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VOİT

ÇEYİZLERİN VAZGEÇİLMEZİYDİ
Eskiden düğünlerde genç kızların hayali Zetina 
dikiş  makinasıydı…
Şimdilerde dikiş makinası ustaları zar-zor 
geçimlerini sağlasa da, yanlarında ne çırakları 
var, ne de yeni usta yetişiyor.                     2’deHaber: Cuma Ali SARI

Ş E N O Ğ U L ;  “ B O R Ç - H A R Ç  V E  H E Z İ M ET  İ L E  K A R Ş I L A Ş T I K ”
Kozan Belediye Başkan Yardımcısı 
Süleyman Şenoğul ile 31 Mart Se-
çimleri ve sonrasındaki süreci, Nihat 
Atlı’nın partilerine yönelttiği sözleri, 
Kozan Belediyesi’ne ve yan kuruluşu 
İmar Limited Şirketi’ne dair gelişme-
leri, kapatılan Hayır Çarşısı konu-
sunu ve çıkarılan işçileri konuştuk.  
Şenoğul; “Adana’da Hüseyin Sözlü 
iktidar partisi ortağının bir beledi-
yesiydi, Kozan’da Musa Öztürk de 
iktidarın ortağının bir belediyesiydi 
ama bir sürü borç harç ve hezimet ile 
karşılaştık” dedi. Siyasette her zaman 
ilkeli ve doğru yönde istikamet belir-
lemeye çalıştıklarını, seçmenin oyu-
nu almak için yalan ve iftira tarzın-
da yaklaşımları benimsemediklerini 
vurgulayan Süleyman Şenoğul; “Milli 
Görüş olarak olması gerekenleri, ya-

pılması gerekenleri anlatarak siyaset yapmaya çalışan bir yapıyız. Böyle yapmamız bizim inancımızdan kaynaklanıyor. Bir şeyi Allah nasip edecek 
olursa, Allah sebeplerini kendisi halkeder. Netice itibariyle 31 Mart’tan sonra ki Kazım Özgan’ın 2’nci olmasına rağmen belediye başkanı olması da 
bunu gösteriyor. Onun için ilkeli siyaset yapmayı ben her zaman tercih etmişimdir. Yalanla dolanla insanları aldatarak bir yerlere oturmayı da hiçbir 
zaman düşünmemişimdir. Yani bugün yaşadığımız sonuç bu manada değerlendirilecek bir sonuç diye düşünüyorum” ifadelerini kulandı. 8-9’da
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DİKİŞ MAKİNELERİ ÇEYİZLERİN VAZGEÇİLMEZİYDİ

Ev tipi dikiş makinaları, bir zamanlar gelin çeyizlerinin olmazsa 
olmazıydı. Yırtıklar yama yapılır, özel kumaşlar alınır ve çeşitli 
kıyafetler dikilirdi. Ülkemizde; 1950'lerde başlayan makinalaşma 
ve endüstri sektörünün gelişimi,  sosyal hayatta da birçok yeniliği 
beraberinde getirdi. İşte buna bir örnek diyebileceğimiz çeyizle-
rin vazgeçilmezi ev tipi dikiş makinalarının artık nostalji haline 
gelmek üzere olması ve makine tamirciliğinin unutulmaya yüz 
tutmuş mesleklerden biri haline gelmesi. Şimdilerde dikiş maki-
nası ustaları zar-zor geçimlerini sağlasa da, yanlarında ne çırakla-
rı var, ne de yeni usta yetişiyor. 

 
“YIRTIĞIMIZI DİKEMEZ HALE GELDİK”

Aşağı Çarşı'da halen dikiş makinası ustası olarak faaliyet göste-
ren ve 1990 yılından bu yana bu mesleği sürdürdüğünü belirten 
Yılmaz Savur; “1972’den beri Aşağı Çarşı’dayım. Önceleri ma-
nifaturacı olarak çalışıyordum. Şalvar dikerdim. Zaman-zaman 
makinamız arıza yaptığında, Kozan’da tamirci olmadığı için Ada-
na’ya gönderirdik. Daha sonra bir arkadaşımız tamir yapıyordu, 
o da vefat edince… Bize dediler ki sen bu işten az çok anlıyorsun, 
biz de bu işi yapmaya başladık. Eskiden düğünlerde genç kızların 
hayali Zetina dikiş makinası derlerdi ama son yıldır bunlar kal-
madı” dedi. 
Genç neslin artık dikiş makinasına önem vermediğini, tekstilin 
ucuzlamasının kendi mesleklerini bitirdiğini söyleyen Savur; “Şu 

an Türkiye’de ne kadar makina varsa, dikiş makinası ya da tekstil 
makinası olsun fark etmez hepsi yurt dışında yapılıyor. Yırtığımı-
zı dikemez hale geldik maalesef. Son 20 yıldır iktidarların yüzün-
den biz bu hale geldik” şeklinde konuştu.

ÇIRAK BULAMIYORLAR
Mesleğin her geçen gün daha da kötüye gittiğini, yeni neslin bu 
meslek dalına yöneliminin olmaması nedeniyle çırak bulama-
dıklarını ifade eden Yılmaz Savur; “Yani artık çırak gelse de para 
kazanması zor. Bundan sonraki iktidar gelip Halk Eğitim Mer-
kezleri’nde kurslar açılıp bu alanlar genişletilirse, çocuklar eski 
örf ve adetlerine dönerse, ben bu işi yapacağım deyip önemserse 
neden olmasın. Dışa bağımlı olmaktansa kendi işini kendin yapa-
caksın. Soğanı patatesi ithal eder hale gelmişiz. Bu doğru bir şey 
mi? Bu meslek sayesinde emekli olduk, iki çocuk büyüttük. Başka 
da dikili bir ağacımız yok çok şükür!”şeklinde konuştu. 
Savur, Kozan’da aile tipi dikiş makinası üzerine tamir yapan tek 
dükkân olduklarını, artık sıfır makine satmadıklarını sadece eski-
leri tamir ettiklerini, makinaların eskiden Türkiye’de üretildiğini 
fakat şimdilerde Çin’den geldiğini söyledi.
                                                                         Haber: Cuma Ali SARI

Eskiden düğünlerde genç kızların hayali Zetina dikiş makinasıydı…
Şimdilerde dikiş makinası ustaları zar-zor geçimlerini sağlasa da, 
yanlarında ne çırakları var, ne de yeni usta yetişiyor.
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KUR’AN  ve  PETROL

      İnsanoğlunun bin yıllardır sürüp giden hayatına böylesi-
ne tesir eden ve onu son yüz yıl içinde böylesine değiştiren 
petrolün dışında başka bir nesne olmamıştır. Cenab-ı hak-
kın kevni ayeti olan petrolden kavli ayetinin bahsetmemesi 
mümkün değildi.
      Petrol yirminci yüzyılda tarımı kara sabandan modern 
traktörlere çevirmiş, uzak diyarları kısaltmış, insanları hava-
da kuşlar gibi uçurmuştur. Son yıllarda gurbet-sıla kavramını 
insanların gündeminden çıkarıp tamamen silmiştir.
      Tarihin ilk dönemlerinden itibaren petrol, dünya-
nın çeşitli coğrafyalarında bazen toprak üstünde bi-
rikinti halinde görünmüş bazen de topraktan fışkırıp 
gaz şeklinde kendiliğinden yanmaya başlamıştır. O 
beldelerin sahibi olan insanlar bu eşsiz nimetten yarar-
lanmak yerine gafilce tapınmışlardır!..
      Kur’an-ı Kerim her yaş ve kurunun kitapta açıkça belir-
tildiğini dile getirmektedir. Durum böyle olunca, hayatın 
hatta tarihin akışını değiştirmiş olan petrolden bahsetme-
mesi akla ziyan olurdu. A’la suresinin  4. ve 5. ayetlerinde : 
“Allah (topraktan) mer’ayı (yeşillikleri) çıkarmıştır. Sonra 
da onu kapkara sel artığına çevirmiştir.’’ Buyurmaktadır.
      Kur’an-ı  Kerim yer ve göklerin altı günde yaratıldığını 
beyan buyurmuştur. Gerek din alimleri gerekse yer ve gök 
bilimcileri evrenin evreler halinde yaratıldığı konusunda 
ittifak etmişlerdir. Zikri geçen ayetten anlaşılıyorki, yaratılış 
sürecinin bir evresinde dünya yemyeşil kılınmış, sonra da bir 
iklim değişikliği ile yeşillikler kurumuş, parçalanmış ve çü-
rümüştür. Fosil haline dönüşen yeşil ağaç ve bitkileri, toprak, 
akıp giden zaman içinde yavaş yavaş emmiş, derinliklerinde 
serpiştirerek biriktirmiştir.
      Jeologlar Kur’an dan bağımsız olarak petrolün oluşumunu 
tıpkı Kur’anda anlatıldığı gibi ifade etmişler ve tahminlerini 
bu yönde yürütmüşlerdir.

