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Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk “Eğer bu memlekete 
hizmete devam edin denirse biz görevden kaçmayız…”

Musa Öztürk söz verdiyse yapar denildi. Bir sürü söz verdiniz. Mesela 5 bin işçi 
alacaktınız. 4. yıldayız. 4 bin tane işçi aldınız mı? 
Dönelim bir Osmaniye ile bir Adana’ya bakalım. Adana kalkınmada ikinci bölgedir. 
Dolayısıyla Kozan, Feke’si de neresi kalkınmışsa ikinci bölgedir. Osmaniye 17 kilomet-
re olan Kadirli beşinci bölgedir. Orada yatırım yaptığın zaman 5 sene sigorta, bağ-kur, 
vergisi yok. Avantajlar orada. Getir o avantajları sana 5 bin değil 50 bin tane işçi al-
dırayım. Yatırımcı gelmiyor. Ben bunu söylerken OSB’yi kast ettim. OSB’ye dedim ki 
oralarda iş sahası açılacak. Bütün iş sahiplerinin de işini kolaylaştıracağız. Gerekirse 
belediyeyi de ortak edecektim. Ama hızla giden enflasyon, dolar kurları getirdiğim 
adamları da kaçırdı. Ben ona güvenerek söyledim. 

...40 senedir bu hizmet kervanında elimizden geldiği kadar var olduk. Milliyetçilik 
öyle işaretle, sembolle falan olmaz. İcraatlarla olur. Bu bölgede 2005’ten sonra dönsün-
ler baksınlar bir tane kaymakam, savcı, hakim çıkmış mı? Şimdi hep polis polis polis 
derler. Ben önce bölge milliyetçisiyim. Türkiye milliyetçisiyim. Vatanperverim. Kendini 
tarif et derlerse öyle tarif ederim. Bugün Türkiye’de gidin bizim kaç tane müsteşarımız, 
kaç tane genel müdürümüz var? Sırf Kozan’ı demiyorum. Adana için de diyorum.                                                                                               

                                                                                        Sayfa: 11-12-13-14-15-16’da                                                                                                                         

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar “Eğer parayı 
iyi kullanırsanız iktidarın parasına ihtiyacınız olmaz”

Türkiye’nin en büyük ilçelerinden 810 bin nüfuslu 

Seyhan’ın belediye başkanını konuk ettik. Sosyal belediyeciliği, hizmetlerini, başarısını, 

yerel ve genel siyaseti sorduk.

“ Bir yöneticinin 3 temel şeyi iyi yapması gerekir. Birincisi 

parayı iyi kullanacak. İkincisi zamanı iyi kullanacak. 

Üçüncüsü kadrosunu iyi kuracak. Bu üç şeyi iyi yapan 

yöneticinin başarılı olmaması mümkün değil.”      Sayfa: 17-18-19-20-21-22

Kozan Koleji’nde Matematik 
Olimpiyatları Ödül Töreni

Sayfa: 2’de

Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk’le dobra dobra konuştuk. Kamuoyunun merak ettiği tüm soruları sorduk 
Söyleşimiz samimi bir havada gerçekleşti
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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 Koleji’nde Matematik Olimpiyatları Ödül Töreni
Kozan Koleji’nden bir ilk daha, Kozan geneli resim yarışmasının ardından,Kozan geneli ödüllü 4.sınıflar matematik  
olimpiyatları ödül töreni düzenlendi .Kozan Koleji Konferans Salonunda yapılan törenle derece giren öğrencilere 
ödüllerini aldılar.1. öğrenciye Bisiklet,2. öğrenciye Tablet,3. Öğrenciye Akıl Oyunu ve bütün okul  müdürlerine pla-
ket,  velilere ise teşekkür belgesinin verildiği ödül töreninde dereceye giren öğrenciler ve okulları: 
1.Berra Nur Yıldırım(H.Dağlı),
2.Alperen Bozkurt(100.yıl)
3.Tuğçe Fatma Akçalı(Şabanata),
4.Irmak Akdoğan (Kozan Koleji),
4.Olcay Eroğlu(Halit Dağlı)
5.Yunus Çoğun (Kozan Koleji),
6.Beyza Öztürkten (Kozan Koleji)
6Batuhan Berber (M.Fevzi Çakmak)
7.Cemre Köküsoy (H.Dağlı)
8.Ayşe Pınar Şenoğul(Kozan Koleji),
9.Zeynep Köken(İki Haziran),
9.Yağmur Gülbahar(İnkilap),
9.Ayça Bilge Özdemir (Şehit Kubilay ),
9.Dağhan Ölmez (100.yıl),
10.Elif Ayşe Taş (Şabanata)
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 Cumhuriyet, fikir
serbestliği taraftarıdır. 

Samimi ve meşru 
olmak şartıyla her fik-

re hürmet ederiz.SON FİKİR
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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

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ KOZAN ŞUBESİ
OLAĞAN GENEL TOPLANTISINA AİT 

DUYURU
Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.03.2018 Cumartesi günü saat:11.00’de Hacıuşağı Mah. Halkbank Kozan 
Şubesi Üzeri’nde bulunan Dernek binasında aşağıdaki gündemle toplanacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk 
sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı yerde 24/03/2018 tarihinde saat:11.00’de yapılacaktır. Tüm üyelerimize ve 
halkımıza duyurulur. 
Gündem Maddeleri:
1- Açılış ve Yoklama.
2- Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okunması.
3- Divan üyelerinin seçimi. 
4- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibra edilmesinin oylanması.
5- Denetleme kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibra edilmesinin oylanması.
6- Süresi bitmiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi. 
7- Süresi bitmiş olan Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi.
8- Süresi bitmiş olan Disiplin Kurulu Üyelerinin seçimi.
9- Süresi bitmiş olan Genel Kurul delegelerinin seçimi.
10- Dilek ve temenniler, Kapanış. 
                                                                                                  Yönetim Kurulu
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ACIMIZ BÜYÜK
Değerli Büyüğümüz, Babamız Hacı Durmuş Yıldız’ı kaybetmenin derin 

üzüntüsü içerisindeyiz. Bu acı günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak 

cenazemize katılan, acımızı paylaşan, başsağlığı dileklerini ileten, tüm eş, dost, 

akraba, siyasi parti temsilcilerine, bürokratlarımıza ve sevenlerimize teşekkür ediyoruz. 
Allah razı olsun.

Durmuş Ali YILDIZ
Ailesi Adına
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Mutlu Dağlı Özden Kültür 
Merkezi’nde göreve başladı

Eski Belediye Başkanı 
Ersan Arıkan, Mustafa 
Azgın, Mehmet Açıkgöz, 
Kazım Özgan dönemle-
rini yaşayan, Açıkgözden 
buyana 25 yıldır zabıta 
müdürlüğünü yürüten, 
36 yıl belediyeye hizmet 
eden Mutlu Dağlı yatay 
geçiş yaparak Özden 
Kültür Merkezi’nde gö-
reve başladı. 

Musa Öztürk döneminde 1 yıl müdürlük yaptıktan sonra 
önce müze müdürü, sonra cenaze hizmetleri müdürlüğü-
ne getirilen Dağlı daha sonra zabıta görevine getirilmişti. 
Mutlu Dağlı, her zaman kamuoyuna şu mesajı veriyordu: 
“ben hancıyım makam sahipleri yolcu”

Kozan İlçe Jandarma 
Komutanlığı'nda Yangın

Kozan’da  Jandarma Komutanlığı'nın çamaşırhanesinde çıkan yangında 8 
asker, duman etkilendi. Hastanede tedavi altına alınan askerlerin durumu-
nun iyi olduğu belirtildi. Yangın, geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatle-
rinde Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'nın çamaşırhanesinde meydana 
geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden çamaşır makinesinin alev alması 
sonucu başlayan yangın, askerler tarafından söndürüldü. Yangın sırasında 
çamaşırhanenin yan tarafında bulunan yatakhanedeki askerler tahliye edilir-
ken, dumandan etkilenen 8 asker ise çağrılan ambulanslar ile Kozan Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan askerlerin durumunun 
iyi olduğu belirtildi. 

Mustafa Kamalı’dan  Ak Parti 
İlçe Başkanı Kozan’a ziyaret

Cücenoğulları sülalesinin önemli fertlerinden Emek-
li Banka Müdürü Mustafa Kamalı, Ak Parti Kozan 
İlçe Başkanı seçilen Abdulkadir Kozan’a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu.Kamalı “Eskiden beri yakından 
tanıdığım Abdulkadir Kozan’a nezaket ziyaretinde 
bulundum. Aldığı görevi başarıyla yapacağına ina-
nıyorum. Allah utandırmasın” dedi.Ak Parti Kozan 
İlçe Başkanı Kozan ise Kamalıya nezaket ziyaretin-
den dolayı teşekkür etti. 

Durmuşali Yıldız’ın acı günü

Bölge siyasetinin önemli mihenk taşlarından etkili işadamı 

Durmuşali Yıldız ve Cafer Yıldız’ın geçtiğimiz hafta vefat eden 

babaları Hacı Durmuş, Damyeri Köy mezarlığına defnedildi. 

Yıldız ailesini bu acı günlerinde siyasiler, aile yakınları, dostla-

rı ve sevenleri yalnız bırakmadılar. Damyeri köyü Durmuş Ali 

Yıldız’ın dostlarıyla adeta doldu taştı…
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Feke Belediyesi, Belediye İş Sendikasına üye oldu
Feke Belediyesi'nde çalışan işçiler, Belediye Başkanı 
Ahmet Sel ile birlikte Belediye İş Sendikası'na üye oldular. 
Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, ilçede bir toplu katılım 
töreni düzenleyerek Belediye İş Sendikası Adana Şube 
Başkanı Sancar Manga ve yönetim kurulu üyelerini ilçeye 
davet etti. Belediye İş Sendikası Adana Şube Başkanı 
Sancar Manga ve yönetiminin katılımıyla düzenlenen 
törenle Feke Belediyesi'nde çalışan işçilerin ve Feke 
Belediye Başkanı Ahmet Sel'in sendikaya üye kaydı alındı.
Konu ile ilgili görüş ve düşüncelerini beyan eden Belediye 
İş Sendikası Adana Şube Başkanı Sancar Manga, "Belediye 

Başkanımız Ahmet Sel ve işçi arkadaşlarımız sendikamıza katılarak giderek büyüyüp güçlenen ailemizin gücüne güç 
katmış, bizleri onurlandırmışlardır" dedi.

CHP’li Zeydan Karalar’dan Efsane Başkan Açıkgöz’e ziyaret…
Kozan ve yöresindeki ilçelerle yakından
 ilgilenen Seyhan Belediye Başkanı Zeydan 
Karalar önemli ziyaretlerini sürdürüyor. 
Karalar, MHP’den 2 dönem Kozan 
Belediye Başkanlığı yapmış Efsane Başkan ve 
halkımızın Lokman Hekim’i Eczacı 
Mehmet Açıkgöz’ü ziyaret etti. Samimi 
havada gerçekleşen sohbetin ve fikir 
alışverişinin ardından CHP İlçe Eski 
Başkanı Yusuf Karavelioğlu’nu, Oduncu 
Orçan Ahmet Özkan’ı, Metin ve Halim Kı-
lınçlı’yı, Eski Belediye Başkan Adayı ve AKP 
Eski İl Genel Meclis Üyesi Adem Ocak’ı da 
ziyaret etti. Karalar’ın sıklıkla yaptığı esnaf 
ziyaretleri devam ediyor.



08 27 Şubat Salı 2018SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Adana dev bir şantiyeye dönüştü
Adana’nın geleceğine yön 
veren projeleri hayata geçi-
ren, hemşehrilerini dinamik, 
planlı, modern ve çağdaş 
belediyecilik hizmetleriyle 
tanıştıran Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanı Hüseyin 
Sözlü, kenti adeta dev bir 
şantiyeye dönüştürdü. Büyük-
şehir Belediyesi’nin uygula-
maya koyduğu Devlet Bahçeli 
Köprüsü, Alparslan Türkeş 
Bulvarı, İlim Yolu, Adnan 
Menderes Sahil Yolu, Ege 

Bağatur Bulvarı,  Ceyhan İçme Suyu, Sarıçam Kanalizasyon Kollektörü 
Kanalizasyon Şebekesi ve Modern Hayvan Barınağı projeleri yaklaşık 
315 milyon liralık yatırım tutarıyla Adana ekonomisine büyük canlılık 
getirdi. 
DEVLET BAHÇELİ KÖPRÜSÜ’NÜN YÜZDE 60’I TAMAMLANDI
Milliyetçi ve üretken belediyecilik anlayışını Adana’nın dört bir yanında 
hakim kılan Başkan Hüseyin Sözlü,  2014-2017 yılları arasında 2 bin 
450 kilometre yol, 102 köprü ve menfez, bin 403 kilometre içme suyu 
şebekesi, 560 kilometre kanalizasyon ve yağmur suyu hattını kente 
kazandırırken, kent içi ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak dev projeleri 
de uygulamaya koydu. Ulaşım çilesi yaşatan düğümleri tek tek çözen 
Başkan Sözlü’nün vizyon projeleri arasında ilk sırada Devlet Bahçeli 
Köprüsü yer aldı. Seyhan Nehri üzerinde itibar abidesi olarak yükselen 
Devlet Bahçeli Köprüsü’nın yüzde 60’ı tamamlandı. Yatırım tutarı 214 
milyon lira olan, bin 800 metre uzunluğundaki, 39 metre genişliğindeki 
6 şeritli köprü,  2018’in ekim ayında tamamlandığında Adana’nın kent 
içi ulaşımında 40-50 yıllık rahatlama getirecek. 
TRAFİK DÜĞÜMLERİ ÇÖZÜLÜYOR
Başkan Sözlü’nön öne çıkan bir başka ulaşım yatırımı kuzey-güney yö-
nünde 6 kilometre boyuncu kesintisiz trafik akışı sağlayacak AIparslan 
Türkeş Bulvarı Farklı Seviyeli Kavşak Projesi oldu. 824 metre uzunlu-
ğunda,  ikişer şeritli 6 köprüden oluşan projede Mavi Bulvar ve Kasım 
Ener Bulvarı kesişimlerinde köprü temel inşaatları tamamlandı. Sanayi 
tesisinde imalatı yapılan beton kirişler vinçlerle taşınarak köprü ayak-
larına bağlantıları yapıldı. Omurgası ortaya çıkan farklı seviyeli kavşak 
projesi tamamlandığında Alparslan Türkeş Bulvarı’nı kullanan sürücü-
ler kesintisiz ulaşımın keyfini yaşayacak. 
İLİM YOLU ULAŞIM İÇİN BİR MİLAT
Adana Büyükşehir Belediyesi’nin merkez Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde 
start verdiği İlim Yolu Projesi ise eş zamanlı üç güzergahın kazanılması 
açısından ulaşım yatırımlarında bir milat olarak kabul gördü. Büyük 
ölçekli kamu yatırımlarına ulaşım verecek projenin birinci ayağını 
Çukurova Üniversitesi kampüsü içinden kuzey-güney yönünde açılan 
4 kilometre uzunluğundaki, 35 metre genişliğindeki İlim Yolu Bulvarı 
oluşturdu. Yine üniversite yerleşkesinden geçip, Çatalan Caddesi’ne 
bağlanacak 3.5 kilometre uzunluğundaki  Üniversiteler Bulvarı, 2.5 

