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Akçalıuşağı Muhtarı İbrahim Akçalı’yı kaybettik
Kozan’ın sevilen esnaflarından, okuyucumuz  
Mikdat Akçalı’nın ağabeyi, yine okuyucumuz 
Can Medikal’in sahibi Musa Akçalı’nın Amcası 
Akçaluşağı Köyü Muhtarı İbrahim Akçalı, ani 
bir kalp kriziyle nedeniyle geçtiğimiz Perşembe 
günü Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhum Akça-
lı’nın cenazesi aynı gün ikindi namazından sonra 
Akçaluşağı köy mezarlığında çok sayıda seven-
leri tarafından defnedildi. 2’de

Kozan Dağlarında Milli Mücadele ve Sehlikzade Hasan Efendi’nin Rolü
Kuvay-i Milliye’yi besleyen Ana damar Sehlikzade Çiftliği…

Kuvay-i Milliye Kah-
ramanı, Sivas Kong-
resi Delegesi, Müfreze 
Komutanı Sehlikzade 
Hasan Efendi’nin To-
runları Cemal, Kemal 
ve Cengiz Sehlikoğlu 
ile tarihi konuştuk. 
Aynı zamanda 
Mekteb-i Sultani 
mezunu Sehlik Mah-
mut’un da oğulları 

olan Kemal ve Cemal Selikoğlu, büyüleyici tarihi mekanda 
Kurtuluş yıllarını anlattılar.
Sehlikzade çiftliği bütün Kuvvay-i Milliye’ye erzak 
gönderen bir savaşın ve kahramanlığın merkeziydi. Çiftlik 
lojistik destek sağlanan yer olduğu için Ermeniler tarafın-
dan kurtluş savaşı öncesi yakılmış.  Çiftliğe girişte Ata-
türk ve  Sehlikzade Hasan Efendi’nin portreleriyle karşılaştık.                                                                                                                       
6-7’de

İKİ HAZİRAN
…Ermeniler Ko-
zan Kalesi’nin 
en üst noktasına 
yerleştirdikleri 
toplarla Çanaklı 

ve Sırelif sırtlarını dövmüşlerdi…                                                                                                            
3’de

KADİR - KUR’AN GECESİ 
Kur’an’da 
adı geçen tek 
gece.
İçinde Kadir 
gecesi olma-
yan bin aydan 
daha hayırlı 

olduğu müjdelenen gece. 2’de
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KADİR - KUR’AN GECESİ 
Kur’an’da adı geçen tek 
gece.
İçinde Kadir gecesi ol-
mayan bin aydan daha 
hayırlı olduğu müjdele-
nen gece.
Bu gece, Allah’ın in-
sanlara son mesajı olan 
Kur’an, insanlığa ulaş-
maya başlıyor çünkü.
Din alimleri, bu gecenin 

yüceliğini, zenginliğini Kur’an’ın inmeye başlamasına bağlıyorlar. 
610-632 yılları arasında peyderpey iniyor Kur’an.
En son ve en mükemmel ilahi mesaj olarak...
En son olduğu için, Yüce Allah bu kitapla insanlara vahyini ta-
mamlıyor.
En mükemmel mesaj olduğu için de kıyamete kadar tüm insanlığa 
ilahi destek olarak yeterli…
Cebrail’in Allah katından getirdiği bu davet-çağrı son Peygamber 
Hz.Muhammed elçiliği ile tüm evrene bir mesaj.
İlk ayeti OKU! 
ALLAH’A GÖTÜREN, ALLAH’IN YARATTIĞI HER VARLIĞI 
OKUMAYA DAVET EDİLİYOR İNSAN.
Kur’an’ı, insanı ve kainatı okumak.
OKUMAK-ANLAMAK VE HAYATA GEÇİRMEKLE GÖREV-
Lİ
 İNANANLAR.
Allah’ın katından inmiş bir kitaptır O ve koruyucusu da Allah’tır.
Kuruntulardan şüphelerden tutarsızlık ve çelişkilerden uzak tek 
kitap O.
Hikmetler ve haberler kaynağı olan bu kitap ayetleri ile insanlara 
bir rahmet ve bir kılavuz.
Derin derin düşünülmeli, bütünüyle anlamalı ve öğüt alınmalıdır.
İnsanı, insanlığı barış ve esenliğe bir davet ve yol gösterici bir 
ışık…
MUHATABI BÜTÜN İNSANLAR. DÜŞÜNEN, AKLEDEN 
SORGULAYAN HER AKIL…
İnsan için en güzel öğüt, en büyük uyarıcı.
Sözün en güzeli.
İnsan, toplum ve kainat için hayatı düzenleyici mesajlarla dolu. 
Düşüne düşüne dikkatlice okunmalı.
Ancak insanın Kur’an’ın kıymetini yeterince kavradığı söylene-
mez.
Bir yazarımız ‘’Kur’an en az anlaşılan, en az okunan kitaptır.’’ diyor. 
Hem yeterince okunmuyor hem de layıkınca anlaşılmıyor.
Halbuki O’nu insan, aklı-gönlü-kalbi ile okumalı değil mi?