      Kur’an ve petrol ilişkisini anlatan bir olay vardır ki, hay-
ran olmamak, hayret etmemek mümkün değildir: Peygamber 
efendimizin vefatından sonra ona duyulan özlem her geçen 
gün artmıştır. Hz. Ayşe’ye (r.a) Peygamber efendimiz vitr 
namazını nasıl kılıyordu diye sorulunca şöyle söylemiştir: Re-
sul-ü Ekrem efendimiz vitr namazını kılarken her defasında 
birinci rekatta A’la suresini, ikinci rekatta kulyayı (kafirun), 
üçüncü rekatta ise ihlası okuyordu, demiştir.
     Fukahanın vitr namazlarının yatsıdan biraz sonra evde 
kılınmasının  müstehap olduğunu söylemelerinin sebebi, 
Peygamber Efendimizden esinlenmiş olmalarındandır.
     Burada ilginç olan durum, ömrü boyunca her defasında 
vitr namazını kılarken Peygamber Efendimizin birinci re-
katta  A’la suresini, yani petrolü anlatan sureyi okuması bir 
mesaj değil midir? Sanki şöyle buyuruyor: Ey Arap! Ben, 
her defasında A’la suresini okuyarak sizin ayaklarınızın 
altında bir hazine yattığını hatırlatıyorum. Cenab-ı hak-
kın kavli ayetiyle kevni ayetlerinden olan eşsiz servet kara 
altının sizin topraklarınızın altında olduğunu duyuruyo-
rum, gelin uyanın!..  Uzmanlar dünya petrol rezervinin 
%65.5’nin Ortadoğu’da olduğunu söylüyorlar. Müslümanı 
derin uykusundan uyandırana aşk olsun!..

      Ben, Mısır’da Prof. Dr. Abdur-
rahman Celal’den İslam Hukuku 
dersi alırken bu ayeti hatırlattım. 
Adam kendi alanının 
dışında ne Kur’an’dan ne de ayet-
lerden haberdar; tam anlamıyla 
derin uykuda olduğunu gördüm. 
Arabın petrolü yüzünden çıkan 
1.ve 2. Dünya Savaşları bu 
insanları uyandıramamışsa, kim 

uyandıracak?  Daha ne zamana kadar dayak  yiyecek bu 
Müslümanlar? 
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Gidenler ağlıyor; gelenler seviniyor. Bu hep böyle olmuştur.   
Belediyeden epeyce işten çıkartılanlar oldu. He-
nüz sayısını net açıklamadılar. Alışmışızdır, aynı 
filmi hep izlemişizdir. Belediyelerde hep böyle 

olmuştur. Her dönem işçiler gider, işçiler gelir. Kanıksadık nere-
deyse! Kimisi çok şişirir. Kimisi hiç gözyaşına bakmaz. Kimisi de 
daha dikkatlidir. Belediyelerde çalışan veya işe başlayan kişiler de 
bu bilinçtedir.
 
Gelen kişi aynı zamanda bir başkasını götürendir. 
Ağlayanın da malı gülene hiç kalmıyor…
 
Memleketimiz üretim toplumu olmadığı için kafayı hep belediye-
lere takarız. Kısır döngüde döner dururuz. 5 yılın hükümdarlığı ne 
ki?! Allah ömür verirse gelip geçiveriyor. Herkes bir yerlere tutun-
maya ve yandaş olmaya bakar. Suyun gözüne yakın durmaya veya 
bir iletişim kurmaya çalışır. Kimileri ballıdır. Karı koca, çocuk, 
gardaş, hısım, akraba ne varsa doldurur. Bu da iç yakar, adaleti 

öldürür. Kimileri de oldum olası sırtına bastırır. Kimi en alttaki-
ler de genel de hep ezilir. Acaba sıra bana gelir mi diye dövünür 
durur… Vicdanlı birisine rastlarsa ne ala…
Benim dikkatimi çeken önemli nokta şudur: Hükümet hazretleri 
hani işçilere kadro vermişti. Ne oldu? Demek ki bu kadro hava 
civa! Sadece göstermelik. Oy avcılığı imiş. Çalışanların kaderi iki 
dudağın arasında ise kadro neye yarar ki?! Yine milleti aldattılar 
ha! Emek adına, umut adına üzgünüm. Umut tacirlerine, eşitsiz ve 
adaletsiz yönetimlere ve iktidara da kızgınım. Halkımız mı? Onlar 
celladının baltasını yalamaya devam ediyorlar.
Adana B. Şehir Belediyesi bankamatikçilere savaş açtı…

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından kurum içi yapılan yazış-
malarda avukatlara tüm birimlerde işe gelmeden ve çalışmadan 
maaş alanların tespit edilmesi talimatı verildiği öğrenildi. Zeydan 
Karalar emek harcamadan maaş alan bankamatikçilere adeta savaş 
açtı. Tespit edilen emek hırsızlarının yasal yollarla işten atılacakla-
rı belirtildi.

Ayşegül Baysal 2. El İşi Oyuncak Sergisi’ni açtı
Ayşegül Baysal’ın yap-
tığı el emeği göz nuru 
190 eseri görücüye 
çıktı. Baysal, 2. Sergi-
sini Karacaoğlan Mah. 
Hacımirzalı yolu üzeri 
35/ B adresinde açtı. 
Baysal “Boş zamanla-
rımı değerlendirmek 
için başladığım ve el 
örgümün geliştiğini 
fark edince sergimi 
açmaya karar verdim. 
Daha önce ilk sergimi 
Atatürk Parkı içinde 
bulunan SODES’te 
açmıştım. Yün örgü 
ipliklerini işleyerek 
hazırladığım kalıpların 
içine doldurarak oyun-
cakları yapıyorum. 

Özellikle çocuklar sağlığı için hastalık teşkil etmiyor. 
Üstelik bunları yıkayabilirsiniz. Hem de bütçeme katkı 
sağlıyorum” dedi.
Sergide çocukların çok sevdiği çizgi kahramanlarının el 
işinden yapılmış oyuncak çeşitlerini sergide ilgi gördü. 
Oyuncak fiyatları 50 ile 200 TL arasında. 
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Başkan Zeydan Karalar, “Halkın parası olan belediyenin bütçesini koruyacağız”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan 
Karalar, ilk olarak Adana Büyükşehir Beledi-
yesi’nin, 11-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsa-
mında, Adalet Bakanlığı Göltepe Tesisleri’nde, 
kentteki engelli derneklerinin tamamının 
davetli olduğu, 500 kişilik iftara katıldı.
Engelli derneklerinin liderleriyle, üyeleriyle, 
engellilerle ve aileleriyle tek tek ilgilenen Baş-
kan Zeydan Karalar, daha sonra MÜSİAD’ın, 
Park Zirve’de düzenlediği iftarda işadamlarıyla 
buluştu.
Son alarak Tüm Sanayici ve İşadamları Der-
neği (TÜMSİAD) Adana Şubesi’nin, ATOSEV 
tesislerinde düzenlediği ve bölge illerden 
TÜMSİAD şubelerinin iştirak ettiği iftar yeme-
ğine katıldı.

RAMAZAN AYI BARIŞ VE 
KARDEŞLİK AYIDIR

Burada işadamlarına hitap eden Başkan Zey-
dan Karalar, İslam Alemi’nin Ramazan’ını 
kutladı. Başkan Zeydan Karalar, “Ramazan ayı 
barış ve kardeşlik ayıdır. Düşmanlıkların bir 
kenara bırakıldığı ve insanların birbirine sarıl-
dığı ay olmalıdır. Çünkü Ramazan, insanlara, 
11 ay yaptıkları kötülüklerin, yanlışların farkı-
na varmalarını sağlayan, doğruyu yapmak için 
hatırlatma yapan bir ay olmalıdır. Onun için 11 
ayın sultanı denmiştir Ramazan ayına” dedi.