kilometre uzunluğundaki Güney Kampüs Bulvarı, üniversitelere ve 
Sarıçam’ın gelişim alanlarına ulaşım verecek. 
YENİ SAHİL YOLU, ADANA’YA ÇOK YAKIŞIYOR!
Başkan Sözlü, Adanalıların ortak kullanım alanı olan Seyhan Baraj 
Gölü kıyısındaki Adnan Menderes Sahil Yolu’nu yenileme çalışmasıyla 
da kentin prestijini yükseltti. Dünya kentlerindeki sahil yollarında oldu-
ğu gibi düzenlenen Adnan Menderes Sahil Yolu’nda bir şeridin trafiğe 
kapatılmasıyla kazanılan alanda bisiklet ve koşu yolu, geniş kaldırım, 
ahşap teraslar, umumi tuvaletler, büfeler, çeşmeler ve kent mobilyaları 
kendini gösterdi. 3 kilometrelik güzergahta muhtelif büyüklüklerde 
toplam 1000 araç kapasiteli otoparkların oluşturulmasına başlandı. 
EGE BAĞATUR BULVARI YENİLENİYOR
Adana Büyükşehir Belediyesi, merkez Yüreğir İlçesi’nde yapılan büyük 
ölçekli kamu yatırımlarına yönelik ulaşım planlamaları doğrultusunda 
bin 500 metre uzunluğundaki Ege Bagatur Bulvarı’nın yenilenmesinde 
tempo artırdı. Mithat Özsan Bulvarı ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’na 
bağlantısı olan, doğrudan yeni Adliye Sarayı ve Numune Hastanesi’ne 
erişim veren Ege Bağatur, peyzaj sanatlarıyla yoğrulan yeşil alanları, 
çocuk oyun alanları, dinlenme ve aktivite alanları, bisiklet yolu ve koşu 
parkuruyla eşsiz güzellikte bir bulvara dönüşüyor. 
İÇME SUYU VE KANALİZASYON ALTYAPISI GÜÇLENİYOR
Adana Büyükşehir Belediyesi ulaşım projelerine öncelik verirken, Ada-
na Su ve Kanalizasyon İdaresi de (ASKİ) kentin içme suyu ve atık su 
altyapısını güçlendirmek için kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Ceyhan’da 
70 kilometrelik içme suyu şebekesi yenileme projesine start veren ASKİ, 
uluslararası standartlara sahip, sağlıklı iletim veren HDPE ve Duktil 
borular döşüyor. Sarıçam’da ise fosseptik sorununu ortadan kaldırmak 
için harekete geçen ASKİ, Sarıçam Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kol-
lektörü ile Buruk Mahallesi Kanalizasyon Şebekesi Projesi’ni uygula-
maya koydu. Buruk mahallesi ve bağlı bulunan İstiklal ve Cumhuriyet 
mahallelerinden geçecek 13 bin 784 metre uzunluğundaki ana kollektör 
ve 18 bin 536 uzunluğunda kanalizasyon şebekesinin tesis edilmesiy-
le yöredeki fosseptik sorunu ortadan kaldırılacak. ASKİ, içme suyu 
hizmetleri kapsamında 2018 yılı içinde Sarıçam’da 123 bin metre şebeke 
tesis edecek. 
CAN DOSTLAR İÇİN MODERN BARINAK
Adana halkının refahı için mola vermeden hizmet üreten Başkan Sözlü 
, 117 dönüm alanda uygulamaya koyduğu projeye de Türkiye’nin en 
büyük ve en modern hayvan barınağı kompleksini Adana’ya kazandırdı. 
Çukurova İlçesi Söğütlü mevkiinde oluşturulan tesislerde, 2 bin köpek, 
500 kedi, 100 at ve eşek ile yabani hayvanların tedavisi, aşılaması, bakı-
mı ve rehabilitasyonu yapılacak. Adana’nın ilk hayvan mezarlığının yer 
alacağı kompleksin ikinci etabına geçildi.   
ASFALT ÇALIŞMALARI GECE-GÜNDÜZ SÜRÜYOR
Adana Büyükşehir Belediyesi, dev projelerini yürütürken, yaylalardan 
sahillere uzanan yol ağında asfalt seferberliğini sürdürüyor. Kırsalda yol 
yapımı, asfaltlama, genişletme, büyük onarım ve küçük onarım çalış-
malarına hız veren Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merke-
zindeki ana arterlerde bitümlü sıcak karışık asfaltmaya yaparak bulvar-
ları otoyol standartlarına kavuşturuyor.  
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Hacı Mustafa Yavuz Tepecikören Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı
Av. Yasin Yavuz’un Toprak Mahsulleri 
Ofisi’nden emekli Babası Hacı Mustafa Yavuz, 
Tepecikören Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı 
oldu. Tepecikören Köy konağında gerçek-
leştirilen seçime tek liste halinde girildi. 240 
Üyesi bulunan kooperatif Tepecikören, Aydın, 
Damyeri, Zerdali, Camili, Ustalar ve Çöbük 
mahallelerini kapsıyor. 
Başkan Hacı Mustafa Yavuz’un yönetim 
kurulu şu isimlerden oluştu: Veli Arpa, 
Selahattin Şahin, Adil Yıldırım, Mehmet Işık, 
Ali Yıldız, Mehmet Atakan, Abdullah Şahin ve 
Veli Yılmaz. 

Zemin Etüt Parası için yarım asırlık onlarca ağacı kestiler
Kozan Şaban Ata İlkokulunun yıkılan binası avlusunda bulunan ve yak-
laşık 40-50 yaşlarında olduğu söylenen onlarca Servi Ağacı
kesildi. İnşaata engel olduğu için kesildiği söylense de yetkililerden biri-
nin ağzından kaçırdığı "Zemin Etüdü Parasını  
karşılamak için kesildi" sözü gerçek ama acı itirafı ortaya koydu. Çünkü 
kesilen ağaçların tamamı okul çevre duvarının 
kenarında ve bina yapılmayacak yerlerde bulunuyor. Mahalle sakinleri ve 
durumdan haberdar olan Kozanlılar vahşilik diye tepki göstererek ağaç-
ların kesilmesine
sebep olanlara lanet okudu. Yaklaşık yarım asırlık onlarca ağacı para için 
kesen zihniyete anlam veremediklerini belirten duyarlı vatandaşlar
bu ağaçları kereste ve odun olarak görenlerin çevreye doğaya ve çocukla-
rımızın geleceğine en büyük zararı verdiklerini dile getirdiler. Ağaçların
anlamsızca ve para için katledilmesine tepki gösteren vatandaşlar gerekli 
yerlere de şikayette bulunacaklarını belirttiler. Kozan’da yeşil düşmanlı-
ğı devam ediyor. Daha 
önce Kozan Devlet Has-
tanesi ormanı katledildi. 
Ardından 100. Yıl Oku-
lu bahçesindeki ağaçlar 
kesiliverdi. Şimdi de 
Şabanata İlkokulu’ndaki 
ağaçlar kastedildi. 
Bakalım sırada neresi 
var. 
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Belediye ekipleri Çanaklı’da 41, Varsaklar’da 38 sokağı asfaltladı
Kozan Belediyesi’ne bağlı Şantiye şefliği ekipleri 
tarafından Çanaklı Mahallesi’nin 41 sokağını, 
Varsaklar Mahallesi’nin de 38 sokağını asfaltladı-
lar. Belediye Başkanı Musa Öztürk'ün talimatı ile 
hazırlanan program kapsamında mahallelerde ön-
celikli olarak belirlenen sokakların temizlik, yol 
genişletme ve zemin sağlıklaştırması yapılıyor. 
Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Yeşi-
loğlu ise yapılan çalışmaları yakından takip ediyor. 
Yeşiloğlu “Gerek muhtarlarımıza gerekse mahalle 
sakinlerimize çalışmalarımıza verdikleri destekten 
dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. 

Çanaklı Mahallesi Muhtarı Cengiz Ayhan ve  Varsaklar Mahallesi Muhtarı Rüstem Enişte yapılan 
hizmetlerden dolayı mahalle sakinleri adına Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Yeşiloğlu’na 
teşekkür ettiler. 
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Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk “Eğer bu memlekete 
hizmete devam edin denirse biz görevden kaçmayız…”
“Verilen görevi adam gibi yapmaya çalıştım”

Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk’le dobra dobra konuştuk. Kamuoyunun merak ettiği tüm soruları sorduk. 

Sayılı günler çabuk geçiyor. Allah ömür verirse insana 4 yıl çabuk 
geçiyor. Çok röportaj ve söyleşi yaptık. Siz öznesiydiniz siyasetin. 
Kozanlının Ankara’daki bürokratik temsilcisi idiniz. Halkımızın 
merak ettiği sorular var. Siz de ne çabuk 4 yıl geçti diyor musunuz?

Eee mutlaka tabii. İnsan ömrü bir bakıyorsun eski büyüklerimizden 
birisi ki anlatırdı. Bizde işte 14-15’li yaşlarda hayatı tanımaya başlayan 
cıvıl cıvıl ele avuca sığmayan gençlerdik. Bizi çağırırdı gelin buraya 
derdi. Buyur dayı derdik. Derdi ki bre oğlum ömür dediğin şimdi ben 
iyi biliyorum. Siz bana gülüyorsunuz ama, 70 yaşına geldin daha ne 
yaşıyor deyip içinizden alay ediyorsunuz amma saygınızdan bir şey 
diyemiyorsunuz. “Ömür nedir biliyor musunuz?” derdi. Nurlar içinde 
yatsın. Valla şu yaşa geldim. 70’e merdiven dayadım. Yağız bir ata biner-
sin sabah gölgeli bir ağacın dibinde vın diye geçmek gibi bir şey. Yarın 
benim yaşıma geldiğinizde idrak edersiniz derdi. Mühim olan dolu 
dolu yaşamak. 
Elimizden geldiği kadar milletin bize vermiş olduğu temsil yeteneğini, 
vesayeti idareyi elimizden geldiği kadar ne yaparız? Nideriz? O’nun 
mücadelesini verdim. Vermeye de devam ediyorum. Aldığım işi kısıtlı 
imkânlarla adam gibi yapmaya çalışıyorum. Neden? Dersen. Öyle bir 
Büyükşehir yasası çıktı ki.

Başkanım birazdan girelim mi ona? Zor sorulardan başlamak 
istiyorum. 

Nerden başlarsan başla benim verilmeyecek hesabım yok. 

Sayın Musa Öztürk 1877-1878’e, Osmanlı Rus savaşına, tarihe girdi-
ğimiz zaman alıp gidiyor. Tarihe girmemeye çalışacağım. 

Şunu bilmiyoruz. Yanlış anlama kamuoyuna da öyle deklare etmemeniz 
lazım.
Dün tarihtir. Onun için benim her zaman söylediğim. Onu bilir onu 
söylerim. Tarih dediğiniz devletin kozmik odasıdır. Kara kutusudur. 
Dünü olmayan adamın yarını bugünü olmaz. Onun için de tarihi çok 
iyi bilmemiz lazım. 
2014 seçimlerinde siz “Ben bir defa aday olacağım. Başka başkanlık 
istemiyorum” dediniz. Ama yıl 2018’e geldiğinde şu anda size soru-
yorlar takip ediyorum medyadan “yeniden aday mısınız?” diyorlar. 
Siz de diyorsunuz ki “Görev istenmez. Görev verilir” Görev verilirse 
yeniden aday mısınız? A takımınız devam edecek mi?

A takım B takım değil bizde ekip vardır. Görevini iyi yapan devam eder. 
Görevini yapamayan da bu işten affını ister. Bizde ab,b,c takımı yoktur. 
Biz hep beraber ekibiz. Aşağı-yukarı 700 kişilik bir aileyiz. Karınca 
kararınca herkes verilen görevi yapmaya çalışıyor. Öyle bankamatikçiy-
miş? Şuymuş, buymuş benim kitabımda yazmaz! Çünkü netice olarak 
biz burada halifenin burada manevi eliyiz. Şehrül eminiyiz. 130 bin 
kişinin vebali bizden soruluyor. Vebal altına da ben kimse için girmem. 
Herkes Kozan’a hizmet etmenin gayreti peşinde…
Yeniden aday mısınıza geldik. Görev verildi size diyelim…
Ben varsayımlarla hareket etmem. Ben hiçbir zaman aday filan olma-
dım. Şimdi aday olunmaz. Kamuoyu desteği olursa, yukarda da bu işle-
ri gözetleyen birisi mutlaka vardır. Eğer bu memlekete hizmete devam 
edin denirse biz görevden kaçmayız. Onun için “Aday olunmaz. Aday 
edilir” dedim ben. Hala da aynı şeyi söylüyorum. Adayım da demedim. 
Aday değilim de demedim.
Diyelim ki aday edildiniz. Adaysınız o zaman?

Varsayımlarla hareket etmem. Hele o gün gelsin konuşuruz. Halka 
hizmet hakka hizmettir. Benim felsefemde anlayışımda bu. Hakikaten 
kabiliyetli, benden mutlaka üstün yeteneklere sahip, donanımlı bir 
arkadaş olursa işte o dediğini düşünürüm. O’nun hizmetinde çalışmak, 
ona yardımcı olmak bir abi, bir bilge olarak artık ak saçlılar grubun-
dayız  bilgelik bize düşerse, o görev de verilirse ona yardımcı olurum. 
Netice olarak bir yerde çalışmak için ‘ille ben lider olayım’ Benim öyle 
bir iddiam hiç olmadı. Hizmette iddiam olmuştur. Beni tanıyanlar, geç-
mişte hayatımı iyi bilenler beni çok iyi tanırlar. Ben ev ödevimi iyi yap-
maya çalıştım ömrüm boyunca. Şunda iddialıyım. Verilen görevi adam 
gibi yapmaya çalıştım. Hedef Kozan’a hizmet etmektir. Kozan’a kim iyi 
hizmet ediyorsa ben onun yanındayım herzaman. 
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Siz 2014 seçimlerinde şöyle söylediniz. Sizi 
sinirlendireceğim. Sizi sinirlendirmeye ça-
lışacağım aslında. Dediniz ki “Hiçbir akra-
bam, hiçbir yakınım belediyenin önünden 
bile geçemez. Ben eski belediye başkanını 
çok eleştirdim. Çok yazılar yazdım hakkın-
da. Eşi belediye de başkan yardımcısıydı. 
Eniştesi müdürdü. Eniştesinin eniştesi başka 
bir yerde çalışıyordu. Kız kardeşinin ço-
cukları falan epeyce yakınları vardı. Siz de 
eleştirdiniz onu. Ama gelinen noktada sizin 
akrabalarınız belediye girdi. Yeğenleriniz 
çalışıyor. Kamuoyu da bunu soruyor. Size de 
sormamızı istiyor. Neler değişti?
 Teori ile pratik farklılığı mı var? Bunu bize 
anlatır mısınız? Çukurören’de çay getirecek 
kimse kalmadı deniliyor. Hep işe girdiler 
diyor millet.