O Allah’ın bütün insanlara, tek tek adreslerine gönderdiği bir 
mektup gibidir. Hz.Muhammed(s.a.v.) eliyle, diliyle, haliyle gön-
derilmiş bir kitap.

Her insan Allah’ın kendisine gönderdiği bu mektubu, Peygam-
berinin önderliğinde ve örnekliğinde mutlaka okumak, düşün-
mek ve gereğince işler yapmakla görevlidir.
Kur’an’ı okuyan insanı ve evreni daha iyi anlayacaktır. Çünkü O 
Hakk ışığıdır ki insan aklının yolunu aydınlatır.
İnsanı ve evreni iyi okuyan da, Kur’an’ı gereğince anlayacaktır.
Çünkü doğadaki, insandaki ve Kur’an’daki ayetler aynı kaynaklı-
dır.
Kur’an, bizzat kendinin ifadesiyle: 
. Hakk ve hakikatlerle dolu ilahi bir kelamdır.
.Büyük bir haber ve bilgi kaynağıdır.
.Peygambere ve insanlara Hakk ve hakikati göstermek amacıyla 
indirilmiştir. 
 .Hz.Muhammed’e insanları karanlıktan aydınlığa çıkarması ve 
Allah yoluna iletmesi için indirilmiştir.
.Apaçık bir nurdur.
.Hakk’ı batıldan ayırır.
.Ona uyanlar şerefli bir hayat yaşarlar.
.Müminlere şifa ve rahmet kaynağıdır.
.Allah’tan bir öğüt, bir davettir.
.Akıl sahiplerini düşünüp ibret almaya davet eder.
.Hikmetlerle dolu, hidayet kaynağı bir kitaptır.
. Dünya ve ahiret mutluluğu için değerli bilgi ve ilkeler taşır.
.Yüce bir amacı gerçekleştirmek üzere gönderilmiştir.
.Kutlu bir gecede inmeye başlamıştır. 
PEYGAMBERİMİZE İNDİRİLEN EN BÜYÜK MUCİZEDİR
O hem dünyada hem de ahirette mutlu olmanın yollarını gösteren 
eşsiz ilkeler uyarılar ve öğütlerle doludur.
.Hakk ile batılı ayıran kesin bir hükümdür, şaka ve boş
 söz değildir…
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…Ermeniler Kozan Kalesi’nin en üst noktasına 
yerleştirdikleri toplarla Çanaklı ve Sırelif sırtlarını 

dövmüşlerdi… 

İKİ HAZİRAN
      Kozan, birinci dünya harbi esnasında çektiği sıkıntılardan 
epeyi önce 1865 yılında tarihi ‘Kozanoğlu’nu ıslah etme’ va-
kasını yaşamıştı. 
Kozan’dan başlayarak Adana’ya kadar, hatta sağlı sollu geniş-
leyerek uzanan ovadaki hemen hemen tüm köyler,  1865 ıslah 
hareketiyle kurulmuş ve Ahmet Cevdet paşanın dahice bu is-
kan politikası, kurtuluş savaşında stratejik bir rol üstlenmişti.
      1918 den itibaren Osmanlı devletimiz çökünce, 1915 yılın-
da tehcir edilen Ermeniler Kozan’a dönmeye başladılar. Dün 
canları, malları, ırzları istisnasız himaye edilmiş Ermenilerin 
kahırları çekilmez olmaya başlamıştı. Hele 7 mart 1919 yı-
lında Kozan, Fransızlar tarafından fiilen işgal olunca, Er-
meniler büsbütün azmaya başladılar. Yağma,gasb, suikast 
gibi cürümlerinin yanı sıra psikolojik baskı, tehdit, soğuk 
savaş unsurları da vakayı adiyeden olmuştu.
      
