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‘‘Size miras olarak meşruiyeti
    ve ondan doğan mutluluğu

bırakıyorum’’
İbrahim KARAOĞLU 09 Nisan 2019 Salı
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Askere giderken trafik kazasında hayatlarını kaybeden 
yağız gibi delikanlılarımızı toprağa verdik

Arkadaşı Ahmet Saygılı, Orhun Furkan’ı anlatıyor: “İstanbul’da ikamet ediyordu. Oradaki hemşerilerine kol kanat geriyor, bir-
leştiriciydi. Yaşayan bir melek gibiydi. Çok seviliyordu. Gözü gönlü bol, gece 3/5 farketmez pat yatağından kalkardı”
Sosyal hizmetlerde görev yapan Balcı Ali Tüfekli’nin Oğlu ve Serpa Seramik Ali Tüfekli’nin Yiğeni İbrahim Tüfekli de arka-
daşları tarafından çok seviliyor, efendi, son derece saygılı, yakışıklı bir delikanlıydı. Ne yazık ki askere giderken Manisa Şehzade-
ler ilçesinde sabah erken saatlerde park halindeki kamyona çarparak hayatlarını kaybettiler. Kader onları İstanbul’da buluşturdu 
fakat Manisa’da bizlerden ayırdı. Ailelerinin ve sevenlerinin acılarını paylaşıyoruz.                                                                           Sayfa: 6

Kozan’da Cumhur İttifakı 82, Millet İttifakı 12, 
Saadet Partisi 9 mahallede birinci geldi  

Kozan’da 31 Mart 2019 
Mahalli İdareler seçiminde 
Millet İttifakı’nın birinci 
geldiği mahalleler: Alapınar, 
Arslanlı, Çamdere, Dilek-
kaya, Düzağaç, Hacıuşağı, 
İdem, Kabaktepe, Mahmutlu, 

Pekmezci, Turunçlu ve Yarımoğlu.                     Sayfa: 11

Meclis üyeleri mazbatalarını aldılar
Cumhur İttifa-
kı’ndan Kozan 
Belediye Meclis 
Üyesi seçilen 
adaylar mazba-
talarını geçti-
ğimiz Cuma 
günü Kozan İlçe 

Seçim Kurulundan aldılar. Sayfa: 7

Kozan İlçe ve Adana İl seçim kurulu 
itirazı reddettiler; YSK’da reddederse 

Nihat Atlı mazbatasını alacak
Cumhur İttifakı Kozan 
Belediye Başkan Adayı 
Nihat Atlı’nın seçimi 
kazanmasının ardın-
dan Saadet Partisi 
Kozan İlçe Teşkilatı 
geçtiğimiz hafta seçi-
me itiraz etmişti. S:14
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Orhun Furkan Baykan ve İbrahim Tüfekli fişek gibi, birleştirici delikanlılardı, 
çok seviliyorlardı. Yan yana gömüldüler



02 09 Nisan Salı 2019SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

 Devlette devamlılık ilkesi vardır…
Devlette devamlılık ilkesi vardır…
Belediyeler kamusal kurumlardır ve devlette devamlılık 
esastır. Maalesef siyaset kurumundaki oldum olası sorun 
yaratan dar ekipçi zihniyet bizim gibi ülkelerde hep in-
sanlarımızı olumsuz etkiler. 
Çünkü hep liyakat ihmal edilmiştir. Düzgün çalışanlar 
son anlar da akıllarla gelir; her dönemde ballı muhte-
remler lale devri dönemlerini yaşar ve sonra tarihin tozlu 
sayfalarına atılırlar. Ne yapmak lazım: Kraldan çok kralcı 
olmamak lazım. Kırmamak, dökmemek, kötü hatıralar 
bırakmamak lazım. Kötü polislik rolü üzer ve sadece 
üzüntü verir. Bir başka yönetim biçimleri vardır vardır. 
Kapasite ve kabiliyetle, liyakatle anlaşılır. Uygulanır.
Belediyecilikte 5 yıl çabuk gelir geçer. Yeter ki Allah ömür 
versin. Şimdi Kozan’da belediye başkanlığını Cumhur 
İttifakı- MHP Adayı Nihat Atlı kazandı. Hayırlı olsun. 
Halkımız oylarını verdi. (Atlı’nın adaylığında herhan-
gi bir sorun varsa neden aday ettiniz kardeşim? Sorun 
yoksa halkın oylarını vererek seçtiği kişinin mazbatasını 
neden vermiyorsunuz? Bu işin uzaması sıkıntı yaratıyor. 

Hem de Kozanlıya…)
Bugünlerde hukuki itirazlar değerlendiriliyor sanırım 
bu iş 3-5 gün daha sürecek. Önce Kozan’daki ilçe seçim 
kuruluna itiraz edildi, itirazın reddedilmesinin ardından 
Saadet Partisi ve İyi Parti tarafından Adana İl Seçim Ku-
rulu’na itirazlar yapıldı. Böyle giderse Ankara’da sonuçla-
nacak.
Önemli ayrıntıya girdim de anlatacağım konu başka 
biraz. Devlette devamlılık ilkesi var. Örneğin: Nedir bu 
yolların rezalet hali? Çukurlardan hala geçemiyoruz. 
Belediyelerdeki her birimin üzerine düşeni ivedilikle 
yapması gerek. Temel ihtiyaçlardan söz ediyoruz. Herkes 
birisinden beklerse ve kurumun üstüne ölü toprağı se-
rilirse hiç olur mu? Cesaret, basiret, iş yapma, liyakat ne 
kadar da önemli. 

Bizdeki örnekler nedense hep sıkıntılı oluyor. Umarım 

sorunlar bir an önce çözülür. Hala bozuk ve rezalet yol-

lardan geçemiyoruz da. Hani yeni kurulan asfalt şantiyesi 

hazırdı. Ne bekleniyor? Herkes işini nende yapmıyor?