40 senedir bu hizmet kervanında elimizden 
geldiği kadar var olduk. Milliyetçilik öyle işa-
retle, sembolle falan olmaz. İcraatlarla olur. Bu 
bölgede 2005’ten sonra dönsünler baksınlar 
bir tane kaymakam, savcı, hakim çıkmış mı? 
Şimdi hep polis polis polis derler. Ben önce 
bölge milliyetçisiyim. Türkiye milliyetçisiyim. 
Vatanperverim. Kendini tarif et derlerse öyle 
tarif ederim. Bugün Türkiye’de gidin bizim kaç 
tane müsteşarımız, kaç tane genel müdürü-
müz var? Sırf Kozan’ı demiyorum. Adana için 
de diyorum. Şimdi devletin icra organı hükü-
mettir. İcra organının da eli, ayağı bürokrattır. 
Görmeyen adamın ufku olmaz. Kimse kusura 
bakmasın. Ankara’da yoksan. Kozan’da da yok-
sun. Burada bizi birbirimizle kavga ettirirler. 
İşte ufak, tefek işlere takarlar. Şimdi 700 kişilik 
belediye. Taşeronu, işçisi, kadrolusu, memuru. 
Ne yapacağız üç tane mahkum mahkum. Ko-
zan beni başlangıçta niye tenkit ettiydi? Ben 
unutmadım. O’nun için filan filan mafya. Bir-
de yeğenleri çete öyle mi? Peki size soruyorum 
yeğenlerimden kim şikayetçi şimdi? Bunların 
hepsi cezaevinden çıkanlara kontrollü serbest-
lik, denetimli serbestlik diyorlar ya. Üçü de 
benim denetimli serbestliğim altındır.
Yeğenlerim denetimli serbestliğim altındadır. 
Biri rahatsız oluyorsa gelsin söylesin. Ama 
onların da gözümüzün önünde olmazı lazım. 
Ben bunları genel müdür mü yapmışım? 
Özel kalem müdürü mü yapmışım?  Ne yap-
mışım? Diğer işçiler nasıl çalışıyorsa onlardan 
birisi sözleşmelidir. Diğerleri taşeron işçidir. 
Mahkûm kadrosundadır. Peki belediyenin 
mahkum kadrosu yok mu? Ben bunları söyler-
ken de utanıyorum yani. 700 kişilik kadronun 
içerisinde de Musa Öztürk’ün 8-10 tane tercihi 
olsun. Bu tercihlerde problem olmasın. Bun-
lar geçmişte kontrolden çıkmıştı. Şimdi hepsi 
kontrolüm altında. Ha bunu söyleyenlere şunu 
söylemek lazım. Yanınızda kimleri gezdiriyor-

sunuz. Sırça köşkte oturup etrafı taşlamasınlar. 
O camlı köşke bir taş atılırsa kırılır haberi 
olsun. Yanındakilerin kim olduğunu kendileri 
çok daha iyi biliyor. Bende yanımdakilerin 
kim olduğunu biliyorum. Kozan’da bir rahatsız 
olan varsa söylesin. Hırsızlıkları, uğrusuzluk-
ları, zimmetleri varsa. Birilerine tehdit, şantaj 
yapıyorlarsa işte kapım açık. 

Her şey benim kontrolüm altında diyor-
sunuz?

Mutlaka. Ne yapacaktım peki?

Musa Öztürk’ün aslında korumaya falanda 
ihtiyacı yok. Musa Öztürk Kozan’ın yetiş-
tirdiği bir bürokrat, siyasetçi.  Ama bende 
zaman zaman televizyonlarda eleştiriyorum. 
Musa Öztürk geliyor şık şık fotoğrafını 
çekiyorlar. Ne çekiyorsunuz dedim. Arka-
daşlarım, meslektaşlarım kusura bakma-
sınlar. Sizin Hasan Pulur’u hatırlıyorum. 
Sizin Özal’ı sıkıştırırdı. Bu yağdanlıklar 
nedir derdi. Özal’da Hasan Pulur’u gördüğü 
zaman “Hasan yağdanlıklardan ne haber” 
derdi. Kamuoyunu bazı insanlar rahatsız 
ediyor. Karılı-kocalı 3-5 kişi işe girdiği 
zaman. Bu sefer millet kafayı  oraya takıyor. 
Çünkü iş yok, üretim yok. Sorunlu bir yer. 
Bu anlamda sizin duygusal yanlarınızdan 
yararlanmaya çalışanlar mı var? Acaba diye 
düşünüyorum.

Kiminin çocuğu tıp fakültesinde okuyor. Tıp 
fakültesinde okuyan çocuğun maliyetini bana 
söylesinler. Meselenin içyüzünü bilen yok. 
Ufak tefek işlere kimse takılmasın. Özüne 
baksınlar. Bu Kozan’a gelen para çarçur mu 
ediliyor? Gelen para da zaten Büyükşehir 
yasasından dolayı 1.5 milyonla 2.5 milyon ara-
sında. Şunu bilsinler. Temizlik mi yapılmıyor? 
Yolların yaması mı yapılmıyor? Öyle yükler 
yüklendi ki bize..

Başkanım olması gerek şeyler ama temizlik, 
kaldırım gibi şeyler.  

İyi hoşta ben sadece belediye başkanı olarak 
emlak parası alıyorum. Bir de geçmişten birik-
miş, daha yeni yeni oluşmaya başlamış na-
zım imar planı yeni çıktı. Biz 1 senedir iskan 
ruhsatı veriyoruz. Ondan para alıyoruz. Onun 
haricinde benim hiçbir gelirim yok. Bir gelir 
% 5’lerden devletten gelir. O da geçmişten 
borç var. Kesiliyor zaten. Ben güllük gülis-
tanlık bir gül bahçesi teslim almadım. Netice 
itibariyle bu mazeretlerin arkasına sığınmıyo-
rum. Bir gün den bir güne işte param yoktu 
falan dediğimi de kimse duymadı. Bunu halkı 
bilgilendirmek için söylüyorum. Halkın bilgisi 

olsun. Elini vicdanına koysun. Hatta bana 
dediler ki bu işini nasıl yapıyorsunuz. 700 tane 
de adam var. Gelen para 2 milyon. Bununda 
bugüne kadar kimin alacağı varsa söylesin. 
Tıkır tıkır borçlar ödeniyor. Ona göre yapılan-
dırma yapılmış. Elimizden geldiği kadar yer 
altı-yerüstü şimdiye kadar herkes elini vicda-
nına koysun Kozan’da yağmur yağdığı zaman 
gezebiliyor muydun belli yerlerde? Bu drenaj 
kanalları, bu alt yapı ne zaman yapılmış. 

Mükemmel bir hizmet yağmur suyu drena-
jı. Yani 10 yıl boyunca iktidarın belediyesi 
geldi. Yağmur suyu drenajını yapmadı. 
İnsanlar ıslandı. Karşıdan karşıya geçemedi. 
Kozan Lisesi’nin o tarafta, Üstün sokakta, 
Saimbeyli caddesi’nde, Irmak caddesi’nde. 
Yani biz bir gün Levent Açıkgöz’le, Mahmut 
Söğütle iç çamaşırımıza varıncaya kadar 
ıslandık. Kozan Belediyesi bu anlamda çok 
güzel bir alt yapı çalışması yaptı. Yapılana 
yapıldı. Yapılmaya yapılmadı deriz. Bazen 
bir bakıyoruz şaşırıyoruz. Anadolu Yerel Yö-
netimler Dergisi tarafından düzenlenen “Yı-
lın Yerel Yöneticileri” anketinde Hayat Boyu 
Öğrenme Merkezi Projesiyle ödül aldınız. 
Kamuoyu şaşırdı birden. Gidiyoruz Varsak 
Mahallesi’nde ve Varsaklar Mahallesi’nde 41 
sokak asfaltlandı diyor. Ama diğer taraftan 
anayolda sorun var. Araçlar gezemiyor. 

Vatandaşlarımızın şunu çok iyi bilmesi 
lazım. Ana yollar, ana caddeler yani adı 
bulvar, cadde olduğu zaman büyükşehrin-
dir. Köy yolları büyükşehrindir. Sadece kö-
yün içi bizimdir. Hükümet bunu bir yasa 
ile değiştirebilir. En azından nüfusu 100 
binden büyük olan ilçelerin hiç olmazsa 
gelen parasına dokunmasınlar. Biz kendi 
göbeğimizi kendimiz keselim. Şimdi düşü-
ne biliyor musunuz? Biz şöyle bir manza-
rayla karşı karşıyayız. Şimdi zaman zaman 
bunu Mezdeke sakızı gibi millet ağzında 
geveleyip duruyor. Yok Hüseyin Sözlü’ye 
karşı mı? Benim kişilerle işim yok. 
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Ama MHP Belediyesi. Sizin partili! HDP’nin 
partisi değil. 

Ama banane partiyse. Kimin partisi olursa 
olsun. O zaman bu işler çok iyi olsaydı. Niye 
ortaklık yapmıyorsunuz kardeşinizle. Niye 
müstakil çalışıyor herkes. Çünkü yetkili mesu-
liyet böyle kimse kusura bakmasın. Yani ada-
ma mesuliyet vermiycen yetki verecen. Kusura 
bakmayın. Bu yasanın çarpık tarafı bu. Benim 
demin de söylediğim gibi sadece emlak parası. 
Ersan Arıkan zamanında yapılmış 25 binlik 
imar planı var. Bu dar elbiseye 90 binlik Kozan 
sığar mı? Gelişi güzel çarpık yapılanma ondan 
kaynaklandı. Biz oturduk 2 sene. Planı da ben 
yapamıyorum ki. Binlikler bende. 5 binlik, 10 
binlik büyükşehirde. Büyükşehir şimdi oturup 
Kozan’ın imar planını yapacak olursa oturduğu 
yerden yapılan imar planından ne hayır gelir. 
Söyleyin bana. Bu işlerin değişmesini istiyo-
rum. Tutarsızlığını ve çelişkisini anlatmaya 
çalışıyorum. 

Bunu siz Ömer Çelik’le, bakanlarla 
görüşüyorsunuz. Söylüyor musunuz?

Bu işe ilk önce Devlet Bahçeli muhteri oldu. 
Allah var hassasiyetini gösterdi. Ama hükü-
mette bir istikrar yok. Ahmet Davutoğlu beye 
anlatıldı. Şimdi hangisi onların yerinde? Kime 
anlatacağız? Dosya hazırlıyorsun. Olur veri-
liyor. Ama devamı yok! Çünkü istikrar yok! 
Şunu halkımız bilsin: Ben mazeret için, bir 
şeylerin arkasına sığınarak söylemiyorum. 130 
bin kişilik Kozan’da gelen para 1,5- 2 mil-
yon. Gelir vergisinden gelen paranın % 40’ını 
Büyükşehir alıyor. İki kurumun haricindeki 
bütün Kozan’ın parasını Büyükşehir alıyor. 
Geriye kalan imarla emlak vergisi… 

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar 
gelecek O’na da soracağım bu soruları
Metropol belediyelerde bu işler farklı. Sey-
han Belediyesi’nin gelirleri Kozan’ın 20 misli. 
Çukurova’nın geliri Kozan’ın 15 mislidir. Gelir 
kaynakları çok. Ana caddedeki ilan, reklamı 

Büyükşehir alır. Hal, itfaiye, mezarlıklar Bü-
yükşehir’e bağlı. 

Büyükşehir’de Kozan’ın oyuyla çıktı. 3. 
partiydi. Kozan’da 1. parti oldu. Şantiyeye 
dönecekti Kozan.
Benim Hüseyin Sözlü’yle falan işim yok. Bu 
yasayla işim var. Hüseyin Sözlü gider Ahmet 
gelir. Musa gider Mehmet gelir. Ama bu çelişki 
devam eder. Yara büyümeden buna bir çözüm 
bulsun. Bunu da parti liderlerine, hükümete 
sesleniyorum. Hatadan dönülsün. Geçenlerde 
Kadirli Belediye başkanını gördüm. Ararsı-
nız bu günleri, gidip Osmaniye’nin kapısında 
bekleyeceksiniz dedim. Büyükşehir’in yaptığı 
hastane kavşağını görüyorsunuz. Bir şey demi-
yorum. Yorumsuz. 

Oradan millet usandı artık
Ana caddeler oraya bağlı olunca kim yapacak 
bulvarı? Şunu da söyleyeyim. Şehit Hüseyin 
Soydan Caddesi’nin alt yapısını da biz yap-
tık. Sırkıntı caddesinin alt yapısını biz yaptık. 
Büyükşehir’in bize verdiği sadece asfalttı. 
Biraz da makine aksamında yardımcı oldu. 
bunun haricinde hepsini biz yaptık. Yapmaya 
da devam ediyoruz. Benim kavgayla filan işim 
yok. Üstatlarım kalkacak adamı kapıdan içeri 
sokmazdı. Meselemizi anlatmamız lazım. 

Musa Öztürk söz verdiyse yapar. Bir sürü 
söz verdiniz. Mesela 5 bin işçi alacaktınız. 4. 
yıldayız. 4 bin tane işçi aldınız mı? 
Dönelim bir Osmaniye ile bir Adana’ya baka-
lım. Adana kalkınmada ikinci bölgedir. Do-
layısıyla Kozan, Feke’si de neresi kalkınmışsa 
ikinci bölgedir. Osmaniye 17 kilometre olan 
Kadirli beşinci bölgedir. Orada yatırım yaptı-
ğın zaman 5 sene sigorta, bağ-kur, vergisi yok. 
Avantajlar orada. Getir o avantajları sana 5 bin 
değil 50 bin tane işçi aldırayım. Yatırımcı gel-
miyor. Ben bunu söylerken OSB’yi kast ettim. 
OSB’ye dedim ki oralarda iş sahası açılacak. 
Bütün iş sahiplerinin de işini kolaylaştıracağız. 
Gerekirse belediyeyi de ortak edecektim. Ama 
hızla giden enflasyon, dolar kurları getirdi-
ğim adamları da kaçırdı. Ben ona güvenerek 
söyledim. 