7 mart 1919 tarihinde Fransız işgal birlikleri TIRMIL’a ulaştılar. 
Tırmıl’da toplarından birisiyle İDEM köyünün minaresine nişan 
alarak ateş ettiler. Şerefeden itibaren minarenin üst kısmını vurdu-
lar. Sonra toplarının bir kaçını KOZAN KALESİNİN en üst nok-
tasına yerleştirdiler. Kaleden Çanaklı Ve Sırelif  sırtlarını dövmeye 
başladılar. Bu durum halkta korku ve heyecan yaratsada halkı asla 
yıldıramamıştır. Kozan ahalisi çok çabuk teşkilatlanmış, Kozan’ı  
çepe çevre çevreleyen kuva-yi milliye çeteleri oluşturmuşlar ve 
düşmana karşı derhal vaziyet almışlardır.
      Kozan’la ilgili acıları, sıkıntıları ve eşsiz kahramanlıkları tarih-
çilerimizin tafsilatlı bir şekilde yazıp anlattıklarını biliyoruz. Ben 
burada milletimizin işgale ve düşmana karşı ne yüksek bir halet-i 
ruhıye içinde olduğunu gösteren iki örneği yazıp sizlerle paylaşa-
cağım ve bu örneği başka milletlerle de mukayese edeceğim: 1919 
yılında 14 yaşında olan Mehmet isminde bir  Türk çocuğunun bel-
leğinde yer eden tepkisi, Türk milletinin ne olduğunu ve ne olaca-
ğını gösteren yalın ve sıradan bir olaydır. Uzun süren savaşta halk, 
tüm maddi varlığını tüketmişti. Yaşlı bir kadın Cuma günü elinde 
bir tavuk, 5-10 adet yumurtayla birlikte alış-veriş yapmak için 
Kozan’ın Cuma pazarına inmişti. Kaba,galiz,  densiz bir Er-
meni esnafı şöyle bağırıyordu: ‘Kız gel buraya, yu-
murta ve tavuğu kaça satıyorsun? Şu kadar paraya. 

Yok olmaz, ben yarı fiatına alıyorum,  al şu parayı!..’ 
Kadıncağızın çaresizliği, Ermeninin azgınlığı 14 ya-
şındaki gencin yüreğini adeta kül etmişti… Ayrılıkçı 
bir gayri müslimin bu tavrına dahi tahammül edemi-
yordu…
      Garbi Kozan’ın dağ köyünden KITAL HASAN denilen bir 
Kuva-yı milliyeci  kahraman çeteciye lakap olan bir olay vardır-
ki geçekten ilginçtir: 1919 yılının ağustos başlarında Çanaklı ön-
lerinde yaptıkları baskında başarılı olamamışlardı. Çeteler moral 
tazelemek için geçici olarak dağılmışlardı. Hasan’da yorgun-ar-
gın köyüne İnderesi’ne dönmüştü. Yöresine ulaştığında bir kısım 
insanın lakayıtlığı Hasan’ı çileden çıkardı. Bütün depdebesiyle 
giden düğün alayına rastladı. Bu ne haldir? Çukurova işgalden 
dolayı yanıyor, siz eğleniyorsunuz deyince, nasipsiz biri, vur da-
vulcu çukurovasını ne yaparım diyerek küfürlü konuştu. O da 
onu orada mavzeriyle vurdu… Ve adı artık KITAL HASAN 
oldu…
      Mısır’da bulunduğum sırada üniversiteli arkadaş-
larım vardı. Üniversite hocaları Mısır’ı övmek İçin 
öğrencilerine şu garip hikayeyi anlatırlarmış: “Mısır-
lılar öyle büyük bir milletki kendilerini işgal eden tüm 
işgalcileri asırlar içinde asimile etmesini bilmiştir” di-
yerek övünüyorlarmış, öğrencileri de övünüyordu…
      Bu sözün zımnında ülkelerini işgal edenleri kabulleniş 
vardır; bunun nesiyle övünüyorlar?.. Yukardaki iki örnekle 
karşılaştırdığımız zaman Mısırlılarla bizim aramızda kıya-
sı kabil olmayan bir fark vardır. Galiba bu karakterimizden 
dolayı düşmanlarımız çok olmuştur… Varsın çok olsun!..                                                                                                                                         
                            Şemsettin İnceler   Müftü-ü Esbak