Tema'dan Sınıflarına Yeşil Yaprak Aldılar

Çevreye ve doğaya karşı daha bilinçli nesillerin yetiş-
mesine katkıda bulunmak adına milli eğitim bakan-
lığı ile anlaşmalı olarak okullarda doğa eğitimi veren, 
konferanslar ve çeşitli farkındalık etkinlikleri ile çevre 
sorunlarına dikkat çeken Tema Vakfı aynı zamanda 

öğrencileri de Tema Gönüllüsü yapmaya devam edi-
yor. 
Kozan Anadolu Lisesi 9E sınıfı öğrencileri de Tema 
Gönüllüsü olarak sınıflarına Yeşil Yaprak Görseli aldı-
lar. 
Geçtiğimiz günlerde Orman Haftası nedeniyle okul 
bahçelerine fidan dikimi gerçekleştiren öğrenciler 
Tema Gönüllüsü de olmuşlardı. TEMA Vakfı Genel 
Merkezi tarafından gönderilen gönüllülük kartları ve 
rozetlerini ilçe sorumlusu Derya Deniz öğrencilere 
teslim etti. Sınıf olarak gönüllü oldukları için ayrıca 
Yeşil Yaprak 
Görseli de almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerini 
Tema Gönüllüsü yapan öğretmenleri ve aynı zaman-
da Kozan Tema Yönetim Ekibi Üyesi Ayça Yavuz ile 
birlikte sınıflarının kapısına taktılar. 
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“Anamın şeklinde babamı yaşıyor gibiyim”

Eski Türk Anadolu geleneklerine uyan babam 
küçükken ağzıma tükürmüştü. Karakteristik olarak 
kendisine çekmem için…
Ancak ben anamın şeklinde babamı yaşıyor gibi-
yim...
Maalesef 5 yaşındaki bana çok sordular: "Oğlum 
ananı mı, babanı mı çok seviyorsun? 
O yıllarda şaşkın ve bazen iki sevgi arasında tercih 
yapma çelişkisinin ağırlığıyla bir annemi, bir baba-
mı sevdim...
Anneceğizim çok sıkıntılar çekti. Ellerinde yıkadı 
onca çamaşırı. 90’lı yıllarda alabildim ona çamaşır 
makinesini... 
Bizi tertemiz yetiştirdi ve her şeyden önce sevgisini 
fazlasıyla verdi.
O, yokluk dönemlerini görmüş, gazyağı yakıldığı, 
bir kaşıkla vita yağı alındığı yılların izlerini halen 
taşır.
Radyosu olanlar zenginmiş ve Kozan'da bir tek 
Kör Nimet'in radyosu varmış. Kimseler bilmez 
bir de Radyocu Azmi varmış, Uğur Mumcu'ların 
kitaplarına da girmiş. Ceddin deden, ceddin babanı 
çalarmış Kozanlıya. Hala da çalınır ve tesiri büyük-
tür… Radyocu Azmi bir ara Çukurova sıcağından 
yanan Kozanlıya seçim vaadinde bulunmuş. Kozan 
Kalesi'ne büyük bir vantilatör kurduracak olmuş, 
sanırım Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nden 
aday imiş. Emmim Zeynel Karaoğlu'ndan dinle-
miştim. Yıllar sonra bizimkilerin halazadesi Arap 
Tekin, DSP Adayı Muhasebeci Halim Küçüktepe 
abiyle birlikte bir evde seçim propagandası ya-
parken, Kozan'ı vantilatörle serinletme projesini 
anlatır ki hava birden buz gibi olur. Halim abi se-
çimden sonra Zeynel Emmi’me dert yanar: “ Vallah 

var ya bizim Arap Tekin’in bu proje lafı yüzünden 
ben seçimi kaybettim” der. Bizler halen seçimden 
seçime proje dinlemeye alışkınızdır.
Her neyse anam nazlıdır. İnsanı ilgiye boğar. İlgiyi 
de çok ister. Duygusaldır. Çok küser, barışırız. Es-
kiden sesi çok güzeldi. Çocukluğum onun İmam 
Hüseyin ve Ehl-i Beyt ilahileriyle bir de “Ezo 
Gelin” uzun havasıyla geçti. Bizim evde hep radyo 
vardı. Liseyi bitirdikten bilmem kaç yıl sonra 
siyah beyaz televizyon alabildik. Erkendan yatar, 
erkenden kalkardık. TRT radyosundan Arkası 
Yarın’ları ablamla çook dinledik. Geceleri soba 
nerdeee? Ayakları buz kesen kardeşim Yakup, 
Ablam Saadet ve ben sarılarak yatardık. Hela’mız 
dışarıdaydı. Çok korkardık geceleri dışarı çıkma-
ya. Ablamın gölgesine sığınırdık “Deli Fadıma 
geliyor” dediklerinde gözlerimizin dışına fırladığı 
yıllardı. Sonra öğrendim altımıza işemeyelim diye 
annemizin akşam yatarken su içirmediğini… 
Hasta olduğumuzda süt, çay ve lanet olası karabi-
beri karıştırıp içirdiklerinde hemeroidimizin yan-
dığını kimseler bilmezdi ki! Bir tek fitil koyarlardı 
popomuza ve hiç sevmezdim! Ne antibiyotiği be! 
İlkokul ve ortaokulda arkadaşlarımızın burun-
larından yeşil yeşil sümük akardı. Yoook ben 

titizdim. Aynaya bakmadan okula gitmezdim. So-
kak lambaları henüz yaygın değildi. Ben babamın 
şalgamlarını Günerili At Arabacı Gül Ali Emmi’yle 
çarşıya taşırdım. Kırmızı atını sürmekten çok 
büyük zevk ve heyecan duyardım… O at arabaları 
kayboldu gitti. Sembolik olarak dahi kalmadı…
Taşranın göbeğindeydik. Bizimkiler sokağa bıra-
kırlar akşama kadar gülle oynardık. Biraz da değil 
tam bir mevlam kayıra hayatıydı bizimkisi. Gulley-
le kırış çekerdik, karışla ölçerdik. Cizerenli İsmail 
Payas’ın elleri büyüktü. Sinir ederdi bizi. Fırıldak 
oynardık. Cin kuşu uçururduk. Çayda çimerdik. 
Çimerken “Batta gel koyim oynardık” Araştırılması 
gereken tam bir Çukurava gerçeği. Resmen birbir-
lerimize söverdik, bağırarak küfrederdik yakalanır-
san kaybederdin. Sen başlardın koalamaya, nefes 
nefese taştan taşa atlardık. Derin sularda yüzerdik. 
Kanalın buz gibi suyuna ayağımızdaki şalvarımızla 
atlardık. Ben kuş vuramazdım. Koşu meydanında 
çimenler içerisinde taklalar atardık. Pantolonu-
mu ya çamura, toprağa dizlerdim ya da mutlaka 
ortadan patlatırdım. Her yere tekme atar durur-
dum. Tere bulanırdım. Uyuz dediğimiz kovalama-
cayı oynarken. “Bizim büyükler tam bir manyak 
niye oynamıyorlar” derdim. Erkan’a Dozi derdim. 
Şişmancıktı beni yakalamak için tere batar, evde 
anasından bir güzel pabuçlu dayak yerdi… Canım 
sıkıldığında evi taşa bastırırdım. Akşam babamdan 
yerdim dayağı. Bir bayılmış numarası yapardım ki 
sormayın. Babam bir şey oldu sanır korkar “Oğlum 
oğlum” der. Severdi…
Bir ay önce kaybettiğimiz Zeynel Emmi’mgilin 
yatak odası bizim oyun alanımızdı, kürnerdik 
orada… Babamlar siyaset konuşur. Arada bir bize 