Yeraltı su şebekesini değiştirecektiniz. Kozan 
otogarını taşıyacaktınız karşı tarafa. Alt 
geçitler üst geçitler olacaktı. Seçimden önce 
böyle mi oluyor? Seçimden önce vaatleriniz 
vardı. Yapılır edilir diyordunuz. 

Uygulamada hadise şu. Siz biliyor musunuz 
Cuma pazarıyla otogarın 75 dönüm olduğunu? 

30 Mart’ta tapusuyla Büyükşehir’e verildi. İtfai-
ye için 2,5 dönüm bir yer istemişler. Şu andaki 
halı sahası, stadyumun yeri 37,5 dönümdür. 
Tapusuyla birlikte Büyükşehir’e verildi. Ne 
hikmetse bunlar hep 30 Mart 2014’de veril-
miş. Ben bir takım yerlerden söz almıştım bu 
Büyükşehir yasası değişecek diye. Vaatlerimin 
bir kısmının temelinde bu yatar. Bunların sö-
zünü verdiler ama yapamadılar. Yapılsın onlar 
gene söz veriyorum. Gene hepsinin aynısını 
yapacağım. Ben buradan aracılığınızla beledi-
yede çalışan arkadaşlarımın hepsine teşekkür 
ediyorum. Hepsi harıl harıl çalışıyor. Kozan’a 
çalışıyorlar. 7 tane park yapıldı. 49 tane Ko-
zan’da park var. Park gibi park mı vardı? Şimdi 
bir tane daha yaptırıyorum. Bunların hepsinin 
bir maliyeti var. Çanaklı’ya, Varsaklar’a, diğer 
mahallelere gidin. Hepsini A’dan Z’ye asfaltla-
dık. Yolları kim yamadı şimdiye kadar? Kim 
yapacaktı köy yollarını? 

Eskiden köy hizmetleri vardı. Özel idare 
vardı.
Şikayet etmek için söylemiyorum. Bilgi için 
söylüyorum. Köy hizmetlerinin, özel idarenin 
bütçesi neydi? 2 bakanlıktan fazlaydı. Eskilerin 
güzel bir lafı var. Zarfa bakma mazrufa bak. 
Özel idarenin 29 tane adamını bize verdiler. 
Halkımız duysun her birinin maliyeti yaşları 
en aşağı 45-55 yaşlarında 5 ile 7 milyar lira. 
Özel idarenin araçları Çukobirlik’te duruyor. 
Acaba onlar bizlere bir tane toplu iğne verdiler 
mi?

Bizim yeraltı sularımız ne olacak?

Yeraltı suyuna gelince bu yasaya bak bakim 
kimin değiştirmesi lazım. Büyükşehir’in. 
Büyükşehir’den 50 defa vaadini aldım. Hala da 
takip ediyoruz. Su şebekesinin değişmesi lazım 
diyorum. Sağlıklı değil diyorum… 
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Siz söylemiştiniz asbestli, kanserojen madde 
üreten borular diye…  
Evet asbestli. Bunlar artık tedavülden kalktı. 
İnkar etmem. Ben söylediklerimin arkasın-
dayım. Ama bunun değişmesi için de Büyük-
şehir’in gelip ihale açması lazım. Ay başında 
yine gideceğim. 3ay, 2 ay, bilmem ney diyorlar. 
Vaatlerden usandım… 

Başkanım siz yeniden aday edildiniz. Ve 
seçildiniz. Yine aynı şey olacak o zaman
Büyükşehir yasasının belirli bir şekilde tek-
rar haseten, devlet büyüklerinden istirham 
ediyorum. 130 bin kişilik Kozan halkı adına 
bir daha ilgilensinler. Uygulamasını alanlarda 
gelsinler görsünler. Konya Ak Parti’nin değil 
mi? Konya’nın Ak Partili belediye başkanı bas 
bas bağırmadı mı? Benim Ereğli ile Seydişehir 
ile Cihanbeyli ile ne işim var. nasıl yetişeceğim 
dedi. Büyükşehir yasasıyla bu işler yürümez. 
Kimse kimseyi kandırmasın. 

Galiba çözüm süreci etrafında çıkartıldı bu 
yasa. 
Maalesef. O’nu da biliyorum konuşmak istemi-
yorum. Başımıza bela oldu. 

Halk günü düzenleyecektiniz. Ulaşılabilirlik 
sıkıntısı olmayacaktı. Niçin halk gününü 
kaldırdınız? Söz verdiniz. Cuma günleri 
halkla buluşacaktınız. İsteyen Musa 
Öztürk’ü görsün dediniz 
Görmüyorlar mı? Biraz istismar ettiler. Her 
hafta 10 kişi muntazam geliyor. Her hafta 
aynı ekip geliyor. Onlardan diğerlerine sıra ne 
zaman gelecek. Terbiyem müsait değil. Kapı-
nın önüne atsak bu sefer kapının önüne attılar 
derler. 87 yaşındaki adam beni evlendir diyor. 
Bir işin yakışığı olur. Telefonum 24 saat açık. 
İsteyen istediği saat ulaşabilir. Uygulamada 
sıkıntılar gördüm. 

Siz de evlendirin başkanım şehrül eminsiniz.
( Burada gülüşmeler)
Kozan işsiz ve üretimsiz kent. Genel merkez-
den payını alamıyor. Adana ve Kozan zaten 

dışarıda. Söylediğiniz gibi yatırımlar az. 
Üretim az. Kadirli bizi sollamış. Doğalgazı 
gelmiş. SSK konusunda indirimler var. Ca-
zibesi var. Yatırımlar geliyor. İnsanlar da sizi 
görünce iş, aş istiyor. Musa Öztürk de diyor 
ki bunaldım artık. Ne yapayım diyor. Halk 
gününü kaldırmamanız lazım. 
Yeniden bir daha bakılır edilir. Mesele değil. 

Biraz ekiplerinizi eleştirmek istiyorum. 
Televizyonda gördüm. MHP’li başkan Musa 
Öztürk Kozan’ın en büyük alt yapı projesini 
tamamladı diyor. Şıh Efendi Bulvarı, Üstün 
Sokak, Fehmi Özel Türkay Bulvarı, İmam-
hatip Sokak, Ova Sokak, Irmak Caddesi alt 
yapı ve yağmur suyu drenaj hattı çalışmaları 
tamamlandı. Hayat Boyu Eğitim Merkezi 
projesiyle ödül aldınız. 
Geçen sene 425 tane hanımefendi sertifi-
ka aldı. İşyeri açtı. Bakanlık 50 bin lira hibe 
veriyor. 50 bin lira da kendi koyuyor. İşyerini 
açıyor. 

ALO 188 Cenaze Hizmetleri Birimini arı-
yorum. Bizim cenazemiz var. Buraya bir çay 
ocağıydı, yemekti, çadırdı. Ücretsiz 7 gün 
24 saat açık. Daha önce diyordum. Acaba 
bir yakınımız ölmese de birilerini aramak 
ve torpil sokmak zorunda kalmasak. Şimdi 
Sisteme bağlandı. Çok güzel. Niçin bunları 
satamıyorsunuz? İktidar belediyesi olsa gö-
zümüzün içine soka soka her tarafta der der 
dururdu. İnsan unutuyor. Kusura bakmayın 
da sizin ekipleriniz bu konuda becerileri 
zayıf gibi. 
Bu biraz da benden kaynaklanıyor. Allah’ın 
rızası için yapılmış işleri reklam ederken utanı-
yorum. Birilerine yardım ediyorsan yaptığın işi 
reklam etme…

Hani siz maaş almayacaktınız?
Kim diyor aldığımı? Bir tanesinin de adını 
vermem o çocukların. İstiyorlarsa onlar gelir 
sizi bulur. 

Bu belirlenirken herkese mi öğrencilere mi?
Herkese nereden yetiştirim?

Ne kadar maaşınız?
Onu muhasebeye sor.
Bana söylüyorlar. Musa Öztürk maaş alıyor 
mu almıyor mu? Söylemezseniz nereden 
bilecek insanlar?
Yalçın Kara’ya mı yardım ediyorum diyeceğim. 
Dediğim rakamlar 200 ile 400 arası.

Bu kadar kişiyi, öğrenciyi destekliyorsunuz 
ha!

 Niçin söyleyeyim? Durumu iyi olup da bu 
çocuklara sahip çıkmayanlar utansın. Kozan’da 
da gezmesin. Bunun herkese örnek olması 
lazım. Bunu genelleştirmek lazım… 

Siz niçin biraz halktan koptunuz? Niçin sizi 
Göçyolu’nda görmüyoruz?  
Halktan koptum da nereye gittim? Birincisi 
Kozan’ı doğalgazla muhabbetini nasıl birleşti-
receğim onu düşünüyorum. Belediye başkanı 
oturup kahve kahve gezen adam değildir. Bu 
işle ilgili arkadaşlarımız var. Eğer bir aksaklık 
oluyorsa biz onların hatasını düzeltmeye çalı-
şırız. Belediye başkanı şimdiki modern tabirle 
artık CEO. Ceo demek: Kozan’ın su meselesi 
var. Adana ile olmuyor. Adana’dan umudumu 
kestim. Doğru Ankara. Oralar yerel yönetim-
ler, şuralar buralar. Benim oralarda bu projele-
ri takip etmem lazım. 
Son zamanlarda Ankara’ya gidip gelme-
niz arttı…
Artacak tabi. Bana çöp arabalarını, konteynır-
ları kim verdi? Allah hepsinden razı olsun. kim 
Kozan’a yardım ediyorsa benim de görevim 
onları deklare etmek. 

Hatlar karışıyor bazen. Musa Öztürk’ü her 
partiden aday ediyorlar. Diyorlar ki Devlet 
beyle ilişkileri soğuk. MHP’de sıkıntılar 
yaşanıyor.  Yaşanıyor mu?
Benim kimseyle bir meselem yok. Genel 
başkanın söylediği şu: Siyasetçiler siyasetini 
yapsın. Belediyede gitsin halka ne söz verdiyse 
onları yerine getirsin. Benim görevim gidip 
parti başkanlığı yapmak değil. Benim taahhüt-
lerim var halka. Onları yerine getirmeye ça-
lışıyorum. Benim işim 130 bin kişiyle. Benim 
işim Türkiye’nin siyasetiyle değil. 
Siz MHP’desiniz. MHP’nin belediye başka-
nısınız. Polemik oluşturmak için söylemiyo-
rum. Kamuoyu adına soruyorum. MHP ilçe 
başkanı da aday adayı olduğunu söylüyor. 
Köy köy, esnaf esnaf  geziyor. 
Demokratik hakkı da şunu söylemek lazım. 
Aday olan bir insan o unvanla orada oturmaz. 
Üzerindeki zırhı çıkarırsın çıkarsın piyasaya. 
Tavsiyem o. İsim bazına girmiyorum. Kim 
olursa olsun. Adayım dediğin an oradan 
ayrılacaksın. 
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Bir gün diyorlar ki Meral Hanımla ile-
tişimi var Musa Öztürk’ün. Diğer gün 
diyorlar ki Ömer Çelik’le çok sıkı ilişkisi 
var. Ömer Çelik evine kadar geliyor. 
Çok iyi dostlar. Bir de diyorlar CHP’den 
aday. Başkanım buna son noktayı koy. 
Hatlar karışıyor mu? 
Hatlar karışmasın. Bu kültür, medeniyet 
meselesidir. Kozan’ın menfaati kimle bera-
berse benim şahsi menfaatim bu. Şahsi 
menfaatlerimden uzak olduğumu herkes 
bilir. Kozan’ın menfaati, ilişkisi kimle ola-
caksa benim herkesle ilişkim var. Netice 
itibari ile şunu unutmamak lazım. Ben o 
belediyeye girerken ne yaptım? 1- TC’yi 
koydum. 2- Parti rozetimi çıkardım. Ben 
130 bin kişinin belediye başkanıyım. Bir 
Allah’ın kulu desin ki bana sen şuna buna 
ayrı muamele yaptın. 

Ben solcuyum bana baskı yapıyor?          

Kim?

Örneğin diyorum. Böyle bir şey yok.

Belediyede çalışan arkadaşlar. En faz-
la 100 kişi. 700 kişi diyorum. En fazla 
100-150 kişi bu dönemde girmiş olabilir. 
Diğer 400-500 kişiye ne yapılmış? Partisi 
mi sorulmuş? Ben sadece performansına 
bakıyorum. Şu çiçeği sulamak, ekmek, 
bakmak görevinse görevini yap. Ben  
kimseden başka bir şey istemedim. Eski-
den belediye çalışanlarını tulumbacılara 
benzetiyordum. Adamlar mesaisini bitiri-
yordu. İlgili arkadaşın ofisine koşar adım 
gidiyorlardı. Hangi arkadaşı ben çağırmı-
şım?  O kadar seçim oldu? Demokrasiye 
inanan bir adam bunu yapmaz.

Siz yapmazsınız. Bunu görüyoruz ama 
şöyle söylüyorsunuz yani. Benim siyasi 
rotam, yerim belli diyorsunuz. MHP’de-
siniz öyle mi?
 
Mutlaka tabii. Netice itibari ile Kozan’a bir 
bakan gelmiş. Belediye başkanının görevi 

nedir? Hangi partiden olursa olsun. Ben 
Kozan’ın Şehrül Emin’iyim. Ona gereken  
ilgi ve alakayı göstermek mecburiyetinde-
yim. Bana herkes eşit mesafededir. Parti 
bakamam kimseye. 

Meral Akşener’le diyalogunuz?

Ben Meral Akşener’i tanırım. Ben bunu 
anlatamıyorum. Ben Ankara’da büyüdüy-
sem, bürokrat olduysam, orada bir takım 
ilişkilerim olduysa, Ak Partilerinin ku-
rucularının % 80’nini tanırım. MHP’nin 
hepsini tanırım arkadaşım. Refahçıları ta-
nırım arkadaşım. Millet hadiseye at gözlüğüyle 
bakmasın. 

Efendim net tavrını koydu Musa Öztürk. Sizin 
adınıza bütün siyasi soruları sordum. Güçlü 
değişimler yapacak mısınız? Bir yılda?

Benim etim ne? Budum ne? Bazen onu 
diyorlar. 
Hayır, ekiplerinizde değişim yapacak 
mısınız?