04 11 Haziran Salı 2019SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Ah o eski bayramlar... Aha biz eskidik bile! Ben 49 yaşıma geliverdim. Diyeceğim şudur 
ki: Bugünü güzel yaşayanların yarınları da güzel olur. Mutluluklar 

bulaşıcıdır. Mutlu ve güzel insanlarla dolu dolu zamanlar 
geçirmenizi diliyorum.

Her şeyin kıymetini sonradan bilmeden yana ustayız. Hayatı kaçırmada ve ertelemede 
üstümüze yok. Herkes "ah o eski bayramlar" diyor. Oysa eskiten de tüketen de kıyme-
tini bilmeyen de bizleriz. Mutsuzluklar bulaşıcıdır. Mutluluk kıskançlarından, mutsuz-
luk abidelerinden, çirkin dedikoduculardan, fitne, haset, fesat ve kıskanç cahil ve şirret 
özellikleri gelişmiş, kötü niyetli kimselerden de son derece uzak durmanızı tavsiye edi-
yorum. Çünkü onlara rağmen mutluysanız; onlarsız daha mutlu olacağınıza emin olun.  
 Aha biz eskidik bile! Ben 49 yaşıma geliverdim. Diyeceğim şudur ki: Bugünü güzel 
yaşayanların yarınları da güzel olur. Mutluluklar bulaşıcıdır. Mutlu ve güzel insanlarla 

dolu dolu zamanlar geçirmenizi diliyorum.

Belediyeler Değişti Çukurlar da Değişsin...

VATANDAŞA ASFALT CEZASI
Devlet kurumlarının birbirlerine destek vermesi yurttaşın 
lehinedir... Adana B. Şehir Belediyesi araç ve ilaç desteğini 
vermeye başladı sivrisinek ilaçları zaman zaman atılıyor.ancak; as-

falt konusunda sıkıntı var. Tepedeki siyasi ayrıştırma maalesef aşağılara sirayet ediyor. 
Bize gelen bilgilere göre Kozan Belediyesi'ne bir süredir Karayolları, yollara ivedi 
yama dökülebilmesi için asfalt desteği veriyormuş. Bir gizli el yurttaşların yararına 
olan işe çivi koymuş, engellemiş ki Karayolları verdiği destekten vazgeçmiş. Ne kadar 
üzücü... Kim bu el?
Belediye bizim partidense asfalt var, değilse asfalt yok! 
İyi de vatandaş sizin partiye zaten dolu dolu verdi. Hukuk, mahkeme, YSK vermediyse vatandaşın suçu ne?
Sorarım size: Bu ceza vatandaşa mı, istemediğiniz belediye başkanına mı?

Cuma Pazarı çevresi…

Mehmet Akif Ersoy Anadolu 
Lisesi civarı…
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Kozan’nın  kurtuluşunun 99. Yıl dönümü kutlandı 