bağırırlardı.Durmazdık ki. 
Anaam anam! Canı sıkıldığında çok kızardı. Bir 
gün misafirin yanında çok bisküit istedim taciz 
ettim diye ağzıma paketiyle bastırdı! Sevimliy-
dim ama canımı sıktıklarında söver sayar eve taş 
yağdırırdım ya! Bizi leğende yıkarlardı. Büyüdük-
çe leğene sığmadım. Banyomuzun üstü akar buz 
gibiydi. Tavandan koca koca kediler gelir korkudan 
altımıza ederdik… Afacandım annemi çok sinir-
lendirdiğimde “Allah oğlum ciğerlerin lapır lapır 
dökülsün!” derdi. Hele İki Avratlı Oruçlulu Şapkacı 
Cuma Abi’nin Emine’si oğlu Ese’ye ne derdi biliyor 
musunuz? “Eseee! Eseee yılanlar sokasıca Eseee! 
Gavurun keyişinin çocuğu hıı!”
Tabi Çukurovalının sövgüsüyle barışıklığı yan ya-
nadır. Dildedir küfür. Küfrederken de sever ha! 
O titiz, tertemiz anam, eve gelen misafirlere ayak-
larını yıkatan anamı yıllar eskitti. Zaten küçüktü 
şimdi güccücük oldu bre! Evinde temizliğini zor 
yapıyor. Ayakta çok şükür de, evi öyle bir eskidi ki 
sormayın. Yukarıdan badanalar dökülüyor. Her ne 
kadar çinkolu evimizin üstünü beton döktürdüy-
sek de şansından beton da akmaya başladı. Bu yıl 
göğün dibi delindi. Duvarların sıvaları dökülmeye 
başladı. 3 kardeş masrafını çektik. Bir becerikli, bir 
cömert eşim var ki sormayın. Çok duyarlı. İş yapar, 
dost biriktirir. Seçim döneminde her şeyi ayarladı, 
ustaları tek tek buldu. Hiiç yormadı beni. Ablamla 
birlikte evi düzenlediler. Anamın evi yeni bir daire 
gibi apaydınlık oldu. Kara betonun üstüne fayans-
lar döşendi. Badana gitti kapılar, tavanlar boya-
landı. Penceresi genişledi. Gün görmemiş 79.unda 
yaşını dondurmuş anamı ömrünün son yılarında 
rahat ettirmek için yırtınıyorum. Onu kaybetmek-
ten çok korkuyorum. Kuyumcu Emin Canbolat 
annesini kaybettiğinde “Keşke anneme daha fazla 
zaman ayırsaydım. 15 dakika durur giderdim. 
İçim yanıyor” demişti. Tecrübelerden faydalanmak 
lazım. Bu yüzden yazdım bu yazıyı. İlgi bulaşsın, 
Çukurovalının taşranın geçmişi daha iyi anlaşılsın 
istedim. Günde birkaç kez annemin yanına gidiyo-
rum. Bir şey yerken onsuz boğazımdan geçmiyor. 
Geçtiğimiz yıl kardeşim Yakup Cihan’ın yanına 
Artvin’e gittiğinde hayat durdu sanki, dayanama-
dım. “Ulan bu kadına bir şey olsa ne bok yiycem 
ben” dedim. Olmamış şeyleri olmuş gibi düşünü-
rekten acılar çekiyorum. Bu hiç bitmiyor… Ama 
sonuçtan ölüm gibi bir karabasan, kimisine sevda, 
bana göre ayrılık yok mu? Var. 
Haa! Söyleyim Yunus gibi bir ilişkimiz yok Dudu 
hanımla. Çok inat, su içmiyor. Çorap giymiyor, 
Kızılderililer gibi… Üşütüyor. İnce giyiyor. Turşuy-
la reçeli yan yana yer alimallah da işi gücü ekmek! 
Anne ekmek yeme, pasta da yeme! Çorba iç! Yok! 
Doğdum doğalı duyduğum şu sözü hiç bitmiyor: 
“Oğlum bulantı var; çok hastayım” Hayatta karan-
lığa karşı bir mum yakmaz! Hep şikayet eder. Etsin 
etsin! Etmeye devam etsin. Hadi hoşçakalın ben 
ona dürüm söylemeye gidiyorum…

Yalçın Kara-Dudu Kara
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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

İnşaat Mühendisi Ömer Faruk Sezer 
“Mühendisliğin müteahhitle karıştırıldığı bir zamandayız”

Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mühendislik Fakülte-
si İnşaat Mühendisliği ( % 100 İngilizce) bölümünden mezun 
olan İnşaat Mühendisi Ömer Faruk Sezer, Tufanpaşa Mah. 
Kekilli Market civarında kendi işyerini açtı. Sezer, okurken 