Aksayanlar değişir zaten. Bazı yerlerde 
daire başkanları 3 ayda bir değişiyor. İstik-
rarsızlık varsa değişim olur. Bazı arkadaşlar 
vardır yapı icabı. Şimdi diyorlar ki gülmü-
yor, bilmem ne yapıyor. Onların gülen yüzü 
biziz. Adam orda tiyatro mu oynayacak? 
İşini yapsın. Kozan’a iyi hizmet etsin. Kozan 
halkıyla iyi geçinsin. Benim istediğim bu. 

Mahkeme kararıyla 500 dönümlük bir 
alanda imar mı durdu?

Mutlaka olacak. Netice olarak o da ayrı 
bir sıkıntı. Kozan’ın imarının büyük-
şehirle ne alakası var. Ben binliklerden 
sorumluyum. 5 binlerden, 10 binlerden 
Büyükşehir sorumlu. Gördünüz mü 
Kozan’ı? Yok. Biliniz mi Kozan’ı? Yok. 
Buradan da sitemim var. İşlerine karış-
mam. Yargıya saygım sonsuz. Atıyorum 
6. etap Yalçın bey şikâyetçi olmuş. 

Durdurun hepsini
 Şimdi kimin mağduriyeti var. Yalçın beyin. 6. 
etapta en aşağı 5 binler var. 15 bin sakin var. 
Yalçın beyin parselinden dolayı oradaki bütün 
imar duruyor. Peki, oradaki inşaat falan ne 
olacak? Bilirkişiler bu işi çok iyi biliyorsa gel-
sin kendileri yapsın. Bizim maksadımız üzüm 
yemek bağcıyı dövmek değil. 

Güler yüz dediniz de aklıma rahmetli Çivi 
Sedat geldi. Dedi ki “Yalçın’ım sana bir şey 
söyleyeyim unutma. Siyasette sempatik 
adam bulmak kadar zor bir şey yok.  Yeter 
ki anti sempatik olmasın” derdi. 

Nur içinde yatsın. Ankara’da biz beraber oku-
duk. Kozan’ın ilk mezunlarıdır onlar. Onlar 
hababam sınıfı gibiydi. Çok renkli simalar 
vardı. 

Seçim zamanlarında Merhum Demirel, 
Turgut Özal’dan için 21,75 der dururdu. 
“Çankaya’nın şişmanı, işçilerin düşmanı” 
derdi. CHP’liler Zonguldak’taki işçiler 
bağırırdı. İktidara gelindiğinde hiç hesap 
sorulmadı. Kazım Özgan 10 yıl Kozan 
Belediye Başkanlığı yaptı. Şu ana kadar 
hiçbir suç duyurusunda bulunmadınız. 
Neden? Hesap soracaktınız?

Ben gelir gelmez savcı, hakim, iç işleri 
mahalli idareler müfettişi değilim. Bunla-
rın hepsine yazdım. Biz belediyeyi teslim 
alıyoruz. Teslim alırken de defterini, kita-
bını, nesi var, nesi yok inceleyin çağrısın-
da bulundum. Geldiler baktılar. Sevabı da 
günahı da onların. 

Şantiyeden siz de ekipleriniz de kötü kok-
lar geldiğini söylediniz. Geçmişte birtakım 
usulsüz faturalardan söz edildi. Dağılcak’ta 
etlerin kayıp olduğundan dahi söz edildi. 
Daha neler neler anlatıldı. Niye bunlar 
havada kalıyor. Eğer yaptıysa, hatalar varsa 
insan cezasını çekmeli. 
Belirli konularla ilgili hala arkadaşın mah-
keme safhasında olan işleri var. Bu konu 
ile ilgili konuşmak yargıya saygısızlık olur. 
Ben kuvvetler ayrılığına inanan bunu da 
iliğine kadar hisseden birisiyim.

Eski Türkiye’de vardı öyle bir şey. 
Valla eskisi yenisi yok. Adalet hepimize la-
zımdır. Mecliste duvarda yazılıdır. Hakimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir. 

İttifaka nasıl bakıyorsunuz?

İttifak büyüklerin işi biz uzaktan takip ediyo-
ruz. Belediyeciğimle ilgileniyorum. Hadisenin 
o yönüne bakıyorum.
Ankara’nın siyasetini yakından takip eden 
birisisiniz. Almanya’dan geliveriyorlar bir 
dakikada suçlu adam çıkıyor 2 dakika da. 
Neler oluyor?
Benim vurgulamak istediğim hadise o. Herkes 
işine bakacak. Yargı yargı görevini yapacak. 
Siyaset yasama görevini yapacak. Yürütme de 
kendi görevini yapacak. Yani herkes önünden 
yiyecek.
Parlamenter sistemin içerisinden tam 
geldiniz. 

Evet

Bir dönem milletvekilliği yaptınız. 

Doğrudur.
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Hancı gibi başkaları yolcu gibi herkesi gör-
dünüz. Yani eski sistem gitti şimdi. Meclis iş-
levsizleştirildi eleştirileri var. Türkiye nereye 
gidiyor Musa abi?

Türkiye’nin içeride, dışarıda büyük problemleri 
var. Bu aşamada yarının ne olacağını kestirmek 
çok güç. Ben kâhin değilim. Türkiye ekonomik 
ve siyasi bir kaosun içerisinde. İnşallah sağdu-
yu hakim olur. Suriye, Irak olsun. Yunanistan 
meselesi var. Bir de derinden gelen bir dalgayla 
ekonomik kriz var. Hazırlıklı olmamız lazım. 
Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım.
 
Nasıl olacak bu birlik ve beraberlik? Kusura 
bakmayın bu konuda sizin yorum yapmanız 
zor olacak ama sizin genel başkanınız da ve 
sayın cumhurbaşkanımız da var. Milli ittifak 
diyorlar. Sanki diğerleri gayri milli ittifak 
gibi. 

Valla onların kendi düşüncesidir. Türkiye’de üst 
yapısı Türkiye vatandaşı. Alt yapısı kim olursa 
olsun vatandaşlık duyguları ile şu Misak-ı Milli 
hudutları içerisinde yaşayan insanların hepsine 
saygılıyım. Ayrılmak, bölünmek bilmem ne fa-
lan diyen böyle sevdalılar varsa da şu yaştayım 
onlarda bizi kale gibi karşısında bulur. 

Musa Abi Türkiye, Amerika ile karşı kar-
şıya mı geldi?

Siyasette dün de yok. Bugün de yok. Yarın var-
dır. Bunların hesabını iyi yapmak lazım. Bizim 
ABD ile ezeli düşmanlığımız da yok. Dostluğu-
muz var. Müşterek menfaatlerimiz var. Sanı-
yorum bu işin yetkilileri de bu işe sağlıklı bir 
şekilde bakıyorlar. Bakmak zorundalar.

Çok dikkatli konuştunuz bu konuda. 
Doğu Perinçek hükümetin yanında.

Olabilir. Kendi tercihidir. 

Yörenin kalkınması için en önemli şey üre-
tici pazarıydı. Üretici pazarını açtınız. Ama 
maalesef çorak bir yerde açıldı. Belki o böl-
geyi canlandırmak için yaptınız ama! Üretici 
kartları dağıtıldı kaymaklık vasıtasıyla. As-
lında açtırdınız üretici pazarını ama güdük 
kaldı. Bunu garajın oraya bir yere taşımanız 
söz konusu mu? Daha iyi olmaz mı?

Ora bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz yerler. 
Yukarı çarşı, Aşağı çarşı, Kadirli caddesi in-
sanların hep hatıralarında var. Oraların virane 
olması ben dahil herkesin vicdanını sızlatıyor. 

Ama üretici pazarı ayrı bir şey

Tekrar canlandırmak lazım. Hatta planı projesi 
hazır. Belediye binasını eski binaya taşımayı 
düşünüyorum. Akdam-Mansurlu yolunu ben 
gördüğüm zaman utanıyorum. Sanıyorum 
Türkiye’de öyle bir yer yok. Türkiye’nin en 
kaliteli suyunun, katran ağaçlarının bulunduğu 
yaylana, atların yetiştiği yere gideceksin. 38.5 
kilometre yol. Ancak 1 saat de varırsın arabay-
la. 

Biz bir bakan geldiğinde alkış tutuyoruz. 
Sağ olun diyoruz. 

Ben yakından takip ediyorum. Kapuz başı Küp 
şelalesi olsun. Kozan’a en yakın yer 90 km. 
5 saatten önce kim varıyorsa varsın. Burası 
Bangladeş mi? Afganistan mı? Ben bunları ta-
kip edeceğim. Niye? Halka hizmet lafla olmaz. 
Uygulamayla olmaz. Doğalgaz’ı takip ediyo-
rum. Geldi Kozan’ın mücavir alanına kadar. 
Bütün protokolleri tamamladık. Meclisteki 
arkadaşlara teşekkür ederim. Önce İmamoğlu 
sonra Kozan. İmamoğlu’nu da bu işin içerisin-
de kattık. İnşallah bu sene doğalgazın temeli 
atılacak. Yolları yapıyoruz.

Borcunuz ne durumda?
33 milyar borçla devraldık. Şuanda 49 milyar 
borcumuz var. 16 milyon senede 4 milyon 
artmış. 

Sadece o yörenin kalkınması için üretici 
pazarını heba etmeyelim. 

Bir sandıkta onun için koyarız. İsterlerse bir 
parçasını oraya kursunlar.

Hayır, başkanım garaja yakın olması 
lazım. Üretici pazarı çok önemli.

Anladım. Anladım. Beni ikaz ettiğin için 
teşekkür ederim.

Bu toplumu üretime kazandıracak bir adım. 
Kadınları. Sizin bu hayat boyundan daha 
önemli. Beypazarı yapıyor bunu. Hapis 
boğazı’nın orda bir yer açılması söz konusu. 
Size iletilmişti. Ayrıca toplu konut, ucuz ko-
nut. Halkımız sorup duruyor. Projesi hazır 
demiştiniz. 

İmar planı ile uğraşıp duruyoruz. Projesi 
hepsi hazır. Bu defa SGK çıkıyor. Vergi dairesi 
çıkıyor. Bugünlerde bunu hallediyoruz. SGK’ 
ya vergi dairesine diyoruz ki hacizleri şunların 

üzerinden kaldırın. Öncelikle burada oturan 
arsa sahipleri satalım. Borçlarımızı ödeyelim. 
Üzerine temlik koyuyorlar arsaların ondan 
sonra kıprayamıyorsun. Yani gecikmemesinin 
sebebi bürokratik engeller. Onunda sonuna 
geldik. 

Yılan hikâyesine dönen Ağlıboğaz’ın imar so-
runu. Orası 3 bin dönüm. Şuanda orada harita 
teknisyenleri çalışıyor. İhalesini yaptık. Kadast-
ro çalışıyor. Mayıs’a kadar orası bitecek. Ondan 
sonra orman. Orayı 2B yapacağız. Şu bir sene 
içersinde Ağlıboğaz meselesini halledelim 
diyoruz. Biraz Ankara seyahatlerinin sebebi 
odur. Başkaları da kendi kendilerine oturup 
senaryo yazmasınlar. Ben Kozan’ın işini takip 
ediyorum. 

Son bir soru sormak istiyorum.  Bizim 
bildiğimiz Musa Öztürk Ankara’da yıllarını 
geçirmiş, devleti uluslar arası alanda diğer 
ülkeleri incelemiş, görmüş pratiği yaşamış 
birisi. Samimi olmak gerekirse şöyle dedi-
ğiniz oldu mu? Yahu ben nereden geldim de 
belediye başkanı oldum? Sanki Musa Öztürk 
attan inmiş eşeğe biniyormuş gibi. Kaynak-
larınız kıt. İhtiyaçlarınız sınırlı. Ben burada 
prestij kaybına uğradım dediğiniz oldu mu?

Halka hizmet hakka hizmettir. Bana bu görevi 
halk verdiyse adam gibi yerine getirmem la-
zım. Zaman zaman aksaklıklarımız da oluyor. 
Bütün mesele iletişim noksanlığı da oluyor. 
Bazen medya ile sıcak ilişkiler içerisinde olma-
yabiliyoruz.

Evet. Canlı yayına çıkıp halkın sorularını 
direk almamız lazım.

Doğru. Verilmeyecek hesabım yok. Yaptığım 
hiçbir işten pişman olmadım. Arkadaşlarımın 
hepsine şunu söylüyorum. Eğer o işi sevmiyor-
sanız yapmayın diyorum. Belediye başkanlığını 
severek yapıyorum. Hiç de pişman değilim. 
Ben Kozan’ıma hizmet ediyorum. İnsanların 
mutlu olduğunu gördükçe akşam eve gelip 
rahatça yatıyorum. 
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Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar “Eğer parayı iyi 
kullanırsanız iktidarın parasına ihtiyacınız olmaz”

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar 
ile sosyal belediyeciliği konuştuk. İktidar 
belediyesinden borçla devraldığı beledi-
yenin borçlarını kapatıp, üstüne yatırım 
yapmış. Türkiye’nin 54 ilinden daha büyük 
bir nüfusa sahip olan Seyhan dışında Baş-
kan karalar çevre ilçelere de yardım ediyor. 
Başta Kozan olmaz üzere, Feke, Saimbeyli, 
Tufanbeyli, Pozantı ve Aladağ ilçelerine de 
yardım etmiş.  Başkan Karalar’a başarısı-
nın sırrını soruduk. Parayı yönetmeyi çok 
iyi bildiğine vurgu yapan Zeydan Karalar 
kendisine Mustafa Kemal Atatürk’ü örnek 
aldığını söyledi. 
Seyhan ilçesi Adana’nın nüfusunun 
%35’ini kapsıyor. Ve siz burada beledi-
ye başkanı olacaksınız. Mevcut belediye 
başkanı olmanıza rağmen halen yıpran-
mayacaksınız. Bu nasıl oluyor? Bu nasıl 
başarılıyor? Üstelik siz işçi çıkartmadınız. 
İşçi çıkartmadan Seyhan Belediye Başkanı 
olarak iktidar partisinin de başkanı değil-
siniz. CHP’den seçilmiş bir belediye baş-
kanısınız. Kendi tabanınızı nasıl memnun 
kılıyorsunuz?