Kozan'ın Düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıl dönümü 2 Ha-
ziran Pazar günü Hoşkadem Camii önünde düzenlenen programla 
kutlandı.
 Hoşkadem Camii meydanında sabah erken saatlerde başlayan 
kurtuluş etkinlikleri temsili Hürriyet Kızı'nın milis kuvvetlerince 
kurtarılması, kara günleri temsil eden siyah bayrağın indirilerek  
Türk Bayrağının göndere çekilmesi ile başladı. Saygı duruşu  
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk anıtına Belediye 
Başkanı  Kazım Özgan ve Kuvai Milliye Cemiyeti temsilcilerinin 
çelenk koyması ile devam eden program  Kozan  İlçe Müftüsü 
Celil Karaca günün anlam ve önemini belirten konuşması ile 
devam etti
Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam “Hepimizin bildiği gibi Tük 
tarihi destanlıklar ve kahramanlıklar ile dolu bir tarihtir. Bu kah-
ramanlıkların en çetin geçtiği yerlerden biri de Kozan ve çevresi 
olmuştur. 1. Dünya savaşı ve akabinde kurtuluş savaşı yıllarında 
bu coğrafyada verilen mücadeleler bizlere bugün güzel ilçemizde 
gönül rahatlığı ile yaşama şansı sağlamıştır. Başta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimi-
zi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, hepinizin bu anlamlı 
gününü kutluyorum”  dedi.
Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan “Günümüzden tam 
99 yıl önce Kozan'daki kahraman ecdadımız ölüm-kalım savaşı 
vererek canları pahasına bu toprakları düşmandan temizlediler. İş-
galci güçler, 99 yıl önce bugün Tüm Anadolu'da olduğu gibi Ko-
zan'da da yüreği vatan sevgisi ile dolu Türk Askeri ve Halkı'nın 
direnci karşısında işgal ettikleri topraklardan çekilmek zorunda 
kalmışlardır. Şehitlerimizin kutsal kanları ile sulanan topraklarda 
var olmanın haklı gururunu Kozan'ın kurtuluşunun 99. yıl dönü-
münde yeniden yaşıyoruz. Türk milletinin bağrındaki iman ve 
bağımsızlık aşkını hiç bir maddi güç sindiremez ve sindiremeye-
cektir. Geçmişten ders alıp geleceğimize yön vermeliyiz” Dedi.

Başkan Özgan; "Kozan'ın düşman işgalinden kurtarılışını kut-
ladığımız bu günde bütün dünyaya mesajımız; barıştır, sevgidir, 
kardeşliktir. Kozan'ın düşman işgalinden Kurtuluşunun 99.yıl 
dönümünü kutluyor, bu bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin 
bedelini canlarıyla ödeyen aziz şehitlerimizi, Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşlarını, minnet ve şükran duygularıyla 
rahmetle anarken, Allah bizleri tekrar esaret altına düşenlerden 
etmesin diyor, Tüm hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyo-
rum" şeklinde konuştu. 
Yapılan konuşmaların ardından kutlamalar daha mehteran takımı 
gösterileri ile devam etti. Kutlamalar ilçe protokolü ve programa 
katılan heyetin Kozan Asri Mezarlığında garnizon şehitliği ve 
polis şehitliği ziyaret edilerek şehit mezarlarına karanfil bırakılıp 
duaların okunması ile son buldu.
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Kozan Dağlarında Milli Mücadele ve Sehlikzade Hasan Efendi’nin Rolü
Kuvay-i Milliye’yi besleyen Ana damar Sehlikzade Çiftliği…

