyan askerlerinin Muğla ve Antalya çevresini,
Yunanın askerlerinin İzmir ve çevresini,
Yani emperyalistlerin ,Türk Vatanı’nı işgali,
Aklıma gelir.
Türk Halkı’nın ,Emperyalist Ülkeler’e başkaldır-
ması,
Ve bunu nasıl yaptığımız,
Aklıma gelir.
Çanakkale Savaşı’nda,
257 kiloluk top mermisini sırtlayarak,
Top kundağına yerleştiren,
Seyit Onbaşı,
Aklıma gelir.
Çanakkale Savaşı’na katılan,
 Samsun’a çıkan,
Amasya Tamimi’ni yayımlayan,
Erzurum ve Sivas Kongresi’ni yapan,
Ankara’ya gelen,
TBMM’nin açılmasını sağlayan,
Yedi düvele karşı savaşan,
Bağımsız bir Türk Devleti kuran,
Mustafa Kemal,
Aklıma gelir.
Erzurum Kongresi sırasında ‘’Emrinizdeyim 
Paşam’!!’ diyen,

Kazım Karabekir,
Düzenli ordu kurulmasına katkı yapan,
1.ve 2.İnönü Savaşları’nda Yunan askerlerinin,
Anadolu içlerine ilerleyişini durduran, 
İlk Başbakan,
İsmet İnönü,
Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Baş-
kanlığı yapan,
‘Anadolu üzerinde uçakla dolaşsaydınız,
Her yerde yanan çoban ateşini görürdünüz.’ di-
yen,
Mareşal Fevzi Çakmak,
Eşi ve kendisinin kefen parası olarak biriktirdiği 
parayı,
Sivas’tan Ankara’ya gelen temsil heyetine veren,
Ankara Müftüsü,
İlk Diyanet İşleri Başkanı,
Börekçizade Rifat,
Aklıma gelir.
Yunan Efzun alayı askerlerine ilk kurşunu sıkan,
Hasan Tahsin,
Ülkenin işgaline karşı,
İstanbul halkını harekete geçirmek için,
Yaptığı etkili konuşmalarla bilinen,
Halide Edip,
Fransızları Antep’e sokmamak için,
Kilis-Antep yolunu tutan,
Düşmana geçit vermemek için direnirken şehit 
düşen,
Şahin Bey,
Dokuz yaşından on iki yaşına kadar Babası ile 
beraber,
Bilfiil savaşan,
Nezahat Onbaşı,
Malgaç baskını ile düşmana ilk darbeyi vurup,
Düşmanın Aydın’a ilerleyişini durduran,
Yörük Ali Efe,
İnebolu’da bulunan cephaneleri Ankara’ya
Götürülmesinde çocuğu ve kağnısı ile yer alan,
Zorlu kış koşullarında donarak ölen,
 Şerife Bacı,
Fransız askerlerin Müslüman kadınlara,
Sarkıntılık yapması üzerine Fransız askerini öl-
düren,
Sütçü İmam,
Milis Müfreze Komutanı olan,
 Kara Fatma,
Savaşa giderken erkek gibi traş olan,

Kadın olduğunu kimseye söylemeyen,
Mühimmat taşıyan, ayağından vurulan
Halime Çavuş,
Kocası ile beraber milli mücadeleye katılan,
Kocası ve silah arkadaşlarına cesaret vermek 
için,
Hızla öne atılıp başından vurulan,
Gördesli Makbule,
Çanakkale şehidi kocasından kalan hatıra elmas 
küpelerini,
Bozdurup kendine bir tüfek alıp Yörük Ali 
Efe’ye katılan,
Çete Emir Ayşe,
‘’Ben kadın olduğum halde ayakta duruyorum 
da,
Siz erkek olarak yerde sürünmekten utanmıyor 
musunuz? ‘’diyen 
Adanalı Tayyar Rahime,
 Aklıma gelir.
Kozan’ı işgal edip halka zulüm eden, 
Tılan Köyü’ndeki evleri yakan Fransız askerle-
rine direnen,
Kitaplarda isimlerini görmediğimiz isimsiz 
kahramanlar,
Aklıma gelir. 
‘’Adana, Antep, Urfa, Maraş düşmüş dövüşüyor-
du.
Ateşi ve ihaneti gördük,
Ve kanlı bankerler pazarında,
Memleketi Alaman’a satanlar,
Yan gelip ölülerin üzerine yatanlar,
Düştüler can kaygusuna,
Ve kurtarmak için başlarını halkın gazabından,
Karanlığa karışıp basıp gittiler.
Yaralıydı, yorgundu, fakirdi millet,
En azılı düvellerle dövüşüyordu fakat.
Dövüşüyordu köle olmamak için iki kat,
İki kat soyulmamak için.’’,
Diyen Nazım Hikmet’in,
Kuvayı Milliye destanı aklıma gelir.
Kuvayı Milliye,
Bir varoluş düşüncesidir. 
Bize özgüdür.