Hiçbir insan ne kadar çok zeki, tecrübeli 
olursa olsun hata yapmama şansına sahip 
değil. Elbette bizim her şeyi doğru yaptı-
ğımızı söylememiz söz konusu değil. Ben 
girdiğim seçimlerin %80’nini, %90’nını 
kazanmışımdır. Seçimlerin büyük bir bö-
lümünü kazanmanın yolu her şeyi doğru 
yapmış olmamızdan kaynaklanmıyor. Ne 
söylüyorsak öyle davranmamızın sonucu. 
Bir de size insanlar inanacak, güvenecek. 
Sizin söylediğinizin doğru olduğunu kabul 
edecek. İnsanları kandırmamalısınız. Çok 
önemli görevlerde bulundum. Örneğin il 
başkanlığı, Çukobirlik’e işçi olarak girip 
de 23 yıl sonra amirlik, genel müdürlük 

yaptım. Elinize geçirdiğiniz imkanları eğer 
halkın desteği ile geçiriyorsanız bunu ken-
dinize ve çevrenize kıyak çekerek yapma-
yacaksınız. Benden 30-35 bin kişi iş istedi. 
Belki ben bunun 700-800’ünü işe alabil-
dim. Çok büyük bölümü dışarıda kaldı. İşe 
giremeyenlerin önemli bir bölümü de bizi 
çok haksız görmüyor. Demek ki şartlar bu 
diyorlar ve kızmıyorlar. Nedeni hem genel 
müdürken, genel müdür muaviniyken hem 
de belediye başkanıyken kendi çevreme 
kullandırmadım imkanlarımı. Mesela şu an 
belediyede benim kardeşim, teyzemin oğlu, 
halamın oğlu çalışmaz. Ne benim süla-
lemden ne de eşimin sülalesinden bir tane 
insan var. Niyetiniz halis, salih olacak. Halk 
da bunu bilecek. Çalışacaksınız. Düzgün, 
doğru davranacaksınız. Milletin parasını 
en iyi şekilde kullanmaya çalışacaksınız. 
Halka hava atmayacaksınız. Halka tepeden 
davranmayacaksınız. Sonuçta biz onların 
arasından geldik. İnsanlar kabullendiği 
zaman sizi kendilerinden biri olarak görü-
yorlar. Birileri size kardeş, arkadaş, amca, 
abi, Zeydan diyor. 
Tanışmadığımız ya da az tanıştığımız, 
kıyıda kenarda kalmış, tarihi dokusu çok 
güçlü ancak bize uğramayan sosyal bele-
diyeciliği bize anlatır mısınız? Türkiye’de 
bir ilki yaptınız. Halk kartı dağıttınız. 
Nedir bu halk kart? 
Sosyal belediyecilik lütuf değil görevdir. 
Eğer kentinizde çok işsiz varsa ekmek 
bulamayan varsa çocuklarını yatağına aç 
gönderiyorsa bu benim sorunum değil di-
yemezsiniz belediye başkanı olarak. Kentte 
yaşayanların mutluluğu, refahı, ekonomik 
şartları, aç olup olmaması kentteki huzuru 
da etkiler. Yaptığımız tespitlere göre Sey-
han’da 20 bin aile yatağına aç giriyor. Bun-
ların hepsine istihdam veremiyoruz. İşsiz 
aşsız çok insan var. Çalışamayacak durum-
da insan var. Geliri 600-700’den aşağı olan 
7 bin aile var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
CHP’nin genel başkanı olduğunda getirdiği 
aile sigortasının Seyhan Belediyesi versiyo-
nudur halk kart. Genel başkanımız geldi-
ğinde 1500 kart dağıttık. 1000 kart daha 
dağıtacağız.
Kadınlara mı sadece?
Sadece kadınlara. 

SSK’SI Bağ-kur’u yok…
Geliri olmayacak. Eğer geliri varsa 700-800 
liranın üstünde geliri varsa bunlara vermi-
yoruz. Bundaki amaç çocuklarını yatağına 
aç göndermelerini engellemek. Yakında 
Seyhan kent kart dağıtacağız. Seyhanlı bi-
zim dağıttığımız kartlarla alışveriş yaparsa. 
En az 3000 vatandaşımızın da kart sahibi 
olmasını sağlayacağız. 
Peki, ben aldım halk kartı, Bağ-kur’um, 
SSK’am yok. Ama ben gittim büyük rakı, 
viski aldım içiyorum. 
Biz bunları takip ediyoruz. Hem marketten 
biliyoruz. 7-8 ailenin içki aldığını tespit 
ettik. Kartlarını iptal ettik. Millet içkisini 
sigarasını alsın diye vermiyoruz. Buradaki 
tek amaç çocuğu yatağına aç gitmesin. 
Sosyal adalet lafla olmuyor. İcraatla 
oluyor. Siz emekten, çalışandan yanası-
nız. Peki işçilerinizin Seyhan Belediyesi, 
CHP’li bir belediye olarak maaşı nasıl 
diğer belediyelerden  
Diğer belediyelerin maaşlarından biraz yük-
sek tabi. Belediye başkanı olur olmaz bizim 
temizlik işlerinde çalışan taşeronlarımız 930 
lira para alıyorlardı. Kentin temizliğini, en 
saygın işi yapan işçilerin bu maaşı alma-
larına rıza göstermedim. Hemen onların 
maaşlarını artırdım. Asgari ücreti 1500 TL 
yapan ilk belediyelerden bir tanesiyiz. Be-
nim taşeronlarım şu anda neredeyse 2000 
TL civarında maaş alıyorlar. 
Siz zengin bir belediyesiniz. Gelirleri-
niz çok yüksek…
Öyle deniyor tabi çok iş yapınca. Millet 
diyor ki başkan Seyhan Belediyesi’nin 
parası çok. Elbette verirsin. Elbette yapar-
sın diyorlar. Zannediyorlar ki biz çuvalla 
para alıyoruz. Oysa biz de ciddi borç aldık. 
Borçlarımızın tamamını ödedik. İftiharla 
söylüyorum geldiğimiz günden bu yana 40-
50 trilyon daha fazla işçilik ödüyoruz yılda. 
Buna rağmen 300 trilyonluk yatırım yaptık. 
Yıllarca yöneticilik yaptım. Başarılı bir iş 
adamıyım. Başarılı bir belediye başkanı ol-
duğum gibi.  Parayı yönetmesini iyi bilirim. 
Bir yöneticinin 3 temel şeyi iyi yapması ge-
rekir. Birincisi parayı iyi kullanacak. İkincisi 
zamanı iyi kullanacak. Üçüncüsü kadrosu-
nu iyi kuracak. Bu üç şeyi iyi yapan yöneti-
cinin başarılı olmaması mümkün değil. 
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Seyhan 10 yıl iktidar belediyesindeydi. Sanırım Adem Öztürk idi 
borçlu mu aldınız? 

48. 7 trilyon borç aldık. Şu an sıfır borcumuz var. Belediye başkanı ol-
duğumda bana belediyenin gelirini ve giderini getirin dedim. Olmaması 
gereken giderlerin tamamını kestim. Gelir kalemlerini artırdım. 

Nasıl? 
4 Nisan 2014’de belediyeyi teslim aldım. 2015’i devrederken yaklaşık 50-
60 trilyon para ödedim. 2016’yı devrederken kasamızda 110 trilyon para 
vardı. 540 bin metrekare belediyeye yer aldım. Tam 170 trilyonluk yer 
aldım. Bu 170 trilyonun 86 trilyonu kent meydanı. 42 bin metrekareyi 
kamulaştırdık. Ve bugüne kadar 86 trilyon para ödedik. Öbür 80 küsür 
trilyonu da farklı bir şekilde değerlendireceğiz. Ya park ya oyun alanı 
ya spor tesisi ya semt pazarı ya mahalle merkezi yapacağız. Ben 1000 
tonluk asfalt üreten bir şantiyeye sahipken 80 bin metrekareyi yaklaşık 
10 trilyona aldım. Yeni ir şantiye kurduk. Şimdi o şantiyede günde 1500-
2000 ton asfalt üretilecek. Ve bir tek kuruş borçlanmadan.

Peki, Büyükşehir neden böyle? Sıkıntı içerinde. Bizim bu-
rada kepçe çalışmıyor bazen. Mazot yok diyorlar…

Ben bilmem. Siz benden iyi bilirsiniz. Biz 4 mahallede mahalle merkezi 
temelini attık. 

Büyükşehir yasası sizi zorlamadı mı? İlçe belediyeler çok rahat-
sız. Feke, Saimbeyli, Kozan Ceyhan. Su parası gitti.

Büyükşehir yasasından dolayı ilçe belediyelerin gelirleri büyükşehire 
kaydı. Büyükşehir yasasını biz öteden beri eleştiriyoruz ve doğru bul-
muyoruz. Ve değiştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Biz iktidar olsak de-
ğiştireceğiz. Büyükşehir yasasından dolayı merkeze uzak yerlere hizmet 
götürmek çok daha sıkıntı. Bir de yolları kötüyse. Hizmete yönelik bir 
yasa değil. Tamamen politik bir yasa bu. 

Nüfusunuz kaç bin şuanda?

Bizim 810 bin resmi amma. Suriyeli ve doğudan göçle 1 milyonun üze-
rinde insanımız var.

Seçmeniniz?

550 bin

550 bin seçmenin olduğu yerde duyuyorum, okuyorum medyatik, 

popüler bir belediye başkanısınız önce. 

Öyle söylüyorlar ama çok öne çıkmam aslında. Bizim yaptıklarımız 
haber oluyor demek ki. Çok sık televizyona çıkan bir adam değilim. 
Geçen hafta Telli Dere Mahallesi’nde mahalle merkezi temeli attım. 9.5 
trilyon değerinde. İçerisinde semt pazarı, kreş, düğün salonu, gençlik 
merkezi, otopark, çok amaçlı salon, 200 kişilik toplantı salonu. Gençlik 
merkezlerinde üniversite sınavlarına hazırlananlara ders veriyoruz. Bir 
fakir fukara için düğün salonu 8 bin TL. Şimdi orada çok cüzi fiyatlara 
düğün yapabilecek. 

Sosyal belediyecilik anlayışı bu diyorsunuz. Vatandaşın ekono-
mik şartları kötü.

Seyhan’ı sokaklarda Pazar kurmaktan kurtarıyoruz. Bu çağda sokakta 
Pazar kurulmamalı. Ama Seyhan’ın bazı mahalleleri yer açısından şanslı 
değil. 2 taziye evimiz vardı. Şimdi 18 tane taziye evimiz var. 

550 bin seçmeniniz var. 810 bin nüfusunuz var. Mutlaka telefonla 
arıyorlardır sizi. Siz nasıl yetişiyorsunuz telefonlara. Zeydan başkan 
mutlaka telefonlara dönüyor diyorlar. Ahtapot gibi olsanız ellerini-
zin 7 tane olması lazım.

Kolay olmuyor bunlar. Hiçbir kardeşimi boş çevirmek istemiyorum. 
Belediyedeyken bana hala 200-300 tane insan gelir. Minimum 250-300 
tane de telefon gelir. Bir dakika konuşsanız 250 dakika eder. 

Halk günü düzenliyor musunuz?

Bizim her günümüz halk günü. Bugünlerde iş yapmamız lazım. Son 
senemiz. Daha yakından işle ilgilenmemiz gerekiyor. 

Anlamadım. Halk günü her gün mü derken…

Her gün 300 kişi gelirse her gün halk günü. 

Yani Cuma günü halk günü düzenliyor falan yok.

Hayır yok. Ama Salı ile Perşembe’ye alacağız halk gününü. Çok ivedi bir 
şey olmazsa kent meydanını bitirmemiz gerekiyor. Ciddi projelerimiz, 
temellerimiz, girişimlerimiz var. Seyhan’ın tamamını imarlı hale getir-
memiz gerekiyor. Ekip başı ben olduğum için bunları denetlemem ve 
başında durmam gerekiyor.  
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Ulaşılabilirlik sıkıntısı yok diyorsu-
nuz…
Ulaşılabilirlik sıkıntısı bence yok. Ama bizim 
vatandaşımız 10 sefer arar. 11 sefer bulmadım 
derse ulaşamadım der. 

Saydamlık, verimlilik, hesap verebilirlik, 
şeffaflık, ulaşılabilirlik gibi modern bele-
diyeciliğin üstün kavramlarını taşıyorum 
diyorsunuz…

Yapmaya çalışıyorum.

CHP Adana Büyükşehir seçimlerini alabilir 
mi? 

Alır tabi. 

Nasıl şanslı görüyorsunuz? Erken açıklana-
cak mı? Hep geç kalınıyor. 2014’de 45 gün 
kala açıkladınız. 
O genel merkezin vereceği karar. Hem Sey-
han Belediyesi hem Çukurova Belediyesi hiç 
olmadığı kadar Kozan’ın, İmamoğlu’nun, 
Pozantı’nın, Aladağ’ın, Feke’nin, Saimbeyli’nin 
ve diğer ilçelerin köylerine ciddi yardımlar 
yaptı. Mesela bütün camilerimizin ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalışıyoruz. Köydeki kardeşleri-
miz ya bunlar ilçe belediye başkanı diyorlar. 
İlçe belediye başkanı iken bile ilçelere, köylere 
bu kadar hizmet getirebiliyorlarsa Büyükşe-
hir belediye başkanı olursa ne olur düşünün 
diyorlar. Belediyecilik sosyal demokratların 
işi. Sosyal demokratları iyi anlatamadık. Kötü 
bir şey zannediyorlar. Oysa sosyal demokrat 
insanı, halkı, işçiyi, hizmeti düşünen, toplum 
için ömrünü adamış bir siyasetçidir. 

Ya CHP dine karşı mı? Çok şaşırdılar Ko-
zan’da özellikle. Zeydan Kararlar çıktı 
Kozan’daki bütün camileri temizletti. Bana 
geldiler dediler ki bizim Büyükşehir, Kozan 
Belediyesi dururken Seyhan Belediyesi geldi 
temizledi.
Bunları biz yaptık da ondan. Türkiye’de de bu-
rada da öncüyüz. Sadece camileri değil ibadet-
haneleri, kilise dahi temizliyoruz. Ben Feke’de 
geçen 3 tane caminin eksikliklerini giderdim.  
Ne CHP’li, ne MHP’li, ne Ak Partili, ne HDP’li 
hiçbirinin tabanı dine karşı değil. Ne yazık ki 
CHP ile ilgili böyle bir algı yaratılmaya çalışıl-
dı. Bunda da başarılı olundu. Pınar Mahalle-
si’nde oranın camisinin temizliğini yaptım, ek-
siklerini giderdim. 1000’nin üstünde insan var. 
Bir açılış yapıyordum orada. Caminin imamı 
çıktı dedi ki “Ya Müslüman dediğimiz beledi-

ye başkanına yaptıramadık. Allah razı olsun 
Zeydan Karalar yaptı. Sanki biz Müslüman 
değilmişiz gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. 
Elhamdülillah herkesten fazla Müslüman-
sız. Müslümanlığımızı kimseyle tartışmayız. 
Tartıştırtmayız. Siyasetle dini bir tutamazsınız. 
Ülke ayrışır. Nitekim görüyorsunuz. 