çeşitli firmalarda çalıştı. Okulu bitirdikten sonra kendi iş 
yerini açmadan önce Kozan’da Ruhi Gül inşaatta iş tecrübesi 
edindi.
Mühendisliğin müteahhitle karıştırıldığı bir zamanda olun-
duğuna vurgu yapan İnşaat Mühendisi Sezer “İnşaat sektörü 
sürekli gelişen bir sektör olduğu için yurt dışında Brezilya, 
Arjantin, Paraguay, Amerika gibi ülkeleri gezerek yenilikleri 
yakından görme imkanı buldum. 
Yenilikçi fikirler kullanılan pratik ve kullanışlı malzemeler ve 
insanlarla nasıl iletişime geçilir seminerine katıldım. Mühen-
disliğin müteahhitlikle karıştırıldığı bir zamandayız. Mühen-
dislik dört duvar yapmak değil, telefon, köprü, Gökdelen, 
baraj, araba yani kısacası günlük hayattaki yüzüne bakmadı-
ğımız şeyleri bile düşünerek üretmek, insanlığa yararlı bir şe-
kilde sunmaktır. Betonarma (statik) projesi çizimi, Plan-porje 
ve taahhüt, Takım ve proje, Anahtar teslimi ev, danışmanlık 
hizmetleri, yapı ve dekorasyon ve tadilat işleri yapmaktayım.  
En son olarak şuan Göç yolunda yapımı devam eden 11 katlı 
binanın tadilat ve onarımını yapmaktayım” dedi. 
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KAYMAKAM ŞAFAK GÜRÇAM’ IN “POLİS HAFTASI” MESAJI
Kozan Kaymakamı Şafak Gürçsam, Türk Polis Teşkilatının kuruluşu-
nun 174. Yıl dönemü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Kaymakam 
Gürçam mesajında “10 Nisan 1845’te kurulan Türk Polis Teşkilatı; 
ülkemizin bölünmez bütünlüğü, halkımızın can ve mal güvenliği, huzur 
ve güven ortamını tesis ve temin etmek için büyük bir özveriyle gece 
gündüz yılmadan 174. yıldır görevi başındadır.
Kurulduğu günden beri sürekli kendini geliştiren Polis Teşkilatımız, 
insan kaynakları, teknoloji ve alt yapı yönünden gelişmiş ülke emniyet 
teşkilatlarının seviyesinde milletimize hizmet sunmakta, suç ve suçluyla 
mücadelesini büyük başarılara imza atarak yerine getirmekte ve milletçe 
bizleri gururlandırmaktadır.
Gece-gündüz, tatil-bayram demeden, çalışma şartlarının ağırlığını hiçe 
sayarak ve hayatını tehlikeye atmak pahasına görevini en iyi şekilde 
yapmaya çalışan Emniyet Teşkilatı’mız; Türkiye Cumhuriyeti devletimi-
zin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, halkımızın can ve mal 
güvenliğini sağlamaktadır.
Bu duygu ve düşüncelerle Polis Teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümü-
nü kutluyor, şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, 
emekli olan ve görevi başında bulunan kahraman polislerimize ve aile-
lerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.  

Kozan’da Türk Polis Teşkilatının 174. Yıl kutlama etkinlikleri
Kozan’da Türk Polis Teşkilatının 174. Yıl kutlamaları 
kapsamında Kozan Polis şehitliğinde tören düzen-
lendi. Şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okundu. Daha 
sonra Törene Kaymakam Şafak Gürçam, Cumhuri-
yet Başsavcısı Mustafa Yeşil,  Kozan Belediye Başka-
nı Nihat Atlı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet İyim, 
Garnizon Komutanı Yusuf Eroğlu ve protokol üyeleri 
tarafından kabirlere karanfil bırakıldı. Polis haftası 
kutlamaları 10 Nisan Çarşamba günü sona erecek. 
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O. Furkan Baykan İbrahim Tüfekli

Tüfekli ve Baykan Ailelerinin acı günü

O. Furkan Baykan ve İbrahim Tüfekli fişek gibi, birleştirici delikanlılardı, çok seviliyorlardı 
Arkadaşı Orhun Furkan’ı anlatıyor: “İstanbul’da ikamet ediyordu. Oradaki hemşerilerine kol kanat geriyor, birleştiriciydi. Yaşayan bir melek 
gibiydi. Çok seviliyordu. Gözü gönlü bol, gece 3/5 farketmez pat yatağından kalkardı”
Sosyal hizmetlerde görev yapan Balcı Ali Tüfekli’nin Oğlu ve Serpa Seramik Ali Tüfekli’nin Yiğeni İbrahim Tüfekli de arkadaşları tarafından 
çok seviliyor, efendi, son derece saygılı, yakışıklı bir delikanlıydı. Ne yazık ki askere giderken Manisa Şehzadeler ilçesinde sabah erken saat-
lerde park halindeki kamyona çarparak hayatlarını kaybettiler.Kader onları İstanbul’da buluşturdu fakat Manisa’da bizlerden ayırdı. Ailele-
rinin ve sevenlerinin acılarını paylaşıyoruz. 
Tüfekli Bal’ın’ sahibi Ali Tüfekli ve Fatma Tüfekli’nin oğulları İbrahim Tüfekli ve Musa Baykan ve Fatma Baykan’ın oğulları O. Furkan Baykan’ın 
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaptıkları trafik kazası sonucu hayatlarını kaybettiler.
Merhum İbrahim Tüfekli ve Furkan Baykan’ın bedelli askerlikten faydalanarak vatani görevini yapmak için İstanbul'dan Manisa'ya sehir halinde 
oldukları öğrenildi. 
Baykan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı geçtiğimiz Pazar günü Kozan’a getirildi. Baba evinden helallik alındı. Daha sonra Kozan Mezarlığında düzen-
lenen askeri törenle gözyaşları içinde toprağa verildi.Aynı kazada hayatını kaybeden İbrahim Tüfekli ise Pazartesi günü  düzenlenen askeri törenle 
(dün) toprağa verildi. Cenazeye Ak Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Tüfekli'nin cenazesini Baba Ali Tüfeli ve 
Anne Fatma Tüfekli ile kardeşleri ve yakınla-
rı tarafından gözyaşları içinde karşılandı.
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SON FİKİR

Köşe Yazarları yazdıkları yazılardan kendileri sorumludur gazetemizin yayın ilkerini bağlamaz.
Sözleşmesi olmayan yazarlara ücret ödenmez.

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

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

                      email: 
yalcinkaraoglu01@hotmail.com
            sonfikir01@gmail.com

Kuruluş:12 /09 /2006
09 Nisan  2019 / Yıl: 14    Sayı: 661

İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Yalçın KARA

web:
www.sonfikir.net

Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın

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

Baskı : Doğan Matbaası 27001 Sk.No 12
Tel     : 0555 963 85 60 

Seyhan /Adana

Cumhur İttifakı meclis üyeleri mazbatalarını aldılar

Cumhur İttifakı’ndan Kozan Belediye 
Meclis Üyesi seçilen adaylar mazbatalarını 
geçtiğimiz Cuma günü Kozan İlçe Seçim 
Kurulundan aldılar. 
Cumhur İttifakı Kozan Belediye Mec-
lis Üyeleri: Yusuf Eroğlu, Abdullah Avcı, 

Mehmet Bozdoğan, Ali Baysal, Arif Yüceli, 
Saffet Sarıca, Gamze Ataş, Selçuk Cengiz, 
Şinasi Tutar, Fatih Aydın, Ahmet Çanka-
ya, Hazım Dağlı, Şinasi Tutar, Suat Erkan, 
Seval Tetik, Salih Altıntaş, Mustafa Kütük, 
Emin Özaslan, Sümmani Göztaş ve 
Emrah Üçel. 
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Emmim Zeynel Karaoğlu idealist, milliyetçi, 
Cumhuriyetçi ve birleştirici bir isimdi. Zor 

günlerimizde hep yanımızdaydı.