Kuvay-i Milliye Kahramanı, Sivas Kongresi Delegesi, 
Müfreze Komutanı Sehlikzade Hasan Efendi’nin Torunla-
rı Cemal, Kemal ve Cengiz Sehlikoğlu ile tarihi konuştuk. 
Aynı zamanda Mekteb-i Sultani mezunu Sehlik Mah-
mut’un da oğulları olan Kemal ve Cemal Selikoğlu, bü-
yüleyici tarihi mekanda Kurtuluş yıllarını anlattılar.
Sehlikzade çiftliği bütün Kuvvay-i Milliye’ye erzak gön-
deren bir savaşın ve kahramanlığın merkeziydi. Çiftlik 
lojistik destek sağlanan yer olduğu için Ermeniler tarafın-
dan Kurtluş Savaşı öncesi yakılmış. 
Çiftliğe girer girmez Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Seh-
likzade Hasan Efendi’nin portreleriyle karşılaştık. 
Sehlikzade Hasan Efendi 1877 yılında Osmanlı-Rus har-
binde doğmuş. Milli Mücadele yıllarında Sivas’ta bulu-
nan Mustafa Kemal Atatürk’le görüşmeye giden Kozan 
heyetinin sözcülüğünü de yapan Sehlikzade Hasan Efen-
di Atatük’e “Bizim silahımız, adamımız ve paramız var. 
Göreve hazırız” diyerek bölgeye komutan atanmasını ve 
cephe açılmasını sağlamıştır. Ayrıca Kozan-Tufanbeyli 
hattında öncü kuvvet komutanı olarak mücadelenin içinde 
yer alan İstiklal madalyalı bir kahramandır. 
Kemal Sehlikoğlu “Kurtuluş Savaşı öncesinde burası Er-
meniler tarafından yakıldı. Büyükbabam Fransızlar ve Er-
meniler tarafından bazı olaylardan arandığı için Sivas’a 
Atatürk’le görüşmeye gidiyor. Saimbeyli cephesinde sa-
vaşıyor. Orada mücadeleye devam ediyor. Çünkü hakkın-
da  tutuklama kararı var. 

Kurtuluş savaşı uyanışı bu bölgede Çukurova’da 
başlıyor

Osmanlının  son döneminde büyükbabam  Meclis-i Umu-
mu azası (Adana İl Genel Meclis Üyesi). Babam da Mek-
teb-i Sultani mezunu (O dönem subay yetiştiren okul).  
Kurtuluş savaşı uyanışı bu bölgede Çukurova’da başlıyor. 

Kozan’ın kurtuluşunun 100. Yılına yaklaşıyoruz. Ta-
rihimizi iyi öğrenmemiz ve sahip çıkmamız gerekiyor. 
Burayı herkes gelip görsün istiyoruz

Yanyana yaşadığımız Ermeniler, Fransız ordusuna asker 
olarak alınıyor. Bu artık bizlerin yok edileceği anlamına 
geliyor. Ondan sonra da mücadele başlıyor. Sehlikzade 
Hasan Efendi hem Atatürk’e hem de İçişleri Bakanlığı’na 
Feke’de olan olaylarla ilgili belgede göndermiştir. 
Kozan’ın kurtuluşunun 100. Yılına yaklaşıyoruz. Tarihi-
mizi iyi öğrenmemiz ve sahip çıkmamız gerekiyor. Burayı 
herkes gelip görsün istiyoruz” dedi.  
Cemal Sehlikoğlu “Burası 1. Dünya savaşı ve Kurtuluş 
Savaşları sırasında cepheye lojistik destek sağlamak ama-
cıyla kullanılmış bir çiftlik. 

Osmanlı Yemen’de, Çanakkale’de savaşıyorsa bura-
dan erzak gidermiş

Burada çalışan kişiler askerliğini de burada yapmış sayı-
lıyor. Örneğin Osmanlı Yemen’de, Çanakkale’de savaşı-
yorsa buradan erzak gidermiş. 
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Zamanında yerin altında buğdayın depolandığı derin kuyular varmış. 
Burası 200-250 yıllık bir çiftlik. Sehlikzade Hasan Efendi’nin çiftliğin-
de hasatta kullandığı patos makinasıyla, odunla çalışan buharlı 
makineyle 1915yılında cepheye erzak yani un ve buğday taşıyorlar. 

Amacımız ileride burayı aile müzesi ve sergi salonu yapmak

Amacımız ileride burayı aile müzesi ve sergi salonu yapmak. Elimizde-
ki bütün objeleri, eski kullanılmış eşyaları Hasan Efendi’nin mavzeri, 
eski Osmanlı tapuları gibi. Önümüzdeki dönem Kozan’ın Kurtuluşunun 
100. Yılını kutlayacağız. Onunla birlikte olursa çok güzel olur. Belki 
burada kurtuluşla ilgili bir konferans düzenleyebiliriz. Bölge idarecile-
rimizden de destek alarak böyle bir organizasyonu düşünüyoruz.