Aladağ’a gittiniz. Kız çocuklarımız yandı. 
Nasıl yardım ettiniz onlara

Aladağ’a çok gittim. Ölenlerimize 10 bin nakit. 
Yaralılarımıza 5 bin nakit yardımında bulun-
dum. Giyim yardımında bulunduk. Milletimiz 
çok duyarlı. Yardım ederken bana keşke bize iş 
verebilsen başkanım dediler. Dağ köylerinde 
yaşayan vatandaşlarımız çok yoksul. En fazla 2 
tane keçisi vardır. Ona yem alacak parası yok. 

Yurtta olmadığı için çocuklarını götürmüş-
ler tarikat yurduna
 
O da işin ayrı bir boyutu. Çok fakir, mağdur 
ama onurlu da. Keşke bana iş verebilsen diyor. 
Ben ova ve dağ köylerine çok farklı bir proje 
düşünüyorum. Halk Kart orada önemli bir 
proje.

Birde diyorlar ki Zeydan Karalar, Hüse-
yin Sözlü’nün genç hali. Dedim ki Zeydan 
Başkan, Hüseyin Sözlü’den büyüktür dedim. 
Şundan söylüyoruz dediler. Ceyhan Bele-
diye Başkanı iken Hüseyin Sözlü Kozan, 
Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli köylerini teker 
teker geziyor. Şimdi metal yorgunluğu oldu 
başkan. Zeydan Karalar’ı burada görüyoruz 
diyorlar. İşte Tapan’a, Kozan’a gidiyor, Ca-
mileri temizlettiriyor. Özbaşın’da şehit var. 
Gidiyorsunuz. Köylere de yardım ediyorsu-
nuz. Muhtarlar yakın ilişki içerisindesiniz. 
Kozan’da Zeydan Karalar ismi ön plana çık-
maya başladı. Bunları neden yapıyorsunuz? 
Büyükşehir belediye başkan adayı mısınız?

Biz bugünde yarın da Dünyanın en büyük 
liderlerinden olan Mustafa Kemal Atatürk’ü 
örnek alırız. Adana’nın yetiştirdiği bir insanım 
ben. Elbette Seyhan Belediye başkanıyım. Ben 
cami temizleme aracı aldığımda elbette Sey-
han’ın camilerini temizlemek amacıyla aldım. 
Ama Kozan, Niğde, Bahçe, Ulukışla, Karaisalı, 
Saimbeyli istedi. Bunlar benim memleketimin 
insanları değil mi. Seyhan Belediyesi Büyükşe-
hir den sonra en büyük belediye olduğu için, 
ismi de büyük olduğu için Zeydan Karalar’ı 
da kendilerine yakın buldukları için bizden 
yardım istiyorlar. 

Biri vefat etiği için oturacak masa ve sandalye-
si yok ve bunu sizden istiyorlar. Bizde seve sev 
veriyoruz. Asli görevimi aksatacak hiçbir şey 
yapmam. 

Bize sosyal belediyecilikte Seyhan’da başka 
neler yapıyorsunuz? Belediyecilik diyence 
kaldırım, yol, temizlik zaten bu belediyecili-
ğin asli görevi değil mi? Bunu öğrenelim mi?

Biz öğrenciye, yeni doğan bebeğe, evdeki 
hastaya, evdeki yaşlıya, kadına, erkeğe doku-
nuyoruz. Bizim dokunmadığımız kesim, kitle 
yok. Seymer diye bir birimimiz var bizim. 
Yaklaşık yılda 15 trilyon para harcarız. Sadece 
kadına yöneliktir. 8 bin kadınımız gelir meslek 
öğrenir. Evde sıkılmış kadınlarımız bize gelir, 
çini, yemek yapma, seramik gibi şeyler öğrenir. 
Ve burada paraya çevirme fırsatı yakalarlar. 
Nisan’da portakal çiçeği karnavalı olur. Stant 
verilir. Vatandaşlarımız ürettikleri orada satar-
lar. Şakir Paşa Mega Spor tesisimizde günde 
500 kadın gelir spor yapar. Erkeklere yok. Ben 
spor tesisimize gidiyorum. Kapalı kadınları-
mızda spor yapıyor. Hani diyorlar CHP dine 
karşı. Biz kadını dört duvara hapseden zihni-
yete karşıyız. Ben bunu sık sık söylüyorum. 
Bakıma ihtiyacı olanlara yardım ediyoruz. 472 
tane tekerlekli sandalye dağıttık. 

Sosyal belediyecilik halkçı olmak değil mi?

İki kreş açtık. Üçüncüsünün temelini atıyoruz. 
Bu sosyal belediyecilik değil mi.  Anne mut-
luysa ev mutlu olur. Anne mutluysa ülke mut-
ludur. Öylesine bir şey yapmak için yapmıyor 
Seyhan Belediyesi. Kent meydanı şuanda 
Adana’nın en vizyonel projesi. 

Kentsel dönüşümde sorun çıkmıyor mu?

Çıkıyor tabi. Kentsel dönüşüm çok uzun bir 
süreç. 3 aşamamız var. İkisini aştık. 3. deyiz 
şuanda. Üçüncüsü de halk görüşmeleri.
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Başkanım o kadar hizmet yaptınız. Şöyle de 
bir algı var. Diyorlar ki ille de iktidar bele-
diyesi olması lazım. Ama sizden önce 10 yıl 
iktidarın belediyesi yönetti onu. Ama siz gel-
diniz ilk defa kreş açtık dediniz. Ve ilklerden 
bahsettiniz. 

Eğer parayı iyi kullanırsanız iktidarın parasına 
ihtiyacınız olmaz. İktidar da size para vermez 
normalde. Borcunuzu siler ancak. 
Seyhan Belediyesi 29 yıllık bir belediye. Kent 
meydanı büyükşehirin cesaret edip yapmadığı 
bir iş. 80-90 trilyon para harcayacaksınız, hak 
sahiplerini ikna edeceksiniz ve inşaat başlaya-
caksınız.

Bütün bunlara rağmen bazen aleyhinizde 
manşetlerde yazılar çıkıyor. Eleştiriye açık 
mısınız? 

Hangi basın kuruluşu olursa olsun. Bir olum-
suzlukla ilgili bir manşet attıysa. Basın danış-
manıma haber hangi konusu neyi hangi birimi 
ilgilendiriyorsa. Git bunu araştır derim. Eğer 
haklıysa yazılar gereğini yaparız. 20 tane gazete 
var. Bunu 19’u yapmıyor. Biri yapıyor. Buna da 
yapacak bir şey yok. 

Bir zamanlar Adana tarım ve sanayinin 
başkentiydi. Çukurova tarım topraklarının 
en değerli olduğu yer. 200’e yakın fabrikalar 
vardı. 

Adana çok güzel bir kent. İlk Adana İl başkanı 
olduğumda Ceyhan’da söyledim. Adanalı ola-
rak bizim iftihar etmemiz gerekiyor. Mustafa 
Kemal Atatürk Yıldırım Orduları Komutanlı-
ğından alındığında ilk Adana’ya gelir ve 3 gün 
kalır. Şakir Paşa konağında toplantılar yapar. 
Ve o Atatürk parkında yazılı. Adana, Mustafa 
Kemal Atatürk’e kurtuluş savaşı olabileceğinin 
ilk hissini verdi. Şimdi böyle bir kentli olan 
insan gurur duymaz mı? Adana Cumhuriyetin 
kalkınmasına katkı koyan ildir. 1994’den 2000’e 
kadar Adana’da ekonominin seyri yataydı. Ne 
yazık ki 2000’den sonra ciddi bir düşüş başladı. 
Fabrikalar kapandı. Yeni fabrikalar açılmadı. 
Yeni istihdam alanları açılmadı. Ve müthiş bir 
işsizlik ordusu doğdu. Her araştırmada Türki-
ye’de işsizlikte birinci çıkıyor. 

Boşanmada 6. şuanda.
Sanayi para etmiyor, tarım geriledi. Ticarette 
bundan etkilendi. Esnaf Adana’yı ayakta tutan 
kesimlerden bir tanesi. Esnafta kan ağlamaya 
başlıyor. Adana sorunsuz bir kentken. Sorunlar 
yumağı olan bir kent haline geldi. 

Gaziantep’in, Kayseri’nin ve çevre illerin 
gerisine düştük.

Üretmeyen kent mutlu insanlar barındıramaz. 
Aç olan insan mutlu olamaz. 

Gelen milletvekilleri, bakanlar, yatırım, 
yatırımda öncelikli ilçeler burnumuzun 
dibindeki Kadirli gelişti. Biz burada kaldık. 
Kayseri-Yahyalı sınırını geçtiğinizde yollar 
ok güzel. Adana-Kozan arasındaki ölüm 
yolu bir türlü bitmedi. Adana Milletvekil-
leri, İktidar milletvekilleri de bu konuda 
beceriksiz çıkıyorlar. İktidarın hizmetlerini 
alamadık biz. Sadece bunu Ak Parti için söy-
lemiyorum. Adana Milletvekillerinin çoğu 
Adanalı değil. Adana’yı tanımıyorlar. Eski 
parlamenter sistemde geriledi. Ne olacak ha-
limiz? Buna rağmen CHP kendi iş çelişkisini 
aşamamış durumda. 

İç çelişkiye ne olmuş?

Muharrem İnce’ye ne diyorsunuz kurultay-
da? 

Siz herhalde Ak Parti’nin Yüreğir de yaşadığı 
kongreden bir habersiniz?

Yok, onu da görüyoruz. 

İnsanlar CHP’yi konuşmaktan vazgeçsin. 
Varsa yoksa CHP. CHP’de en küçük birimi bile 
sandıkla seçiyoruz. Demokrasi eleştirilir mi? 
CHP’de aday çıkıyor. Başka siyasi partilerde 
aday çıkma şansı yok.  

Niye MHP’de çıkmadı mı?

Hani çıktı mı? Hepsini tavsiye etmedi mi?

Onlar ittifak yapıyorlar. Milli ittifak dediler. 
Şimdi siz milli ittifakın ötesindesiniz.

Buna ancak gülerim.

Türkiye gergin. Tayyip bağırıyor ama Kılıç-
daroğlu da bağırıyor. 

Mustafa Kemal Atatürk asla ve asla halkını 
aldatmamıştır. Yalan söylememiştir. 2 oy al-
mak için düşünmediği şeyi söylememiştir. Ben 
buna ancak gülerim. Niçin biliyor musunuz? 
Siz Petrol ofisini, Telekom’u, Şeker fabrikaları-
nı satacaksınız. Ve bunlar Cumhuriyetin değer 
verdiği en önemli milli değerler. Siz milli de-
ğerleri peşkeş çekeceksiniz. Ve kendinize milli 

diyeceksiniz. Milli değerlerin tamamı Eti, Tele-
kom, petrol ofisi, şeker fabrikaları ve daha nice 
nice zenginlikleri üreten bir siyasal anlayışa siz 
milli değil diyorsunuz. Bu değerleri yabancıya 
peşkeş çeken, satan adama da milli diyecek-
siniz. Milli ve yerli diyeceksiniz. Buna ancak 
gülünür. Önemli olan iyi bir yurttaş olmaktır. 
Oy kullanmak bir yurttaşlık görevidir ve kul-
lanılmalıdır. Bu bendendir diye oy vermez iyi 
vatandaş. Ülkesini, vatanını iyi yönetene oy ve-
rir iyi vatandaş. Bugünkü iktidara kötü yapsın 
diye değil iyi yönetsin diye oy verdiler. 

CHP’de neden sular durulmuyor? Kurul-
tay bitti.  
Bir dönem CHP barajı geçemedi. İyi yapmadı-
ğına inandığı için CHP’li seçmen baraj altında 
tuttu. CHP’de bir sorun yok. Genel başkanlık 
seçimi oldubitti.

Muharrem İnce’yi duymuyor musunuz? 
Kurultaydan sonra konuştu. Tüzük kurul-
tayında 2 dönem seçimi kaybedenler istifa 
etsin dedi.   

Bu görüş. Kötü bir yol değil.

Türkiye gergin değil mi? Tayyip bağırıyor 
ama Kılıçdaroğlu da bağırıyor. Liderleri 
izlerken geriliyorum ben. 

Siz iyi bir basıncısınız. Takip ediyorum ben. 
Türkiye’de Afrin, bu kadar büyük sıkıntılar, 
ABD ile büyük bir anlaşmazlık varken. ABD 
Dışişleri geldi. 3 saat konuştunuz. Ne konuştu-
nuz? Size destek veriyor mu? Vermiyor mu? Bu 
kadar önemli sorunlar tartışılmazken. Efendim 
Muharrem İnce’nin 2 dönem kazanamayan lafı 
mı tartışılır. 

Selin Sayek Böke çıkıyor. Siz Adana’ya çağır-
dınız onu. Salim Müslüm ile ilgili konuşu-
yor. İstihbaharat raporu var mı bilmiyorum 
diyor.

Öyle bir şey yok. Yanlış anlaşılıyor. Kardeşim 
AKP’lileşme!

Kendi söyledi.
Hayır
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Kılıçdaroğlu PYD terör örgütüdür dedi. Par-
tinize göre PYD terör örgütü değil mi?

Gayet tabi terör örgütü. Bu net. Bir siyasal par-
tinin görüşünü temsil eden genel başkandır. 
Ben belediye başkanı olarak bir şey söylersem 
bu benim fikrimdir. Ama genel başlan söyler-
se partinin fikridir. Genel başkan PYD terör 
örgütü diyorsa bitmiştir iş. Neyi sorguluyorsu-
nuz. 

Sizi birisi eleştirirse AKP’li mi oluyor sayın 
başkan? Ayrıca benim AKP’li olmadığımı 
tüm kamuoyu bilir

Yok estağfurullah. Ben AKP’li olmadığınızı 
biliyorum. Onların diliyle sorduğunuzu ifade 
ettim. 

Genel başkan bunu söylerken neden birbiri-
ne ters düşüyorlar?

Bir genel başkan çıkıyor genel politika ilgili 
bir şey söylüyorsa o geçerlidir. Selin Sayek 
Böke’nin öyle bir açıklaması yok. Son noktayı 
genel başkan koyar.

Sizin İstanbul il başkanınız tartışılıyor. 

İstanbul İl başkanı geldi dedi ki biz ne kazan-
dıysak kadın olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün 
sayesinde kazandık. Biz asla ve asla Atatürk’ten 
vazgeçmeyiz. Çizdiği yoldan vazgeçmeyiz. 
Mustafa Kemal Atatürk 10 bin yılın lideri. 

Sezgin Tanrıkulu çok eleştiriliyor toplumda. 
PKK’nın mezarına gitti deniliyor devamlı. 

O da onu kabul etmiyor. Ben gitmedim diyor. 