Börekçi amca 'sizlerin için varım 
dedi, 49 yıl börek sattı. Emeği 

temsil etti. Misyonunu tamamla-
dı çekti gitti aramızdan.

BOYBOY DAYIYLA  
ÇEKTİRMİŞTİK. HERŞEY BİR 

HATIRAYA DÖNÜŞÜYOR.

Seyyar tablasının başındaki esnaf 
abimiz böyle dinlenirken çekmiştim. 

O gerçek dünyasına göçtü.

Çorapçı enver abinin çorapçııı 
sesi hala kulaklarımızda ve hala 

yaşıyor sanki.

Muahallebici Muharrem Usta'ya 
Allah ömürler versin. Merhabalaşı-
yoruz. Nerde o eski günler diyor.

Bisikletçi Kuddusi Kurt gardaşım 
birden çekti gitti aramızdan. 
Çocukluk arkadaşımızdı. Onu 
everemeden gitti bre.

Serdar Tanrıverdi abim memlekete 
duyarlı. iNŞALLAH 

RAHATSIZLIĞINI YENECEK.

Hakkı Tandoğan Hocam ve Yaşar Biçer abi 
de çoktan aramızdan ayrıldılar. Mahmut 

Köşeli'nin saçları da simsiyahmış. Ali abim 
mücadeleye devam ediyor.

İdemli Emiş Arıkan Teyze çoktan rahmetli 
oldu. Oğlu Veli şimdi kim bilir kendisini nasıl 

yalnız hissediyordur. Bilgesu Kara bebekti. Şim-
di 7. Sınıfta. Zeliha çoktan öğretmen oldu.

Bıçakçı ramazan abimize Allah 
ömür versin

Rahmetli ziya kardeşimiz hatıralar bıraktı ve 
yeryüzünden göçüp gitti.

Fekeli İbrahim Amca İsmet Paşa'nın 
askeriydi. En eski CHP üyesiydi. Cuma İş 
tanıştırmıştı. Çoktaaan dünyasını değiştirdi.

Çete Musa Emmi Kozan Belediyesi Temizlik 
İşleri'nden emekliydi. Oğlu da Yüreğir 
Belediyesi Eski Zabıta Memuru İsmail 

Küçüközen'dir. Çete Emmi de gideli epey 
oldu.

Gazeteci hayati yazan abi dev gibi yakışıklı 
bir adamdı. Cömert bir insandı.
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KTO Meclis Üyeleri “Gerçekleştirilen bu saldırıyı lanetliyor ve kınıyoruz”

TEMA Vakfı Başkanıydı Tahsin Eroğlu 
öğretmen seçim zamanlarının vazgeçilmez 

ismi idi. Ansızın ayrıldı sevenlerinden, 
dostlarından. Öğretmenimizi unutmadık.

Yanalerikli Ömer Amca yıllar önce doğal 
oyuncakların sanal alemin oyunlarına yenik 
düştüğünden yakınmıştı. O şimdi hayatta mı 

bilmiyoruz...

HAYATIN İÇİNDEN

Kozan Ticaret 
Borsası Başkanı 
İdris Çevikalp’e 
yapılan silahlı 
saldırı hak-
kında Ticaret 
Borsası meclis 
üyeleri yazılı 
basın açıklaması 
yaptı. Yapılan 
açıklamada 
“Türkiye'nin en 

demokratik kurumlarından TOBB 'nin çatısı altında Kozan'a hizmeti 
görev addeden Kozan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
İdris ÇEVİKALP'E evinin önünde gerçekleştirilen silahlı saldırı tüm 
Türkiye'deki oda ve borsa başkanlarına, üyelerine yapılmış bir saldırı ve 
vahşettir.
Bu elim saldırı sadece Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İdris ÇEVİ-
KALP'E  yapılmamış, bu saldırı Türkiye'de bulunan 365 Oda ve Borsa-
mızın başkanlarına, onların temsil ettiği üyelerine ve ülkemizin kalkın-
ması, gelişmesi için çaba sarf eden iş adamlarımızın tamamına yapılmış 

sayıyoruz.
Nedeni ne olursa olsun, 
böyle bir saldırıyı asla 
kabul etmiyoruz. Bu silahlı 
saldırıyı gerçekleştireni, 
azmettiricileri şiddetle 
kınıyoruz. Ülkemizin 
kanunları var. Bizler Yüce 
Türk adaletine güveni-
yoruz. Bizlerde o kanunların sonuna kadar yerine getirilmesi için iş 
adamları olarak takipte olacağız. Zanlının yaptığı cezasız kalmayacaktır. 
Eminiz ki, güvenlik kuvvetlerimiz de bu gibi üzücü hadiselerin bir daha 
olmaması için gereken önlemi alacaktır.
Bizler bugüne kadar hak, adalet ve eşitlik kavramlarına değer veren ve 
bu değerlerinden ödün vermeden alın terini, ön planda tutan, üreten, 
yatırım yapan, istihdam sağlayan, vergisini son kuruşuna kadar ödeyen 
iş adamları olarak;

Saldırı sonucunda hastane de tedavi görmekte olan Kozan Ticaret Bor-
sası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İdris ÇEVİKALP’E  acil şifalar 
diliyor, gerçekleştirilen bu saldırıyı lanetliyor ve kınıyoruz” denildi. 
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Kozan’da Cumhur İttifakı 82, Millet İttifakı 12, 
Saadet Partisi 9 mahallede birinci geldi  

Kozan’da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçiminde Millet 
İttifakı’nın birinci geldiği mahalleler: Alapınar, Arslanlı, 
Çamdere, Dilekkaya, Düzağaç, Hacıuşağı, İdem, Kabak-
tepe, Mahmutlu, Pekmezci, Turunçlu ve Yarımoğlu.
Saadet Partisi’nin birinci geldiği mahalleler: Bulduklu, 
Durmuşlu, Eskikabasakal, Faydalı, Gökçeyol, Işıkkaya, 
Kahveli, Tavşantepe ve Turgutlu.
Büyük Birlik Partisi’nin ise birinci geldiği mahalle yok. 
Hamamköyü, Hacılar, Gaziköyü, Çukurören gibi ova 
köylerinde; dağ köyleri de dahil olmak üzere diğer tüm 
mahallelerde (82) Cumhur İttifakı birinci geldi. 