KOLTUK BABAMIZIN MALI DEĞİL

Kendisine güvenenleri mahcup etmemek için 
çok çalışacağını belirten Başkan Zeydan Kara-
lar, “Adanalıların bana gösterdiği teveccühten 
dolayı, bütün kardeşlerime, hemşehrilerime 
sonsuz teşekkür ediyorum. Bize güvenen, bizi 
destekleyen hiç kimseyi mahcup etmeyeceğiz. 
Bize oy veren vermeyen, bizi destekleyen des-
teklemeyen herkesin belediye başkanıyız. Hiç 
bir ayrım gözetmeksizin, Seyhan Belediyesi’n-
de olduğu gibi, Büyükşehir’de de hizmetimizi 

devam ettireceğiz. Bizim gibi önemli görevlere 
gelenler, bu görevin sorumluluğu, bilinci için-
de olmalı ve o koltuğun babasının malı olma-
dığını bilmeli. Çok dikkatli olmalı. Yediemini 
koruyor gibi, sizin paranızdan oluşan beledi-
yenin bütçesini korumalı. Gece gündüz hizmet 
etmeli. Asla tarafgir, birilerini gözeten, hele 
hele kendi siyasi partisine imkanları peşkeş 
çeken bir rol üstlenmemelidir. Ağzından çıkan 
her kelimeye dikkat etmeli, kesinlikle ayrıştırı-
cı bir dil kullanmamalı” diye konuştu.

MEVCUT DURUM İÇİMİZİ ACITIYOR

Adana’nın ülke genelinde ekonomik açıdan 
hak ettiği yerde olmadığını ifade eden Başkan 
Zeydan Karalar, şunları söyledi: “Bizim ülke-
miz gerçekten çok önemli bir ülke. Adana’mız 
keza öyle. Biz kardeşlik, barış, huzur istiyoruz. 
Bütün enerjimizi, bu ülkenin iyi noktalara 
ulaşması konusunda kullanmak istiyoruz. Siz 
enerjinizi esasın dışına harcarsanız, boşa kürek 
sallamış olursunuz. Dünyada bir kriz yokken 
biz sıkıntı yaşıyoruz. Adana’da sıkıntılar yaşı-
yoruz. Adana bunu hak etmiyor. Adana yakın 
bir zamana kadar Türkiye’nin en gelişmiş 3. 
kentiydi. Sanayide kimine göre İstanbul’dan 
sonra ikinci, kimine göre İzmir’den sonra 3. 
büyük kentti. Cumhuriyetin kuruluşunda ve 
sonrasında önemli kaktı koymuş bir kentti. Sa-
nayi altyapısı önemli ölçüde var olan bir kentti 
Adana. Şimdi öyle mi Allah aşkına! Kahra-
manmaraş bile bizi geçti. Kahramanmaraş bizi 
geçsin, Kahramanmaraş ilerlesin, ülkemizin 
bütün şehirleri ilerlesin ama ben Adanayım, 
ben onların önünde olmalıyım. İhracatta he-

nüz 2 milyar doları ancak yakalamamız benim 
içimi acıtıyor, işsizlikte 1. olmamız benim içimi 
acıtıyor, büyük bir köy görünümünden kurtu-
lamamış olmamız benim içimi acıtıyor. Ada-
na’yı çok seven, her fırsatta iyi Adanalı olduğu-
nu söyleyen biri olarak, şehrimin bu durumu 
benim içimi acıtıyor. Ben bütün zamanını Ada-
na’nın gelişmesi noktasında, gelişme ivmesini 
hızlandırması, eskiden olduğu gibi Türkiye’nin 
en güçlü illerinden biri olması noktasında har-
cayacağımı burada söylemek istiyorum.”

HER ŞEY GÜZEL OLACAK

Akıllı siyasetçinin, akıllı yöneticinin 
işadamının, iş dünyasının önünü açaca-
ğını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, 
“Çünkü bir ülkede üretim yoksa, hiç 
bir şey yoktur. Üretim yoksa, gelişim 
de, kuvvet de yoktur. Ekonomik olarak 
güçlü olmayan ülkelerin, başka ülkelerce 
tahakküm altına alındığını görüyoruz. 
Demek ki bizim ekonomik olarak kuv-
vetli olmamız gerek. Ekonomik olarak 
kuvvetli olmak üreterek olur. Daha 
çok üreterek, daha çok ihracat yaparak 
ve daha çok istihdam sağlayarak olur. 
Bunu kimler yapacak, elbette siz işa-
damları yapacaksınız. Peki sizin önünü-
zü kim açacak? Sizin önünüzü kısmen 
belediye ama büyük oranda siyasetçiler 
açar. Bizim ufkumuz da yönümüz de bu 
olmalıdır.
Türkiye dinamik bir ülke ve ben inanı-
yorum ki her şey güzel olacak" dedi.
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Soner Yalçın’ın Saklı 
Seçilmişler Kitabı’ndan Alıntı Mesele, diş çürüğü!

Örnek vererek başlayayım:
İnsanoğlu ne zamandan beri çürük dişle 

mücadele ediyor?
On bin yıl önce avcı-toplayıcı atalarımızda 

diş çürüğü ender görülürdü. Diş sorununun 
yoğunluğu 19. ve 20. yüzyılda fırladı!

Bugün dünyada tespit edilen 2.7 milyar in-
sanın dişinde çürük var. Çürük sebebi basitçe 
şu:

Diş çürüklerine, diş üzerine ince film taba-
kası olarak yapışan-biriken bakteriler sebep 
oluyor. Aslında ağzımızda bulunan bakterile-
rin çoğu doğal ve zararsız. Ancak, birkaç tür 
bakteri yiyeceklerdeki nişastalar, şekerlerle 
beslenerek bir boşluk yaratacak şekilde altın-
daki dişi eriten asitler ortaya çıkarıyor. İşte 
bunlar çürüklere sebep oluyor.

Yani, nişastalı ve şekerli endüstriyel yiye-
cekleri tüketmek için evrilmemiş olduğumuz-
dan, tükürükten başka doğal savunma meka-
nizmamız yok. 

Çürüklerden kurtulmanın başlıca yolu, en-
düstriyel şeker ve nişastadan uzak durmak.

Kuşkusuz… Şekerin zararı sadece dişlere 
değil…

Şeker, ölümdür.
 Şeker çoğu bitkinin bünyesinde bulunuyor.
Bir de kimyasal yollarla elde edilen şeker 

var.
Bünyesinde elde edilebilecek kadar bildiği-

miz şeker bulunduran iki bitki var:
1) Şekerkamışı
2) Şekerpancarı

Ülkemizde şekerkamışı yetişmediğinden 
gerekli ( çay şekeri, sofra şekeri, toz şeker, kris-
tal şeker, beyaz şeker adlarıyla bilinen) kimya-
sal şeker (yani sakaroz) üretimi, büyük oranda 
pancardan alınıyor.

Dünyada ise, 2015 yılı itibariyle şekerin 
yüzde 79’u kamıştan, yüzde 21’i pancardan 
üretilmiş olup; dünya ticaretine hakim pozis-
yonda olan düşük maliyetli şekerkamışıdır.

Ülkemizde olduğu gibi Avrupa Birliği ül-
keleri Rusya, Ukrayna gibi ülkeler şekeri pan-
cardan; ABD, Japonya, Çin gibi ülkeler hem 
pancardan hem kamıştan; Brezilya, Hindistan, 

Meksika, Taylan, Avustralya başta olmak üzere 
birçok ülke şekeri kamıştan üretiyor.

Biz şekerpancarından elde ediyoruz.
Hatırlayınız. Kamyonlara-traktörlere yük-

lenen( kocabaş dediğimiz) şekerpancarları 
tazeliğini yitirmemesi için çarçabuk tek alıcı 
olan devletin şeker fabrikalarına götürülürdü. 
Ardında çocuklar, düşen tek pancarı alıp köze 
koyardı tatlı yapabilmek için. “Yiyin” derdi bü-
yükler; “pancar veremden korur, kan yapar!” 
yaşlılar turşusunu kurup, böbreklere yararlı 
suyunu içerdi.

Unutuldu bunlar/ unutturuldu!
Çünkü ABD işaret parmağını sallayıp “ya-

sak” dedi ise, o ürünün sonu bizim ülkemizde 
hep hazin oldu.

Ne demişti “Sam Amca” parmağını sallaya-
rak:

“Haşhaş dikmeyeceksiniz!”
Sanki dünyaya afyonu biz ihraç ediyorduk.
“Tütün dikmeyeceksiniz!” 
Sanki dünyayı sigaraya biz alıştırdık.
O parmak bu kez şekerpancarı için kalktı. 

Önce, “şekerpancarı üretimini azaltın” dedi. 
birden yok edilemeyeceğini biliyordu. 

Ardından “Şeker fabrikalarını özeleştirin” 
dedi.