KUVAYI MİLLİYE
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 Cumhuriyet, fikir
serbestliği taraftarıdır. 

Samimi ve meşru 
olmak şartıyla her fik-

re hürmet ederiz.SON FİKİR
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2,50
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‘‘Size miras olarak meşruiyeti
    ve ondan doğan mutluluğu

bırakıyorum’’
İbrahim KARAOĞLU 07 Kasım 2017 Salı

Yıl: 12
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Ak Parti Kozan İlçe Başkanlığına Emekli 
Banka Müdürü Abdulkadir Kozan atandı
Ak Parti Kozan İlçe Başkanlığına Emekli Banka Müdürü Abdulkadir Kozan 
atandı. 18 Şubat Pazar günü yapılacak olan kongreye Abdulkadir Kozan tek 
aday olarak girecek. Abdulkadir Kozan atanmasının hemen ardından Ak 
Parti Kozan İlçe Başkanı Veli Gelebek’i ve Ak Parti Kozan Eski İlçe Baş-
kanları Durmuş Ali Yıldız, Zeki Ak, Nufel Duran, Av. Abdullah Avcı ve Av. 
Yusuf Bilgiliyi ziyaret etti.  
Abdülkadir Kozan’ı Kozanlıların çoğu tanımıyor. Görevi gereği uzun yıllar 
Kozan’dan uzak kalmış. Tanıyanlar tarafından iyi bir insan olduğu söyleni-
yor. Heyecan oluşturabilecek mi? Uzun zamandır parti çekişmesi yaşanan 
AKP’de birlik ve bütünlüğü sağlayabilecek mi? Bekleyip göreceğiz.

Terziler Odası’nda değişim
Kozan Terziler Odası 
Olağan kongresi 
geçtiğimiz Perşembe 
günü Kozan Ticaret Odası 
toplantı salonunda yapıl-
dı. Mevcut Başkan Rifat 
Özcanlı ve Yakup Cihan-
ker’in listelerini yarıştığı 
kongrenin Divan Başkan-
lığını Adana Esnaf Oda-
ları Birliği Başkan Vekili 
Mahmut Göktaş yaptı.
13 ÜYENİN 
KATILMADIĞI SEÇİMİ 

8 OY FARKIYLA YAKUP CİHANKER(LAZOĞLU) KAZANDI

Oldukça çekişmeli geçen seçimlere 13 oda üyesi oy vermeye 

gelmedi. 8 oy farkıyla Yakup Cihanker kazandı. 247 delegenin 

234’ünün oy kullandığı kongrede 120 oy alan Yakup Cihanker 

Kozan Terziler Odası başkanı oldu. Rifat Özcanlı ise 112 oy aldı. 

İnce Boyunlu Bekir 
Kurul Emmi vefat etti
Aslen Hacımirzalı köyünden, İnce Boyunlu Bekir Kurul Emmi Hakk’ın 
rahmetine kavuştu. Köyün sakin, emektar Bekir Emmi’si iyi insandı. Şen 
bir adamdı. İnançlıydı. Herkes severdi onu. Merhum Kurul 
geçtiğimiz Cuma günü Kozan Mezarlığına defnedildi. Merhum Bekir 
Kurul’a Allah’tan rahmet dilerken, ailesine, oğlu Metin’e, Yiğenleri 
Kubilay ve Veli Kurul’a sevenlerine, dostlarına ve arkadaşlarına 
başsağlığı diliyoruz. 
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