Öte yandan Ak Parti Mardin Milletvekili 
Orhan Miroğlu diyor ki ben 1 değil 3 defa 
gittim PKK’nın mezarına diyor. O konuşul-
muyor. 
Orhan Miroğlu, Mehmet Galip Ensarioğlu ve 
Ak Partinin yönetimi buradan sınırda Habur 
da teröristleri getirip dandik mahkeme kuran, 
onları serbest bırakan, Salim Müslim’i kırmı-
zı halıyla karşılayan, defalarca PKK’nin lider 

Apo ile görüşen, doğuda hen-
deklerin açılmasına ve bomba 
konulmasına rıza gösteren bir 
siyasal iktidar bunu soramaz. 
Bizde onu demeliyiz. Bizde bir 
milletvekilinin PKK cenazesine 
gitmesi onlarca ay tartışılırken 
neden Ak Partinin bunları 
tartışılmadı? Neden biliyor 
musunuz? Basın bunu üstün-
de durmuyor. Bunun üstünde 
duruyor diye tartışılıyor. Şunu 
sormamı lazım. Kardeşim 
Haburdan bunları getiren siz 

değil misiniz? Onları serbest bırakan siz değil 
misiniz? 

Bülent Arınç ağladı. Ben orda olsam ben de 
PKK’lı olurum dedi. 

Bunları konuşmuyorsunuz? Ben ülke 
hassasiyeti olan bir insanım. 

Niye Türkiye’de iktidar eleştirilmez de mu-
halefet eleştirilir. Muhalefete muhalefetlik 
yapılır. 

Korku imparatorluğundan iktidarı eleştir-
mek basının işine gelmiyor. Basın haber 
alma özgürlüğünü yerine getiren bir ku-
rumdur. 

Bir vatandaş “Sayın başkan önce kendi evine 
baksın. Seyhan’ın sokaklarının bazı yerleri 
delik deşik” soruyor 
Ben polemiğe girmem iş yaparım. Sokağını 
söylesin 2 günde yaptırayım. Biz ne diyoruz bu 
yıl 2000 ton asfalt dökeceğiz. 9 bin sokağımız 
var. % 90’ını kötü. Sokakların hepsi güzel olsa 
asfalt dökmeye gerek yok. Yaptığımız sokak 3 
ay gitmiyor. Ya gazcılar kazıyor, ASKİ, ya Tele-
kom kazıyor. Kazan kazana…

Bir vatandaş soruyor “Karalar Sol’un nere-
sinde”?
 “Ben kendim sosyal demokratım. Kendime 
Mustafa Kemal Atatürk’ü örnek almış bir insa-
nım” dedi.

Basından bahsediyorduk 

Basın baskı görür ve yön değiştirirse doğru 
haber almanın dışında hareket ederse ülke 
bu hale gelir. Ülkede işsizlik, sanayisizleşme, 
üretimsizlik almış başını gitmiş. Dışa bağım-
lılık artmış. İnsanların borcu artmış. Felakete 
sürüklenen bir ekonomi var. 

Diğer ilçelerde iletişim içerisindesiniz. Halk-
la ilişkileriniz son derece güçlü. Telefonlara 
cevap veriyorsunuz. 

Ben 10 çocuklu bir ailenin çocuğuyum. Ben 
de halktan biriyim. Onlar benim canlarım. Sizi 
samimi buluyorlarsa sahipleniyorlar. Aramız-
daki ilişki tamamen bu. 
Ayrıca Adana’ya buz pisti yaptık. 80 bin genç 
geliyor. Biz çocukları hayalleri ile buluşturduk. 
Adana’da buz pisti olur mu? Seyhan Belediyesi 
varsa olur. Çocuklarımız bir pet şişeyle buz 
pistine giriyorlar. Çocuk yaşta insanlara çevre 
bilinci aşılıyoruz. Çevre bilinci aşılamak çok 
önemli Çevreyi katlediyorlar rant uğruna. 

İttifak ile ilgili ne düşüyorsunuz? Diyelim ki 
yerel seçimde MHP ile Ak Parti birleşti. 

Ecevit’in bir lafı vardır. Siyasette 2x2 dört 
etmez. Burada demek ki taraflar birbirini 
çok rahat hissetmiyor. Bir ittifakla % 50 + 
1’i geçebileceklerini düşünüyorlar. Ben asla 
halkıma yalan söylemedim. Yapmayacağım bir 
şeyi söylemem. Halka daha çok hizmet etmek 
isteriz. Ama imkan. Biz 5 seçim yaşadık. Her 
seçim sizi 3 ay geriye götürür. Kozan milliyetçi, 
muhafazakar, Atatürk ilkelerine ve milli değer-
lere bağlı, ülkenin geleceğini düşünen bir güzel 
insanlar topluluğu. 

Bu bölge ihmal edildi. Bura hep kırsal 
görüldü. Ama Hüseyin Sözlü bunu çok iyi 
kullandı geçen seçimde. CHP geçen seçimde 
yaptığı hatayı bu defa yapmaması gerekiyor. 
Halk içerisinde karşılığı olan, halkı bilen 
çünkü bu bölüm seçimi sürüklüyor. Siz de 
bunu fark eden istisnai siyasilerden birisi 
oldunuz.

Bende hattı müdafaa yok sattı müdafaa var. 
Bu bölgenin insanları çok değerli insanlardır. 
Benden yardım istendiğinde yapabileceksem 
ret etme şansım olmaz. Hangi Kozanlının 
Seyhan’da oturan akrabası yok. Seyhan’da ciddi 
sayıda Kozanlı, Fekeli, Saimbeylili, Aladağ-
lı var.  Biz Pozantı’ya temizlik aracı verildi. 
Pozantı bizim ilçemiz mi?. Hayır. Karataş’ın 
bütün yollarını yaptım. Bir bakıma siz beledi-
ye başkanlığı yaptığınız insanlara da hizmet 
yapmış oluyorsunuz. 
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Bizin eksikliğimizi nasıl görüyorsunuz? Buralara nasıl hiz-
met yapılması gerekiyor?  Mesela Sözlü Ceyhan’da 3 parti, 
Kozan’da 1 parti oldu. Kozan şantiyeye dönmedi. Başkan 
Sözlü söz de verdi. Kozan sırtında taşıyor siyaseti ama ta-
şıdığımız siyaset bir türlü buraya gelmiyor. 

Ben başkasıyla uğraşmam. Beni konuş sen.
 
Hemşerilerime söylüyorum. Mir Dengir Fırat’a dahi oy 
verdiler. AKP’yi birinci parti ettiler burada. Bakan Ömer 
Çelik var. Gidiş geliş yapıyor Kozan’a. Bende gazeteye 
yazıyorum. Gidip gelirken Adana-Kozan arası yolu hiç mi 

görüyorsun.  Yani hizmet alamıyoruz. Doğalgazımız gelmedi, Kadirli kalkınmada öncelikli, işsizlik arttı, pay az.

Bölgesel teşvik şart. Bir devleti yöneten şehirdeki kaosu önlemek istiyorsa sorunu yerinde çözmelidir. Kozan’ın so-
runu Kozan’da, Tufanbeyli’nin sorunu Tufanbeyli’de çözülür. Siz bölgesel teşvik verirseniz, Kozanlı o sorunu burada 
çözerse Adana’ya yerleşmek ihtiyacı hissetmezler. Herkes Adana’ya gelirse Adana içinden kalkınamaz bir hale gelir. 
Kozan tarihi bir yer. 

Anavarza var. 

Çok güzel tarihi zenginlikleri var. 

Anavarza’ya hiç gittiniz mi? Çıktınız mı Ana-
varza’ya

Tabii ki gittim. Kozan Kalesi var. Yılan kale var. Ama 
ne yazık ki bunu Adanalı, Türkiyeli bilmez. 

Kozanlı gitmemiş Anavarza’ya

Adana’da, Seyhan’da öyle. Ben söylüyorum. Yerel ve 
genel siyasetçiler Ankara üzerinde ciddi bir baskı 
aracı olabilmeliler. O zaman yol olur. Kültür kenti olur. Turistlik zenginliklerimizi açığa çıkarırız. Turizm demek ba-
casız fabrika demek. 90 bin sokağım var. 3 tane sokaktan şikayet geldi. Ve ben diyorum ki her yıl 2000 bin ton asfalt 
dökeceğim. Her tarafın çok iyi olduğunu söylesem. Bunu söylemezdim. 

Başkanım çok teşekkür ederiz. Söyleyeceğiniz son söz varsa. 

Bende çok teşekkür ederim. Çok keyif aldığım bir program oldu. 
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Çevre tahribatı denilince 1854 yılında    
Kızıl derili reisi SEATTLE’NİN,
ABD başkanı Franklin Pierce’e yazdığı mektubu-
nu anımsarım.
Mektubu sizlerle paylaşıyorum.
Washington Kentindeki Büyük Başkan,
Bizim topraklarımızı satın almak istediğini bildi-
riyor. 
Büyük başkan bize aynı zamanda dostluk ve iyi 
niyet dolu sözler de gönderiyor. 
Bu dostça bir davranıştır. 
Zira biz onun bu dostluğa ihtiyacı olmadığını 
çok iyi biliriz.
Biz onun isteğini düşüneceğiz. 
Eğer biz satmaya razı olmazsak belki de o zaman 
beyaz adam tüfeği ile gelecek ve 
Bizim topraklarımızı zorla alacaktır. 
Gökyüzü nasıl satılır? 
Ya da satın alınır? 
Ya toprakların sıcaklığı? 
Bunu tasarlamak bize yabancıdır. 
İnsan, havanın tazeliğine, suyun şakırtısına sahip 
olmazsa onu nasıl satabilir? 
Siz onu bizden nasıl satın alabilirsiniz? 
Biz kararımızı vereceğiz. 
Seattle Reis ne söylerse,
Washington’daki Başkan bunun doğruluğuna 
emin olmalıdır. 
Tıpkı beyaz kardeşimizin mevsimlerin tekrar ge-
leceğine emin olduğu gibi. 
Benim sözlerim yıldızlara benzer. 
Onlar hiçbir zaman sönmez.
Bu dünyanın her bir parçası ulusum için kutsal-
dır. 
Parıldayan her çam yaprağı, her kumsallık kıyı, 
karanlık ormanlardaki sis, 
Dağlardaki her geçit, vızıldayan her böcek… 
Ulusumun düşünce ve yaşantılarında kutsaldır. 

Ağaçların içinde yükselen özsuyu Kızılderili ada-
mın anılarını da taşır. 
Beyazların ölüleri, 
Yıldızların altında gezmek için uzaklara giderler-
ken doğdukları toprakları unuturlar. 
Fakat bizim ölülerimiz bu büyülü dünyayı hiçbir 
zaman unutmazlar. 
Çünkü bu dünya,
Kızılderililerin annesidir.
Biz bu toprakların bir parçasıyız.
O güzel kokulu çiçekler bizim kız kardeşlerimiz, 
Geyik, at ve büyük kartal da bizim erkek kardeş-
lerimizdir. 
Yüksek kayalıklar, yeşil çayırlar, tayların ve in-
sanların vücutlarının ılıklığı aynı bir aileye aittir. 
Washington’daki büyük başkan bizden toprakla-
rımızı istediği zaman işte bütün bunları bizden 
istemektedir. 
O bizden çok şey istemektedir.
Büyük başkan bize bir yer vereceğini ve bizim 
orada rahatça yaşayacağımızı söylüyor.
 Böylece o bizim babamız olacak biz onun çocuk-
ları. 
Böyle bir şey hiç olabilir mi?
Eskiden Tanrı bizim ulusumuzu severdi. 
Fakat Kızılderili çocuklarını terk etti. 
O, beyaz adama işlerinde yardım etsin diye ma-
kineler yolluyor. 
Beyaz adam için büyük köyler 
yapacak. 
O, geçen her günle birlikte sizin ulusunuzu daha 
güçlü yapacak. 
Beklenmeyen bir yağmurdan sonra ırmaklar 
nasıl taşarsa siz de öyle taşacak ve bu toprakları 
dolduracaksınız. 
Benim ulusum gel-git’in çekilen dalgalarına 
benzer. 
Fakat onlar bir daha geri dönmezler. 
Hayır. Biz başka başka ırklardanız. 
Çocuklarımız beraber oynamazlar.
 İhtiyarlarımızın anlattığı öyküler başka başkadır. 
Tanrının lütfu sizin üzerinizedir. 
Bizler yetim kaldık.
Biz topraklarımızı satmamız için yaptığınız tekli-
fi bir kere daha düşüneceğiz. 
Bu hiç kolay olmayacak. 
Çünkü bu topraklar bize kutsaldır. 

Suların çıkardığı 
sesler atalarımızın 
öykülerini anlatır. 
Derelerin ve ır-
makların parıltıları sudan kaynaklanmaz. 
Onlar atalarımızın parıltılarıdır. Bilmiyorum. 
Bizim davranışlarımız sizinkilerden farklıdır. 
Biz size bu toprakları sattığımız zaman biliniz ki 
onlar kutsaldır. 
Sizin çocuklarınız da onların kutsal olduklarını 
öğrenmelidirler.
Suların çıkardığı sesler bizim atalarımızın sesle-
ridir. 
Irmaklar bizim kardeşimizdir. 
Onlar bizim susuzluğumuzu giderirler. 
Kayıklarımızı taşır ve balıkları ile bizim çocukla-
rımızı doyururlar. 
Topraklarımızı sattığımız zaman bunu hatırınız-
da tutmalısınız. 
Irmaklar sizin de kardeşlerinizdir. 
Ve siz şimdiden başlayarak ırmaklara karşı iyili-
ğinizi esirgememelisiniz. 
Öteki kardeşlerinize de. 
Kızılderili adam, 
Onun topraklarına giren beyaz adam karşısında 
her yerde geriledi. 
Sabahın sisinin, dağların ötesinden doğan Güne-
şin önünden kaçtığı gibi,
Bu topraklarda babalarımızın külleri bulunmak-
tadır.
 Bu topraklar bize kutsaldır. 
Ama beyaz adamın bizim ne düşündüğümüzü 
anlamadığını da biliriz. 
Toprağın her bir parçası onun için aynıdır. 
O sanki gece gelir ve topraktan istediği şeyi alır 
ve gider. 

ÇEVRE TAHRİBATI -1-    

Toprak onun kardeşi değil düşmanıdır. 
Onu elde ettikten sonra daha ilerilere gider ve 
onu terk eder. 
Babalarının mezarlarını geride bırakır ve bir 
daha onlarla ilgilenmez. 
Babalarının mezarları ve çocuklarının doğum 
hakkı çabucak unutulur. 
O, annesi olan toprağı ve kardeşi olan gökyü-
zünü,
Talan edilecek şeyler , birkaç koyuna veya bir-
kaç inciye satılacak şeyler olarak görür. 
Onun açlığı dünyayı saracak ve geriye çölden 
başka bir şey kalmayacak.
Ben bilmiyorum...         Devamı Hafyaya
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