“Şekerpancarının fiyatını serbest piyasa be-
lirleyecek” dedi.

(“Piyasa” dedikleri, uluslar arası şeker tica-
retini belirleyen Londra Borsası!)

“ Şekerpancarı maliyetli, siz ihtiyacınızı ni-
şasta bazlı endüstriyel şeker ile giderirsiniz” 
dedi.

Ne yaptılar?AB Kölesi Türkiye
Önce şunu yazmalıyım: Şekerpancarından 

elde edilen sakaroz da nişasta bazlı şekere göre 
az da olsa yine de zararlı. Burada meselenin 
sağlık yönünü değil, iktisadi yönünü ele almak 
istiyorum.

Evet ABD dedi ki: “Arkadaş sizin şekerpan-
carının maliyeti pahalı. Biz nişasta bazlı şekere 
kol-kanat gereceğiz!”

Bu sebeple 1998 yılında 500 bin 951 hek-
tar olan şekerpancarı dikim alanı, 2015 yılında 
272 bin 990 hektara düştü.

1998 yılında 22 milyon ton olan şekerpan-
carı üretimi, 2015 yılında 15.8 milyon tona ge-
riledi.

Çiftçi sayısı 450 binden 120 bine düştü.
Nasıl düşmesin? 2015 yılında Türkiye’nin 

şeker üretimi ihtiyacımıza yetmediğinden 
yaklaşık 170 bin şeker ithal ettik. (Ayrıca 3 
milyon kiloya ulaşan kaçak şeker konusuna 
girmeyeyim)

Yetmedi. 2016 yılında da AKP yine şeker it-
hal etti. Ayrıca…

AKP iktidarı bunu fırsat bilip 8 Nisan 2016 
tarihinde sıfır gümrük tarifesi kararı aldı. Bu-
nun anlamı açıktı:

Kendi üreticilerine teşvikler vererek pan-
car üretimini artırmak yerine, var olan pancar 
üreticilerini zarar ettirerek üretimi bırakmala-
rını zorlamaya devam etti. Bunu niye yaptı.

Bakınız:
İthalin başladığı yıl, Konya Şeker’in stokun-

da sadece 15 ton şeker bulunurken, pazarlama 
şirketlerinden olan Panek ve Koneli’de ise top-
lam 124 bin ton şeker vardı!

Aynı şekilde Kayseri Şeker’in stokunda 7 
bin 484 ton şeker görünürken, pazarlama şir-
keti olan Panpa A.Ş.’de ise 44 bin 358 ton şeker 
bulunuyordu.

Kamu şeker fabrikaları başta olmak üze-
re kooperatif fabrikaları ile özel fabrikaların 
stoklarında 357 bin 7 ton şeker görünürken, 
pazarlama şirketleri de dahil edildiğinde tüke-
time hazır 498 bin 858 ton şeker vardı. Yani 
fabrikaların stok verileri ve pazarlama şirket-
lerindeki şeker miktarları Türkiye’nin şeker 
ithalatını gerektirecek bir durum olmadığını 
gösteriyordu.

AKP iktidarının, şeker fabrikalarının pa-
zarlama şirketleri üzerinde görünen 141 bin 
ton şekeri yok sayarak ithalat için ısrar etmesi-
nin sebebi neydi?

Nedeni şu cümlede gizliydi sanki; “ AB ül-
kelerinden yapılan şeker ithalinde gümrük 
vergisi sıfır olacaktır”

Biz AB’nin sömürgesi miyiz arkadaş?
AB’ye neden bu derece boyun eğiyoruz? 

Özal’dan Erdoğan’a bu neden hiç değişmiyor 
ve elbirliği ile tarımımız yok ediliyor!Nedir 
bunun açıklaması?    

Örnek vererek başlayayım:
İnsanoğlu ne zamandan beri çürük dişle mücadele ediyor?On bin yıl 
önce avcı-toplayıcı atalarımızda diş çürüğü ender görülürdü. Diş so-

rununun yoğunluğu 19. ve 20. yüzyılda fırladı!
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ENSEMİZİN KARARDIĞI  ANDAYIZ
Şevkim kaçtı…
Yaşadığım şehir ve ülkemiz adına üzgünüm.
İnsanlarının mutsuz ve umutsuz kaldığı bir yerde 

kalemin de tadı tuzu kalmıyor. Gerçi neyin tadı, tuzu kaldı 
ki?
Memleketin içine ettiler. Nerden baksan tutarsızlık/ Nerden 
baksan ahmakça!
Çok büyük ahlaki erozyonların eşiğindeyiz.  Yüzsüzlüğün 
böylesi görülmedi.  Aramızdaki sapkınlar ahlaki ve etik de-
ğerlerden dem vururlarken; her türlü haksızlık, yolsuzluk ve 
hırsızlığın meşrulaştırıldığını da görüyoruz.
Değerler çoktan aşınmış. İnancın içi boşalmış, lafı çok kendi-
si kayıp! 
Hak’tan, doğrudan, toplumdan yana tavır koyabilen insan 
sayısı bir elin parmağı gibi azalmış.
Güce, maddi değerlere ve makama tapınan bir toplum olduk. 
Yüzü cıncıklarla sıyrılmış kimseler itibar görüyor. Beri yan-
dan yiğit adamın ekmeği yok!
Her yer kokuşmuş, her yer dökülüyor.  İnsanın kendisi yok 
ortada! Peki ortalıkta gezen ne? Eyy Bucaklı İngiliz Galip 
Yüce Tanrı’dan sana rahmet diliyorum. Hep dedin: “ Adam 
yok ortada ceset geziyor sanki” 
Zıpkın gibi gençliği bitirdiler. Umutları tükettiler. Ocakları 
söndürdüler. Hayatı dondurdular. Havamızı çaldılar. Yeşili-
mizi, akarsuyumuzu, deremizi, kuşlarımızı, yiyeceklerimizi 

yok ettiler. Yetmedi! Doymadılar. Huzurumuzu kaçırdılar. 
Geleceğimizi çaldılar. Umudumuzu çaldılar!
Tuzak büyük, farkında bile olmadan yeryüzünden gelip geç-
mek ne kadar da acı…
Enseyi kararttım mı? 
Evet.
 Hayat bitti mi?
 Hayır.
Şevkim kaçtı. Umut arıyoruz. Eskiden çok daha mutlu oldu-
ğumuza inandım. O zamanların kıymetini bilemedik galiba. 
Yarından korkuyoruz. 
Kendimiz adına değil; çocuklarımıza adına.

KİM NE YAPTIYSA CEZASINI ÇEKSİN!
Baştan söylemeliyim ki: Hiç kimsenin ahının alındığını ve hiç 
kimselere iftira atıldığını katiyen istemem. 
Yalnız kamuyu kim, kimler, ne zaman sömürdüyse, iç ettiyse 
hiç kimselerin gözyaşlarına aldırmam.
Geçim nasıl da zor tam ortasındayız. Bağ-Kur  ve SSK bor-
cunu yatırmak için millet inim inim inliyor. Bu memlekette 
bal tutan parmağını yalıyor. Olmaz! Karşıyım. Kabullenmiyo-
rum. İç her türlü iç etmeyi, her türlü sömürüyü kanıksamıyo-
rum. Siz okuyucularımızın da kanıksamaması gerek. 