Kozan İlçe ve Adana İl seçim kurulu itirazı reddettiler; YSK’da 
reddederse Nihat Atlı mazbatasını alacak

Cumhur İttifakı Kozan Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı’nın 
seçimi kazanmasının ardından Saadet Partisi Kozan İlçe Teşkilatı 
geçtiğimiz hafta seçime itiraz etmişti. Saadet Partisi'nin avukat-
ları geçersiz oyların yeniden sayılmasını istediler ve aynı zaman-
da Cumhur İttifakı Adayı Nihat Atlı'nın seçilmesiyle ilgili seçim 
yasasına muhalefet olduğunu ileri sürerek itiraz dilekçesini sun-
muşlardı.
Kozan İlçe seçim kurulu Saadet Partisi'nin yaptığı itirazı reddetti. 
İlçe seçim kurulundan 4/3'le red kararı çıkmasının ardından SP ve 
İYİ Partililer Adana İl Seçim Kurulu'na da itiraz dilekçelerini sun-
du. Adana İl seçim kurulu da partilerin itirazlarını reddetti. Şimdi 
en son aşama Ankara’daki YSK’da, YSK aynı yönde karar verirse, 
Cumhur İttifakı’ndan belediye başkanı seçilen Nihat Atlı hemen 
mazbatasını alacak. Konuyla ilgili çeşitli ulusal internet sitelerinde 
ve Yeniçağ Gazetesi’nde değerlendirmeler ve eleştiriler yapıldı. 
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Kozan’da uyuşturucu operasyonu

Arşiv

Kozan’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi 
gözaltına alındı. Kozan’da Adana İl Jandarma Komutanlı-
ğı ekiplerince yapılan operasyonda 10 bin 20 adet ecstasy 
uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 9 
kişi gözaltına alındı. 1 kişinin ise arandığı, soruşturmanın 
sürdüğü bildirildi.

Kurtlar Vadisi, Eşkiya Dünyaya Hükümdar 
Olmaz’ı izledikçe gençler uçuyorlar…

Gerçi bizim insanlarımız bu 

nedenlerle   tutuklanan, ceza 

yiyen ya da yargılanan kişilere 

daha çok ilgi duyar da, bu da bizim iç çelişki-

miz, toplumsal bilinçsizliğimiz… Gençlerimiz 

Kurtlar Vadisi’ni, Eşkıya Dünyaya Hükümdar 

olmaz vb.  dizileri izledikçe coşuyorlar, kısa 

yoldan nasıl zengin olurum’un kaygısına dü-

şüyorlar ve bir yerlerde bir şeylere bulaşıyor-

lar. Kurulan 

tuzaklara düşüyorlar. İşsizlik, rol model 

sıkıntıları…Başarısız yöneticiler ve devletin 

acizliği de cabası…Sonuçta mutsuz 

bir toplum. 

Sanal alemle gerçek birbirine karışıyor… Bilinçli bir şekilde  karıştırılıyor…
KAYBETTİKLERİMİZ

Cezmi Okuyucu, Fatma Akbulut,  

Dursun Dinler, Yusuf Değirmenci, 

Aziz Akca, Hayriye Kulaksız, Erol 

Savran, Gülsüm Üstün, Kamil 

Balcıoğlu, Cuma Kaya, Ahmet Bitmez, 

Hacı Ergü,  İsmail Tutar,  Adil 

Eroğlu, Yaşar Aksoy, Mustafa Ayaz, 

Zeki Sezen, Hafize Alapınar. Merhum 

ve merhumelere Allah’tan rahmet, 

kederli ailelerine ve sevenlerine 

başsağlığı diliyoruz.

Son Fikir Gazetesi  
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Teşekkürler Canım Adana’m” (2)

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Adanalı Seçmenin Adana 
Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, OY çoğunluğu ile seçtiği ve bu-
günlü yarınlı; alacağı BÜYÜKŞEHİR BAŞKANI mazbatasının ardından, 
makam anlamında oturması beklenen isim; Zeydan KARALAR’ı, dün-
den-bugüne gelişini, bildiğim-tanıdığım kadarıyla yazacağım; aydınlat-
mak ve sizleri bilgilendirmek adına.
Adana’nın yeni ŞEHREMİNİ Zeydan KARALAR, dün yazdığım gibi, 
“ZEYDAN KARALAR AYRIMSIZ BÜTÜN ADANA’NIN BAŞKAN 
OLMALI VE BUNU EN İYİ BİÇİMDE GERÇEKLEŞTİRMELİ”
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına bugünlü yarınlı alacağı maz-
batasının ardından makam anlamında oturması beklenen Zeydan 
KARALAR’dan, OY veren seçmen başta olmak üzere, oy vermeyen 
Adanalıların beklentisinin bir hayli yüksek olduğu gerçeğinin de var 
olduğunun altını bir kez daha üstüne basa basa ifade edelim. Zira, Zey-
dan Başkan artık BÜTÜNLÜK adına AYRIMSIZ Adana’nın Büyükşehir 
Belediye Başkanı, sıkça kullandığım eskilerin tabiriyle ADANA’NIN 
ŞEHREMİNİ. Yani Zeydan Başkan mazbatayı aldığından itibaren bere-
ketli topraklarımız gibi bereketli, iklimi gibi sıcak içten samimi insanla-
rımızın güven duyarak göreve getirdiği Adana Şehrimizin en güvenilir 
İnsanı. İşte bu nedenlerden dolayı Adana Şehremini KARALAR görev 
süresinde inşallah Adana’ya yapacağı hizmet çalışmasında, kucaklama-
sı da tarafsız olmalı. Vatandaşımızın temennisi bu doğrultuda umarız 
Başkan bunu önemle dikkate alır.
ZEYDAN KARALAR’IN KADEME KADEME YÜKSELMESİ…
Kuşağımın evladı Adana’mızın yeni Başkanı Zeydan KARALAR, bu-
günkü konumuna öyle bol keseden üfürenler misali kolay gelmedi. 
Beklendiği gibi Özgeçmiş ya da biyografı değil kaleme alacağım akta-
rımım. Ülkemizin bugünleri gelirken geçiş sürecini önemle yaşadığı 
68 fikir gençliğinden 75 kuşağına eylem olarak geçen birlerinin üfürdü 
mü mangalda kül bırakmadığı 12 Eylül 80 öncesinden tanıyarak gelece-
ğim. O, öyle bir kuşaktan geldi ki; bir dönem yakın dostluk manasında 
olduğum CHP’nin Adana’da 1975-76 yıllarda ki Gençlik Kolları Başka-
nı, daha sonranın Makine Mühendisler Odası,1989-94 yıllarında İma-