Geleneksel Yakantop Turnuvasında  Toki Şehit Suat Ocak İlkokulu Şampiyon
Geçtiğimiz hafta düzenlenen Geleneksel Yakantop Tur-
nuvasında  Toki Şehit Suat 
Ocak İlkokulu şampiyon 
oldu. Bisiklet Ödülleri İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Faruk 
Sönmez ve okul müdürleri-
nin katılımıyla verildi. Ödül 
töreninde TOKİ Şehit Suat 
Ocak Okul Müdürü Gürcan Gültekin ve Müdür Yardım-
cısı Mustafa Güngör şampiyon olan öğrencilere tebrik 
ederek başarılarının devamını dilediler.  
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ŞENOĞUL; “BORÇ HARÇ VE HEZİMET İLE KARŞILAŞTIK”

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Şenoğul ile 31 Mart 
Seçimleri ve sonrasındaki süreci, Nihat Atlı’nın partilerine yönelt-
tiği sözleri, Kozan Belediyesi’ne ve yan kuruluşu İmar Limited Şir-
keti’ne dair gelişmeleri, kapatılan Hayır Çarşısı konusunu ve çıka-
rılan işçileri konuştuk.  Şenoğul; “Adana’da Hüseyin Sözlü iktidar 
partisi ortağının bir belediyesiydi, Kozan’da Musa Öztürk de ikti-
darın ortağının bir belediyesiydi ama bir sürü borç harç ve hezimet 
ile karşılaştık” dedi.
Siyasette her zaman ilkeli ve doğru yönde istikamet belirlemeye 
çalıştıklarını, seçmenin oyunu almak için yalan ve iftira tarzında 
yaklaşımları benimsemediklerini vurgulayan Süleyman Şenoğul; 
“Milli Görüş olarak olması gerekenleri, yapılması gerekenleri an-
latarak siyaset yapmaya çalışan bir yapıyız. Böyle yapmamız bizim 
inancımızdan kaynaklanıyor. Bir şeyi Allah nasip edecek olursa, 
Allah sebeplerini kendisi halkeder. Netice itibariyle 31 Mart’tan 
sonra ki Kazım Özgan’ın 2’nci olmasına rağmen belediye başkanı 
olması da bunu gösteriyor. Onun için ilkeli siyaset yapmayı ben her 
zaman tercih etmişimdir. Yalanla dolanla insanları aldatarak bir 
yerlere oturmayı da hiçbir zaman düşünmemişimdir. Yani bugün 
yaşadığımız sonuç bu manada değerlendirilecek bir sonuç diye dü-
şünüyorum” ifadelerini kulandı. 

ATLI; “HAKKIMI HELAL ETMİYORUM” –  ŞENOĞUL; 
“HAKKI VARSA ETMEYEBİLİR”

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Saadet Partili Süleyman Şeno-
ğul, Kazım Özgan’ın mazbatayı almasından sonra, seçimden birinci 
olarak çıkan ancak seçilme yeterliliğine sahip olmadığı gerekçesiyle 
YSK tarafından mazbatası verilmeyen Cumhur İttifakı adayı Nihat 
Atlı’nın, yaptığı bir basın toplantısında, Saadet Partisi’nin Kozan 
Teşkilatını ve bazı isimleri kastederek “Hakkımı helal etmiyorum” 
şeklindeki açıklamasına yönelik; “Olur. Hakkı varsa helal etmeye-
bilir. Bir kul hakkı varsa üzerimizde öbür tarafta herkes ettiğini çe-
ker. Biz de etmiş isek çekeriz, başkaları da, ‘etmiyorum’ diyenler 
de çeker, ettikleri bir şey varsa. Bu işe hukuk çerçevesinde bakmak 
lazım. Ben hukuk çerçevesinde bakıyorum, mesela mecliste(beledi-
ye meclisi) meclis üyelerimiz bize asgari ücretle maaş bağladılar. 

Hukuk müsaade ediyor ise yapabilirler. Netice itibariyle biz hiz-
met için geldik buraya. Biz yine onlara kızmadan, öfkelenmeden 
hakkımız var ise hukukun yollarına başvururuz. Daha insani bir 
ücret almak için. Velev ki hukuk öyle öngörmüşse biz buna az 
deyipte vazifemizden geri duracak değiliz.  Çünkü biz bu işi aşk 
ile şevk ile,  görev ve hizmet anlayışıyla yapmaya çalışıyoruz. Bu-
rada şunu söylemek istiyorum, yani herkes hakkını aramasını mev-
cut hukukun sınırları içerisinde yapması gerekiyor. Ki bu sonucu 
bize hukuk vermiş biz de bunu kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

SÖZLÜ ve ÖZTÜRK İKTİDAR ORTAĞI PARTİNİN 
BELEDİYESiYDİ AMA…

İktidar partili belediye olmadıkları için bütçe konusunda sıkıntı ya-
şayacaklarına yönelik düşüncelere katılmadığını belirten Süleyman 
Şenoğul; “İktidarın partisine ayrı bütçe, muhalefetin partisine ayrı 
bir bütçe diye bir örnek yok. Bizim Milli Görüş Belediyeciliği’nin 
anlayışı, Erbakan Hocamızın bir tabiri vardı; ‘gardiyan devlet de-
ğil garson devlet anlayışıyla hizmet edeceksiniz’. Belediyelere gelen 
para iktidar belediyesine ayrı, muhalefet belediyesine ayrı gönde-
rilmiyor. Bunun çok örnekleri de var. Mesela; Adana’da Hüseyin 
Sözlü iktidar partisi ortağının bir belediyesiydi, Kozan’da Musa Öz-
türk iktidarın ortağının bir belediyesiydi ama bir sürü borç harç 
ve hezimet ile karşılaştık. Mesela Seyhan ve Çukurova Belediyesi 
muhalefetteydi ama adamların kasamızda paramız var diyorlardı, 
hizmette yapmışlardı. Onun dışında biz geçmişte Refah Partisi’nin 
efsane belediyeciliği, sosyal belediyeciliği ortaya koyduğu zaman-
larda; mesela ilk bu cenaze çadırlarını, aşevlerini, halk ekmekleri 
Refah Partisi ve Milli Görüş belediyeciliği ortaya koymuştur. Biz 
bunları yaptığımız zamanlarda iktidar filan değildik, hep muhale-
fetteydik o zamanlar. Yani işin özü, yemezsen yedirmezsen, kay-
nakları verimli, özenli ve düzgün kullanırsan bu işte başarılı olma-
man için hiçbir sebep yok. Milli Görüş Belediyeciliği ne zaman iş 
başına gelmişse hep hizmet gelmiştir, başarı gelmiştir, huzur gel-
miştir” ifadelerini kullandı.

İMAR LİMİTED “İHALELERE GİREMEZ HALE GELMİŞ”

Belediyeye bağlı İmar Limited şir-
ketiyle ilgili 7 kişilik bir yeminli 
mali müşavir grubunun araştır-
ma ve inceleme yaptığının altını 
çizen Şenoğul; “İmar Limited’in 
hiç borcu yokken. Ortada bir za-
rar var. İşçilerin SGK borcu öden-

memiş. Vergi borçları ödenmemiş. Bundan dolayı da şirket 
ihalelere giremez hale gelmiş. Yani şirket aktif halden atıl hale 
gelmiş. Hantallaştırılmış çalışamaz hale getirilmiş. Bu sorun-
ları çözecek formüller üretiyor arkadaşlar, bu konu üzerinde 
çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
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ÇIKARILAN İŞÇİLERLE İLGİLİ; “BİR İŞLETMEYE
300 KİŞİNİN YAPACAĞI İŞ İÇİN 600 KİŞİ ALIRSAN O 

İŞLETME BATAR”

Belediyeden çıkarılan işçiler konusuna yönelik, “Bir işletmeye 
300 kişinin yapacağı iş için 600 kişi alırsan o işletme batar” diyen 
Süleyman Şenoğul; “Bütçeyi sadece işçi masraflarına öderken, o 
işçiler de iş yapmayıp kenarda köşede oturuyorsa o zaman hizmet 
yapacak, mazot alacak parayı bulamayız. Yol yapacak asfaltı bula-
mayız, arabaları tamir ettirmeye bütçe ayıramayız. Yani orada bir 
ölçüsüzlük var. Ondan kaynaklanan bir durum” olduğunu belir-
terek araçlarına icra gelen bir belediye ile karşı karşıya olduklarını 
ifade etti.

HAYIR ÇARŞISI KONUSUNDA; “BORÇLU KİŞİ LÜTUFTA 
BULUNAMAZ”

Belediyenin Hayır Çarşısı’nı kapatması konusunda ise Şenoğul; 
“Hayır Çarşısı’nda bir faaliyet yok. Belediyelerin öncelikli rutin 
işleri vardır. Yani asıl yapılması gereken işleri vardır. Yolların 
çukuru gibi, temizlik gibi, park ve bahçelerde ki tertip düzen gibi. 
Toplumun yaşamış olduğu sosyal çevrede sağlıklı işlerin yapıl-
ması gibi. Bunları bile yapamayacak duruma gelmiş belediyenin 
hayır yapmasını bekleyemeyiz. Borçlu bir kişi borcunu ödemeden 
başkasına lütufta bulunamaz. Hayır çarşısı meselesine bu yönde 
bakmamız lazım. Birde şu var; hiçbir faaliyet yapılmamış ama 
orada 7-8 kişi istihdam edilmiş” dedi.

BELEDİYENİN “EKONOMİSİ İFLAS ETTİRİLMİŞ”

Süleyman Şenoğul, popülist siyaset yapmadıklarını, seçim döne-
minde kendilerine, “Vaatte bulunmuyorsunuz, rutin işlerden bah-
sediyorsunuz. Bunları herkes söyler zaten” dediklerini ancak rutin 
işlerini dahi yapamayan bir belediyeyi devraldıklarını söyledi. 
Şenoğul; “Bir seçim arifesinde yolların çamurunu çukurunu çö-
zümleyememiş bir belediye ile karşı karşıya idik. Yani biz şu anda 
asli vazifelerimizi yapmaya yoğunlaşacağız. Artık yaylaya gidecek, 

dağ köylerine gidecek köylülerimiz var evine ulaşamıyor. Beledi-
yemiz öyle bir noktaya gelmiş ki; ekonomisi iflas ettirilmiş, yani 
malzemeleri, araçları hurdaya çıkmış. Birçok aracının sigortası 
yok, muayenesi yok, bozulmuş ama yapılmamış. Hal böyle olunca 
20 gün içerisinde de bunları aktif hale getirmek kolay değil. Ay-ay 
bütçeden para gelecek. Eskiden borçlar var, esnaf alacaklı, kurum-
lara borçlar oluşmuş. Yani bazı hizmetler zaman istiyor ama acil 
olan, toplumun acil sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Arkadaşla-
rımızla toplanıyoruz bunların istişaresini yapıyoruz” ifadelerini 
kullandı.
Halktan güzel dönütler aldıklarını belirten Şenoğul; “Geldiğiniz 
belli oldu. Hissettirdiniz. Parklarda bir temizlik ve düzen oluş-
tu dediler. Mesela Dağılcak’taki SODES’de filan çevre temizliği 
konusunda, tuvaletlerine kadar arayıp bizi geldiğiniz belli oldu, 
biz burada tuvalete gidemez olmuştuk. Temizlikler filan çok güzel 
oldu diye çok güzel dönütler aldık. Biz de bu dönütlerden gurur 
duyuyoruz” diye konuştu.

FERTLER SADECE KENDİ ŞAHSINA BİR ŞEYLER
YAPILMIŞSA ONU HİZMET OLARAK GÖRÜYOR

Toplumun belediyeden beklentilerinin çok farklı olduğunu, 
belediyeden kamunun tamamına yönelik hizmet beklemek 
gerektiğini belirten Süleyman Şenoğul; “Toplumu fert-fert 
ayırdığımız zaman, fertler sadece kendi şahsına bir şeyler 
yapılmışsa onu hizmet olarak görüyor. Hangi siyasetçiden ne 
gördüm sanki, hepiniz aynısınız yaklaşımı içerisinde birçok 
fert ama gerçekten bu kurumlar; belediye gibi, devletin mille-
te hizmet için oluşturduğu diğer kurumlar iyi yönetilmediği 
zaman yaşanılan olumsuzlukların, yönetimdeki siyasilerin 
başarısız ve beceriksizliklerinden kaynaklandığını algılayamı-
yorlar. Kozan’da yollar yapılamıyorsa, temizlik hizmetleri ya-
pılamıyorsa, kanalizasyon da, su da sorunlar varsa, birtakım 
yerlere sular çıkmıyorsa onların, idarecilerin beceriksizlik 
ve basiretsizliğinden kaynaklandığını algılayamıyor toplum. 
Belediyeye, yerel yönetime yaklaşım konusunda toplumun 
kültürünün gelişmediğini görüyorum bu duruma da üzülü-
yorum” dedi.
Şenoğul ayrıca 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan En-
gelliler Haftası’na yönelik verdiği mesajda: “Engelli bir birey 
olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel 
olma sorunudur” dedi.

SÜLEYMAN ŞENOĞUL’A BAĞLI MÜDÜRLÜKLER

Şenoğul; Mali Hizmetler Müdürlüğü, Sosyal Yardım Mü-
dürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün kendisine 
bağlı olduğunu belirtti. 
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Son Irbıkçı Cemal Eroğlu…
Her ezan vaktinden önce belediye-
nin önünde sıra sıra dizilirdi ırbıklı 
emmiler. Çocukluğumuzdan bu yana 
görmeye o kadar alışmıştık ki ırbıkla 
abdest almaları gayet normal gelirdi. 
Eski ağır bakır ırbıklar önce alümin-
yum ırbıklara, sonra da hafif plastik 
ırbıklara dönüştü. Irbıkla namaz 
kılmak çok da kolay değil ha! Alışkın 
değilse insan kıçının üstüne düşüverir 
alimallah!   Eski dürüst esnaflarımız-
dan Ramazan Akıllı Emmi, Osman 

Ünüvar Emmi gibilerin yüzleri hep gülerdi. Sait Keklik Abi kimse-
leri kırmazdı. Ömer Keklik abi namaza giden gençleri gördüğünde 
yüzünde güller açardı. Allah var bazıları da namaza gitmeyenlere 
karşı pek öfkeli görünür, yüzleri oldum olası hiç gülmezdi. Şimdi 
ırbıkçı neredeyse hiç kalmadı. Üstün Sokak’ta bir Cemal Eroğlu 
abi var. Koca Andıl Caddesi’nde de Musa Akıllı hazretleri. Yani 
ırbık deyip geçmeyin hikayesi çok eski.

Kozan Barajı mükemmel görünüyor; ah bir de 
çevresinden yararlanabilsek…

Bu yıl yağmurlar bereketliydi. Kozan Barajı iyice doldu. 
Eskiden olduğu gibi köprüsünün üzerinden su akmak üzere. 
Adana’daki Adnan Menderes Bulvarı’ndan neyi eksik ki? Yeter 
ki vizyon sahibi, ileriyi görebilen, hizmet edecek zihniyetler 
olsun. Çevresine  yürüyüş yerleri yapılsa. İnsanlarımız spor 
yapsalar. Hatta bir bölümüne bisiklet yolları olsa. Çok şey mi 
istiyoruz? Haketmiyor muyuz? Yok mu bu eşsiz güzelliği 
değerlendirecek bir babayiğit? Lafla milliyetçilik, vatan, 
millet, Sakarya olmaz! İcraat istiyoruz efendiler icraat!

Türk İşaret Dili Kursu’nu bitirenlere sertifikaları verildi

Kozan Kaymakamlığı ve Kozan Halk Eğitim 
Merkezi işbirliği ile kamu çalışanlarına yönelik 
“Türk İşaret Dili Kursu’nu” tamamlayan kursi-
yerlere kurs bitirme belgeleri geçtiğimiz Cuma 
günü Kozan HEM düzenlenen törenle Kayma-
kam Şafak Gürçam’ın da katıldığı programla 
verildi.
Kozan HEM ve Kozan Kaymakamlığı'nın 
ortaklaşa yürüttüğü eğitim çalışmaları sonu-
cunda, 23 kamu personeline, 120 saatlik Türk 
İşaret Dili Kursu verildi. Kozan Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu’nda 
düzenlenen sertifika teslim töreninde, Kur'an 

kursu hocaları tarafından “Annem” isimli ilahi 
işaret dili ile sahnelendi. Ardından kurs ho-
cası Damla Yiğen bir konuşma gerçekleştirdi. 
Damla Yiğen, Türk İşaret Dili’nin günümüz-
deki önemine dikkat çekerek, herkesin Türk 
İşaret Dili’ni öğrenmesinde fayda olduğunu 
dile getirdi. Televizyon kanallarında, açık hava 
toplantılarında ve birçok platformda işaret dili-
nin her geçen gün yaygınlaştığını ifade etti.
Türk İşaret Dili Kursu’nu tamamlayan 23 kur-
siyerin kurs bitirme belgeleri; Kaymakam Şafak 
Gürçam, stajyer Kaymakam İsmail Demirtaş, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, ilçe 
Müftüsü Celil Karaca ve İlçe Sağlık Müdürü 

Bayram Murat Öz tarafından verildi. 30 kişinin 
ise bu kurslara devam ettiği, Kaymakamı Şafak 
Gürçam’ın kamu kuruluşlarında çalışan per-
sonellerin kursa katılmalarında herhangi bir 
sorun çıkarılmaması yönünde talimat verdiği 
de kaydedildi.
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KAYMAKAM ŞAFAK GÜRÇAM’ IN 10-16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI MESAJI

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam 10-16 Mayıs tarihleri ara-
sında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. 
Gürçam mesajında “Toplumların gelişmişlik düzeyi, toplu-
mun tüm bireylerini, hoşgörü ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde 
kucaklamasına bağlıdır.Engellilik ve Engelliler hususu ülke-
mizde de yalnızca engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplu-

mun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren önemli bir konu-
dur. 
Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak Ülkemizde son yıl-
larda engelli bireylerin ve ailelerinin ekonomik ve sosyal 
durumlarını iyileştirmeye yönelik çok önemli düzenleme ve 
uygulamalar hayata geçirilmiştir. 
Bu önemli gün, engelli olmanın hiçbir zaman umutlu, sevinç-
li, üretken ve verimli kişiler olarak yaşamak için engel teşkil 
etmediğini herkese bir kez daha gösterecek ve empati kurarak 
engelli kardeşlerimizin günlük hayatta karşılaştıkları sorunla-
rına çözüm arayışı içinde olmamızı hatırlatacaktır. 
Bu duygu ve düşüncelerle, Ülkemizin en önemli duyarlılıkla-
rından biri olan engelli vatandaşlarımızla ilgili farkındalığın 
10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftasında 
daha artması dileğiyle, tüm engelli vatandaşlarımızın Engel-
liler Haftasını kutluyor, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir hayat 
sürmelerini temenni ediyorum” dedi.