moğlu Belediye Başkanı ve şuan hayatta olmayan Musa 
TÜRKSEV ve onun gibi isimlerin uhdesinde kendisini 
yetiştiren isimdir Zeydan KARALAR. Yani, Zeydan 
BAŞKAN’ın Siyasi hareketliliği 1975-76 lı yıllara daya-
nan yeni yetişen delikanlılık dönemine denk gelir. 
ÇUKOBİRLİK DAHİL ÖNEMLİ EN ÜST DÜZEY YÖ-
NECİLİKLERİ VAR
CHP içerisinde Sosyal Demokrat Düşüncenin temelin-
den yetişmiş Başkan. Hem partinin gençlik kollarında 
hem eğitimine devam eden KARALAR, yüksek eğitimini 
Makine Mühendisi olarak tamamladı. Ve örnek seçtiği 
ağabeyleri gibi Makine Mühendisler Odası Adana Şube 
Başkanlığı görevlerinde bulundu ve önemli etkinliklerde 
rol oynadı. Elbette, Ülkemizde ve bölgemizde bir iktisadi 
döneme damga vuran ve binlerce insanımızın, çiftçimi-
zin- ziraatçımızın umudu olan ve şuan neredeyse sem-
bolük konumda gelen; ÇUKOBİRLİK’in en önemli ve en 
başarılı dönemlerinde En üst düzey yöneticiliğe (Genel 
Müdür Yardımcılığı) kadar uzandı. Burada, yüzlerce 
insana iş aş ve umut kapısı oldu. Daha sonra ki yıllarda 

devam eden özel büyük kuruluşlarda Genel Müdürlük görevleride Zey-
dan Başkan’ın çalışma sektöründe ki başarı halkalarını oluşturur.
SİYASETTE ADANA İL BAŞKANLIĞI ZEYDAN KARALAR’IN 
BUGÜNLERE GELMESİNİN EN ÖNEMLİ ÇIKIŞ HAMLESİNİN 
TEMELİNİ OLUŞTURDU
Siyaset dünyasında bugün seçilmiş olarak bölgemiz adına en önemli 
makam olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına gelmesinde-seçil-
mesinde; Adana halkının ilgisine neden olmasının ta temelinde; Zeydan 
KARALAR’ın CHP Adana İl Başkanlığı görevine getirilmesi-Seçilmesi 
bugünlerin en önemli çıkış hamlesidir. CHP Adana İl Başkanı sıfatıyla 
iyi bir çıkış yakaladı ve Adana Halkı ile olan temasları daha etken ve bir 
o kadarda etkin olmasına vesile oldu.

30 MART 2014 SEYHAN ZAFERİ ZEYDAN BAŞKANI 31 
MART 2019’DA 655 BİN 851 OY İLE ADANA ŞEHREMİNLİ-
ĞİNE TAŞIDI
Ve ardından gelen 30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçimine men-
subu olduğu CHP’den Seyhan Belediye Başkanlığı makamına oy 
çoğunluğuyla gelmesi; pek tabi; 10 yıllık iktidar partisine mensup 
Belediye Başkanının önünde seçim alması Adanalının kalbinde 
daha bir ayrıcalık meydana getirdi. Buna Zeydan KARALAR’ın 
başarılı bir Seyhan Belediye Başkanlığı, önemli projelerin hayata 
geçmesini sağlaması,halk ile olan bütünlüğü eklenince büyü-
me gün geçtikçe  daha da ilerledi.Pozantı-Kozan-Aladağ-Kara-
taş-Ceyhan-İmamoğlu gibi ilçelerle olan diyaloglara oralara uzatı-
lan hizmetlerde bu vesilede önemli bir gerekçe oldu kuşkusuz.
Ve nihayetinde; Zeydan KARALAR, 31 Mart 2019 Mahalli İdare-
ler seçiminde Adaya olduğu Millet İttifakından Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanlığına 655 bin 851 oy ile yüzde 53.63’le Seçilen 
isim oldu. 
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Ahmet Sel sevgisi Feke’ye sığmıyor
Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel sevgisi Fe-

ke’ye sığmıyor. Birinci dönem % 43, ikinci 

dönem % 51 ve üçüncü dönem % 70 oy ala-

rak rekor kırdı. Her kesim tarafından sevilen 

Başkan Sel, halkçı başkan imajı çiziyor. Halk 

tarafından giderek daha da sevilen Ahmet 

Sel gibi bir değerin Ankara’da değerlendiril-

mesi gerekir.  

Özel katkı maddesiyle bir dolu depoda 42 km. daha fazla yol katediyor

FERHAN AÇICI
KOZAN YENİ BP

Yepyeni bir anlayışla hizmetinize girmiştir.
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Soner Yalçın’ın Saklı 
Seçilmişler Kitabı’ndan Alıntı GELECEK FELAKETİN MİMARLARI

Tespit: 
Yaşamın merkezi beyindir. 
Beyin işlevlerine göre üç 

bölgeye ayrılır. 

Birinci bölge: Beynin alt 
kısmını oluşturan beyin sapı. 
Burası, solunum, dolaşım ve 
sindirim gibi istem dışı çalı-
şan sistem merkezlerinin bu-
lunduğu yer. Yaşamsal önem 
taşır. Örneğin, solunum du-
rursa yaşam sona erer.

İkinci bölge: Beyin sapın-
dan sonra gelen ve beynin orta 
bölgesini oluşturan limbik ya-
pılar. Limbik yapılar asıl ola-
rak, içgüdüsel/duygusal, dür-
tüler/tepkiler davranışlardan 
sorumlu. İçgüdüsel davranış-
ların temel amacı; beslenme, 
korku ve üreme gibi biyolojik 
yaşamın sürdürülmesi.

Üçüncü bölge: beynin en 
üst tabakasını oluşturan en-
telektüel/akılcı işlevlerden so-
rumlu olan beyin kabuğu yani 
korteks.

Bu önemli üç bölge bir-
birlerinden bağımsız değil. 
Aralarında sinir uzantılarıyla 
bağlantılar var ve üst merkez; 
alt ve orta merkezleri kontrol 
ediyor.

Hadi… İnsana ayıp olma-
sın balıktan örnek vereyim:

Zaten çok küçük ( insan 
beynine oranla bir nokta ka-
dar) olan balıkların beynin-
de en büyük alanı beyin sapı 
oluşturuyor. İçgüdüleri yöne-
ten limbik yapılar çok az yer 
kaplıyor. Akıldan sorumlu 
beyin kabuğu/ korteks ise yok 
denecek kadar az. Yani…

Balıkların beyni yaşamak 
için zorunlu dolaşım-solu-
num gibi işlevleri yapmaya ya-
rıyor. “Balık bellekliler” bu ne-
denle kolayca oltaya geliyor!