ATATÜRK PARKI TEKRARDAN PIRIL PIRIL

Kozan Belediyesi yaz aylarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 
Atatürk Parkı’nda  temizlik,ilaçlama, çiçek dikimi, kuruyan bitki-
lerin yenilenmesi başta olmak üzere sağlıklaştırma  çalışmasını ta-
mamladı.
Kozan genelinde park ve bahçe çalışmalarına hız veren Kozan Be-
lediyesi Şantiye Ekipleri, Park ve Bahçeler ve Temizlik İşleri Mü-
dürlüğü ilçenin en büyük ve en işlek parklarından biri olan Ata-
türk Parkı’nda geniş kapsamlı temizlik, bakım ve onarım çalışması 
yaparak parkı yaza hazır hale getirdi. Parkın içinden geçen Kilgen 
Çayı’nın zemininde oluşan çamur temizlenerek, dere yatağı üzerin-
de bulunan duvarlar yıkandı.  Ayrıca havanın ısınması ile birlikte, 
yaz aylarında vatandaşların şikâyet ettiği sinek ve haşere üremesine 

engel olmak amacıyla, çay yatağında ve ligustrum ağaçlarında ilaç-
lama yapıldı.
Çalışmaları değerlendiren Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, 
yaşanılabilir bir Kozan için nerede kalmıştık diyerek hizmet üret-
me çabası içinde olduklarını söyledi. Başkan Özgan, "Vatandaşları-
mızın taleplerini esas alarak çalışmalarımıza ara vermeden devam 
ediyoruz. Atatürk Parkı'da muhtelif bakım çalışmalarına müteakip, 
parkımızda dere yatağında yapılan temizliği ile su bisikletleri de 
Park ve Bahçeler ekiplerimiz tarafından bakımları yapılarak va-
tandaşlarımızın hizmetine sunmak üzere parkımıza indirildi. Yine 
parkımız içerinde bulunan büyük oyun gurubu zemininde bulunan 
kauçuklarıda bozulmuş durumda olup, değiştirilmesi için çalışma 
başlatacağız. Asil Kozan Halkımız hizmetin en güzeine layıktır” 
dedi.
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TOBB 75. GENEL KURULU ANKARA'DA YAPILDI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 
75’inci Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla, TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) 
Salonu’nda gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu genel kurul konuşmasında 
“Birliğimiz ebedi, gündemimiz ekonomi’ tema-
sına vurgu yaparak, iş dünyasının önümüzdeki 
süreçte gündemin ekonomi olmasını istediğini 

söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Sayın Cumhurbaşka-
nımızın icracı ve reformcu iş yapma tarzıyla 
ekonomide yeniden atılıma geçeceğimize ina-
nıyoruz. Hiçbir engel, aşamayacağımız kadar 
büyük, hiçbir duvar yıkamayacağımız kadar 
güçlü değil. Gün, elbirliğiyle ayağa kalkıp koş-
ma günü” ifadesini kullandı.,

Genel Kurul öncesinde Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin (TOBB) 75. Genel Kurulu 
nedeniyle TOBB Başkanı Sayın M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu’nun başkanlığında TOBB Genel Ku-
rul Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu, Konseyler, 
oda, borsa başkanları ve delegeler Anıtkabir’i 
ziyaret ederek Ata’nın huzurunda saygı duru-
şunda bulundular.

Kozan Ticaret Borsası Genel Kurul'da Kozan 
Ticaret Odasıyla beraber stand açtı. Binboğa 
Bal Kooperatifi'nin ve Anavarza Bal'ın katkı-
larıyla açılan standda bal şerbeti ve piknik tipi 

bal ikramları yapıldı.  Stand yoğun ilgi gördü. 
Standa başta TOBB Başkanı Rifat HİSARCIK-
LIOĞLU olmak üzere diğer oda ve borsalardan 
çok sayıda misafir ilgi gösterdi. Kozan Ticaret 
Odası ve Ticaret Borsası başkanları katkıların-
dan dolayı olan Binboğa Bal Koop. ve Anavar-
za Bal'a teşekkür ettiler. 

Oruç zamsız olur mu; yiğit gamsız olur mu?
300 gram rama-
zan pidesi 2,5 TL 
oldu. Gramajı % 
25 düşerken, fiyatı 
% 100 arttı. Anla-
dık iğneden ipliğe 
her şeye zam var. 
Eskiden duvarlara 
yazarlardı: "Zam, 
zulüm işkence işte 
AP ya da CHP" 

Son 17 yılda her şey değişti. Zam mı geldi? "Bu mu-
halefet var ya bu muhalefet her şey bunların yüzünden 
oluyor"
Her neyse: Müslüman kardeşlerim orucu asla zamsız 
geçmezler. 300 gram Ramazan pidesi 2.5 TL oldu. 200 
gram ekmeği 1.25 kuruştan alıyorduk. 100 gramı müba-
rek oruç ayında uçtu.  çift ekmek gramajı 400 gramdan 
300 grama düşmesine rağmen fiyatı ikiye katlanarak 2,5 
TL oldu. 
Siz de ekmek yemeyin! Ekmek sağlığa zararlı. Ne diyor 
Canan Karatay "Ekmek yerine 1 kase ceviz yiyin"

FUAT KÖK YILDIRIM
NAZLIM PASTANESİ VE NAZLIM 

UNLU MAMÜLERİ
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11 Ayın Sultanı 
Ramazan'da gönülleriniz 
huzur, sofranız bereketli 
olsun, Ramazan Ayımız 

Mübarek olsun

Kozanlı’nın ve Ailenizin Manavı Manav Ali Paşa KARA

Adana Eczacı Odası Kozan Temsilcisi Ecz. Serdar Gezer  
“İlaç noktasında dışa bağımlılık ülkemizin kaderi olamaz”
Adana Eczacı Odası Kozan Tem-
silcisi Ecz.Serdar Gezer 14 Mayıs 
Tıp Bayramı dolayısıyla basın 
açıklaması yaptı. Gezer açıklama-
sında 
“Bu yıl 14 Mayıs’ta ülkemizde 
modern-bilimsel eczacılığın 
kuruluşunun 180. Yılını kutluyo-
ruz. Tarihi ilaçla başlayan, kökleri 
yüzyıllara dayanan bir mesleğin 
mensuplarıyız. Yaklaşık iki yüz-
yıldır halk sağlığını merkeze alan 
bir anlayışla, sağlığın bireysel 
ve toplumsal tam bir iyilik hali 
olduğunun bilinciyle hizmet ve-
riyoruz. Sağlık sisteminin kurucu 
öznelerinden biri olarak Türki-
ye’nin dört bir köşesinde hayatın 
her alanına dokunarak ülkemize 
ve insanlarımızın sağlığına değer 
katıyoruz. Dün ve bugün olduğu 
gibi yarınlarda da insan, toplum ve 
doğa yararına sağlık, ilaç, eczacılık 
hizmeti üretmeye devam edeceğiz.
AŞI KARŞITLIĞINI ENDİŞEYLE 
KARŞILIYORUZ;
Yaşamın ve yaşatmanın önemini 
bilen bir sağlık meslek örgütü 

olarak son zamanlarda gündemde 
yer alan aşı karşıtlığı konusundaki 
söylemleri ve oluşan verileri endi-
şeyle karşılıyoruz. Hiçbir bilimsel 
dayanağı olmayan söylemlerle, 
kirli bilgilerle geliştirilen aşı karşıtı 
kampanyalar; toplumda kafa karı-
şıklığı yaratmakta, aileleri tedirgin 
etmekte, salgınların başlamasına 
zemin hazırlamakta ve toplum 
sağlığını riske atmaktadır.
Vahim ve ivedilikle önlem alın-
ması gereken bir tabloyla karşı 
karşıyayız.Geldiğimiz noktada aşı 
reddinin bu denli fazla olmasının 
bir nedeni de ekranlarda yer alan 
bazı bilim insanlarının aşı karşıtı 
açıklamalarıdır.
Oysa ki aşıyı reddetmenin kişinin 
sadece kendisini ilgilendirmediği 
ve aşının toplumsal bir olgu oluğu 
gerçeğinden kopamayız. 
Çocuklarını aşılatmayan ailelere 
eczacılar olarak çağrıda bulunu-
yoruz:
Bilimsellikten uzak aşı karşıtı 
propagandalar yüzünden çocu-
ğunuzun hayatını riske atmayın. 

Aşı yaptırmanın hafif ateş, kol 
ağrısı gibi hızla iyileşecek yan 
etkiler dışında çocuğunuza zarar 
vermeyeceğini unutmayın. Aşıyla 
önlenebilecek hastalıkların çocu-
ğunuzun, ailenizin ve toplumun 
geleceğini karartmasına müsaade 
etmeyin.
İLAÇ YOKLUĞU;
Kur değişimi sırasında yaşanan 
ilaç yokluğu gösterdi ki ilaç nok-
tasında dışa bağımlılık ülkemizin 
kaderi olamaz. Kendi teknolo-
jimize sahip olmak adına ülke 
olarak yatırımlar yapılmalı, pro-
jeler geliştirilmeli, ilaç konusunda 
yerli üretici desteklenmeli, teşvik 
edilmeli. 
Üzerinde yaşadığımız coğraf-
ya, flora açısından muazzam bir 
çeşitliliğe sahip. Yeni moleküllerin 
ortaya çıkarılması, ülke ve dünya 
sağlığına sunulması adına Ar-Ge 
projelerine tam destek verilmeli ve 
bu çalışmalar sonucunda bulunan 
yeni moleküller ilaç noktasına ev-
rilene kadar yapılacak teşviklerle 
her aşamasında  katkı sağlanmalı. 

Yerli ilaç konusunda ülke olarak 
üreticilere, araştırmacılara ve 
bilim insanlarına maddi manevi 
ve teknolojik imkânların hepsi 
sunulmalıdır. Eczacılık mesleğinin 
bu basamaklardaki önemi gözden 
kaçırılmamalıdır.
İlacın hastaya ulaştırılana kadar ki 
her döneminde var olan eczacıla-
rımızın 14 Mayıs Bilimsel Eczacı-
lık Gününü kutlar,halkımıza sağlık 
dolu günler dilerim” dedi. 
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Parklara Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
Ekipleri, Ersan Arıkan ve Alparslan Türkeş Par-
kı’na çiçek dikimini ve bakım onarıma hız ver-
di.
Kozan Belediyesi’nin parklardaki bakım ve 
onarım çalışmalarının yanı sıra Park Bahçeler 
Müdürlüğü Ekiplerince Kozan genelinde, özel-
likle merkezi parklarda çiçek dikimi yapılıyor. 
Çeşitli renklerde dikilen çiçekler parklara renk 
katacak. Ersan Arıkan ve Alparslan Türkeş Par-
kı’nda yapılan çiçek dikimlerinin diğer merkezi 

parklarda da devam ettiği kaydeden Kozan Be-
lediye Başkanı Mimar Kazım Özgan, “Parkların 
bakım ve onarımına büyük önem veriyoruz. 
Parklarımızda büyük eksikler mevcut olup gi-
derilmeye çalışılmaktadır. Vatandaşlarımızın 
dinlenmek için zaman geçirdiği parkların daha 
güzel görünmesi için ekiplerimiz mevsimlik 
çiçek ekimine başladı.” Dedi.
Dikilen çiçekler ile şehrin daha estetik bir görü-
nüme kavuşacağını ifade eden Başkan Özgan, 
“Şehrimizde halkımızın gözlerine ve ruhlarına 
hitap edecek modern bir görüntü kazandırmak 
amacıyla ekiplerimiz ile birlikte çiçek dikimi ve 
peyzaj çalışmalarını başlattık. Şehrimizin daha 
sağlıklı ve modern bir görünümde olması için 
çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ede-
cek. Çiçek dikimini gerçekleştirdiğimiz bütün 
bölgelerde halkımızın gerekli hassasiyetleri gös-
tereceklerinden eminin. Şehrimize çiçeklerimiz 
hayırlı olsun” diye konuştu.
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Tahsin MENCİK
MENCİK  UN DEĞİRMENİ

Su kanaletleri temizlenmeli…

Bizim memlekette işini 
doğru düzgün yapan 
kurum bulmak çok zor. 
Bir AB ülkesinde şeh-
rin içerisinden su aksa 
Venedik gibi olurdu. Bi-

zimkisinin içini de çöplük götürüyor. Bir de kenarı-
na cezaevi gibi çirkin parmaklıklar döşediler. Kırılan 
kaldırımlar kaldı geriye. Bir de cezaevi parmaklıkla-
rının her iki tarafından yükselen otlar. 



TOPLUMUN TEMEL TAŞI AİLEDİR EFENDİLER!
GÖNLÜMDEKİ 
BELEDİYE BAŞKANI 
 
Yıllar önce Adana'da 
Seyhan Oteli'nin 
önünden geçerken 
bir Kozanlı gördüm. 

Çökmüş ve derin düşünceli haliyle önünde bir tartı 
aleti, 2 litrelik bir su ve ekmek.
 "Abi nasılsın?" demiş ama bir şeylerin ters gittiğini 
anlamıştım. O kişi en alttaki yoksul emekçilerden 
birisiydi. Yukarı mahallenin birisinde oturuyordu. 
Irmak Caddesi'nde şalgam satarken yıllarca gördüm 
onu. Ayağında yamalıklı solgun şalvarı, şişmiş alt 
göz kapakları,  ezik-ürkek bakışları, yetiştirdiği nane, 
maydanoz, tere ve kömeçleri, dökülmüş, eğri büğrü 
bir el arabasıyla satarken... 
Sonradan duydum ki, hatta bir ara haberleştirdim 
ama kimselerin dikkatini ve ilgisini her nedense çek-
medi... Bir çocuğu varmış, eşinden ayrılmış, bunalı-
ma girmiş. Adana'ya sokaklara atmış kendisini... Yar, 
yatak kalacak yer yok!
Çok içerlemiş çocuğunu göremediğine... Koca şehir-
de bir Allah'ın kulu onun sorununu çözememiş ya 
da çözmek istememiş. ... Hey hat! Nasıl bir memleket 
bu?!

Öldüğünü duyduğumda o kadar üzüldüm ki sorma-
yın! Hiç bir şey yapamamanın acısını hücrelerimde 
duydum. İçimde uhde kaldı. Yok ki bir yetkimiz ya 
da gücümüz...Seyretmenin dayanılmaz hafifliği ya da 
dayanılmaz  ağırlığı…
Halen gözümün önünden onun yoksul, ezilmiş hali 
hiç gitmiyor. Bir hayatı kaçırdık. Kimbilir geride ne 
dramlar, ne trajediler bıraktı gitti.
Düşünün parçalanmış ailelerin çocuklarının neler 
çektiklerini...

ACILARDAN BESLENENLER; ONUN BUNUN 
ETİNDEN, SÜTÜNDEN FAYDALANANLAR VAR

Hele hele bizim gibi taşradaki, acılardan bile besle-
nen, onun bunun etinden, sütünden faydalanmaya 
çalışıldığı ağır yaşam şartlarında...
Makam sahipleri şehrin huzuru ve mutluluğu için 
yırtınmalı.
İnsana zaman ayırmalı. Çaba göstermeli, efor sarf et-
meli. Bir kentin mutluluğu biraz da belediye başkan-
larının ve yöneticilerinin saçacakları, bulaştıracakları 
huzura ve mutluluğa bağlıdır.
Zenginlerimiz mi? Hazreti İbrahim gibi görünüp 
Nemrut gibi yaşayanlarla işimiz yok. Onlara sözümüz 
de yok! 
Hele bir de toplumun huzuruna, mutluluğuna; değer-
lerine, ailelerine düşman olanlar var ki Allah kahrı 
gazap etsin!

Hayret! iktidara yakın Star 
gazetesi büyük tehlikeye dikkat 
çekmiş ve Türkiye'de geniş 
aileden sonra çekirdek ailenin de 
giderek dağıldığını yazmış. 
Boşanan boşanana…
Oysa en en önem vermemiz 
gereken konu "Aile" kavramı.
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