Kediden-köpekten bahse-
deyim: beyinlerinde en büyük 
alanı, limbik yapılar kaplıyor. 
Yani, korku-kaçmak-saldır-
mak gibi içgüdüsel refleksleri 
öne çıkıyor.

Gelelim insana…
Anlama, algılama, sorgu-

lama, eleştirel düşünme, akıl 
yürütme, neden-sonuç iliş-
kisi kurabilme, kendisinin ve 
başkalarının deneyimleriyle 
tarihten ders alabilme gibi en-
telektüel/akılcı yetenekleriyle 
ilgili korteksini geliştiremedi-
ğinde insan içgüdüsel/ duygu-
sal dürtüleriyle hareket ediyor.

Eğitim ailede/çevrede baş-
lıyor, okulda yoğunlaştırılıyor 
ve değişik kanallar aracılığıyla 
ömür boyu sürüyor. Uygula-
nacak eğitime göre korteks ya 
gelişimini tamamlıyor ya da 
gelişemiyor, köreliyor. Sonu, 
Alzheimer’a kadar uzanıyor…

Beyniniz için faydalı şeyle-
rin başında entelektüel-zihin-
sel yaşam sürmek şart. Yani 
kitap, gazete okumak gibi. 
Beyin sağlığı için son derece 
önemli bir başka faktör bes-
lenme biçimi. 

Burada ise karşımıza “bey-
nin hazzı” çıkıyor. “ Kumar 
bağımlılığı”, “alkol bağımlılı-
ğı” ndan bahsedilir ama “ ye-
me-içme bağımlılığı”ndan hiç 
bahsedilmez! Niye?

Biliniyor ki gıdalarla da be-
yin madde bağımlısı yapıldı. 
Bağımlılık yapan tüm madde-
ler beyin kimyasını, düşünce 
ve algısını değiştiriyor. Bazı 
davranış bozukluğunun sebe-
bi beynin hazzına yönelik bes-
lenme biçimi mi? İnsanoğlu “ 
aptallaştırılarak” gıda yoluyla 
haz bağımlısı yapılıyor.

Kimilerinin hedefi, insanı 
bilim ve akıldan uzaklaştırıp 
köreltmek.

Başlayabilirim…
Bugün küresel güçler gıda-

ya egemen oldular. 
Buğdayın genetiğini değiş-

tirdiler.     
Pirincin, soyanın vb. gene-

tiğini değiştirdiler.
Tavuğu tavukluktan, sığırı 

sığırlıktan, balığı balıklıktan 
çıkardılar.

Neredeyse tüm yiyecekleri 
katkı maddeleriyle doldurdu-
lar.

Köyleri-üreticileri ezdiler. 
Üretim yapmalarının önüne 
geçtiler.

İnsanoğlunu endüstriyel 
gıdaya mahkum ettiler, bes-
lenme biçimini değiştirdiler. 
Okudunuz:

Tohumda küresel güçlere 
mecbur bırakıldık. 

Gübrede, ilaçta onlara mec-
bur bırakıldık. 

Kimyasalların hammaddesi 
petrolde onlara mecbur bıra-
kıldık.

Mazotta, elektrikte onlara 
mecbur bırakıldık.

Endüstriyel yiyeceklerle 
hastalıklara maruz bırakıldık.

Şeker gibi haz veren katkı 
maddeleriyle beyni öldürdü-
ler.

Kanser yaptılar, kısır ettiler. 
İlaca bağımlı yaptılar.

Bir yanda açlığı diğer yanda 
obeziteyi artırdılar.

İnsanoğlunu yedi günahtan 
biri olan “ oburluk” ile ceza-
landırdılar! 

Peki: İnsanın sonunu mu 
hazırlıyorlar?

Post-insanlık çağına mı 
adım atıldı? Biyoteknoloji-
ler; kopyalanmış koyundan 
sonra kopyalanmış bebekler, 
genleri değiştirilmiş bitkiler, 

hormonlu gıdalar, bilgisayar, 
robotlar…

Genetiği darmadağın edi-
len insanoğlu nereye sürükle-
niyor? 

Biyolojik bir felaketle mi 
karşı karşıyayız?

Bütün bunları yapanlar 
“Tanrı’nın ilahi gücüne” el mi 
attı?

“Niye?” diye sormak duru-
mundayız.

Küresel şirketlerin tek ama-
cı para kazanmak mı? Evet 
tüm bunlar vahşi kapitalizmin 
bitmeyen kar hırsı mı?

ABD-AB’nin tek amacı 
ekoemperyalizm ile sömürü-
yü sürdürmek mi?

Başka? Başka amaç-hedef 
yok mu? “Var” olduğunu iddia 
ediyorum!

Buğdaydan pirince kadar 
Rockefeller, daha fazla para 
kazanmak için yapmadı bu 
karanlık çalışmaları!

Hibrit tohumun amacı…
Genetiği değiştirilmiş yiye-

ceklerin amacı…
Gıdadan ilaca kimyasal 

ürünlerin amacı…
Açlığı gidermek ve daha 

iyi bir dünya yaratmak değil! 
Öyle olsa 2001 yılında IMF ve 
Dünya Bankası, Afrika ülkesi 
Malawi’nin dış borçlarını öde-
mesi için acil durum gıda re-
zervini elden çıkarmasını ister 
miydi? Hangi açlıkla mücade-
le? Hepsi yalan. Ülkede büyük 
açlık sorunu çıkacağını bilmi-
yorlar mıydı?

Ülkede açlık çıkınca bu 
kez ABD Kalkınma Ajansı 
(USAID) bu ülkeye 250 bin 
ton GDO’lu mısır hibe etti! 
Bunun altında ne olduğu belli 
değil mi?

Bu aslında farklı bir “nüfus 
planlaması” çalışması mı? 

dik! 



Ferhan AÇICI
Kozan Yeni BP

Yepyeni bir anlayışla hizmetinize girmiştir

*Ücretsiz köpüklü oto yıkama
*Ücretsiz BP Cafe’de İkramlarımız

*Ücretsiz bilgisayarlı çalışma ortamı. 7/24 

Wİ-Fİ İnternet

*Ücretsiz 7/24 Popcorn

*Mescid (Bay-Bayan)

*İklimlendirme sistemli WC ve Lavabolar

Adres: Adana Yolu Üzeri: Sanayi sitesi ilerisi                                  Tel: 0322 515 44 34

FERHAN AÇICI
KOZAN YENİ BP