Adana’ya ilk cephe açılmasını Kurtoğlu Hulusi Efendi, Topaloğ-
lu Halil Efendi ve Sehlikzade Hasan Efendi ve Faik Üstün, Sivas 
Kongresi’nde bulunan Atatürk’le görüşmeye gidiyorlar

Adana’ya ilk cephe açılmasını Kurtoğlu Hulusi Efendi, Topaloğ-
lu Halil Efendi ve Sehlikzade Hasan Efendi ve Faik Üstün, Sivas 
Kongresi’nde bulunan Atatürk’le görüşmeye gidiyorlar. Ve cephe 
açılmasını sağlıyorlar. Ondan sonra bölgelere Osman Tufan, Aydın 
Doğan ve Tekelioğlu Sinan gibi komutanlar atanıyor ve milli mücadele 
başlıyor. 

Hasan Efendi, Saimbeyli, Tufanbeyli, Gezbel, Şar, Rumlu (Rumlu 
şimdiki Tufanbeyli’ye bağlı Doğanbey). Daha sonra Saimbeyli (Ha-
çin) Kale bölgesinde güney bölgesini tutan müfrezede yeralıyor.

Hasan Efendi ağırlıklı olarak cephede çarpıştığı yerler Ermeni güçle-
rinin çok olduğu yoğun olduğu Saimbeyli, Tufanbeyli, Gezbel, Şar, 
Rumlu (Rumlu şimdiki Tufanbeyli’ye bağlı Doğanbey). Daha sonra 
Saimbeyli (Haçin) Kale bölgesinde güney bölgesini tutan müfrezede 
yeralıyor. Oralar kurtarıldıktan sonra Kozan 5-6 ay sonra kurtarılıyor. 
Ermeni nüfusu yoğun olduğu için. Kozan kurtarılırken 200 Ermeni 
Tılan’a doğru gidiyor. Değirmen’in orada kıstırılıyorlar. Oradaki dere-
den Ceyhan’a Fransız Garnizonuna sığınarak kurtuluyorlar. 

Yaver olarak bilinen Kirkor Mıcırıkyan’ın oğlu Haşatur babasının 
ölümünden dedemin de içinde olduğu grubu sorumlu tutuyor.

Ondan sonra kurtuluş savaşı bu bölgede sona eriyor ve Hasan Efendi 
evine geliyor.  Ama bütün malı, mülkü Kozan’da Yaver olarak bilinen 
Kirkor Mıcırıkyan’ın oğlu Haşatur babasının ölümünden dedemin de 

içinde olduğu grubu sorumlu tutuyor. Ermeniler 1918 yılında Osmanlı 
yenildikten sonra Kozan’a tekrar geldiklerinde Fransız üniformasıy-
la Ermeni askerleri, kamavor denilen çeteler geliyor. Yaverin oğlu da 
gençlik örgütünü kuruyor. 

Yaver Tehcir’de gitmiyor. 1915 Ermeniler gidiyorlar ve  1918’de geri 
geliyorlar. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra gelmemek üzere gidiyorlar.

Dedemin mallarını haraç-mezat satıyor. Dedem daha sonra mahkeme 
kararıyla geri alıyor. Yaver Tehcir’de gitmiyor. 1915 Ermeniler gidiyor-
lar ve  1918’de geri geliyorlar. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra gelmemek 
üzere gidiyorlar.
 
Değişik köylerde katliamlar yapıyor. Postacının katledilmesi, 
Müftü Halil Efendi’nin hanımı, gelini, torunu Tırmıl Köprüsü’nde 
katlediliyor ve kuyuya atıyorlar.

Ermeniler geldikten sonra Yaverin Oğlu Haşatur gençlik birliğini ku-
ruyor babasının intikamını almak için. Türklerin mallarına el koyuyor. 
Değişik köylerde katliamlar yapıyor. Postacının katledilmesi, Müftü 
Halil Efendi’nin hanımı, gelini, torunu Tırmıl Köprüsü’nde katledili-
yor ve kuyuya atıyorlar. Mezarları İmamoğlu’nun bir köyünde. Bunlar 
yaşanmış şeylerdir. Hani ne katliamı diyorlar ya? 

Maalesef gençlerimiz tarihi bilmiyorlar. Burayı çok fazla bilmeyen 
vatandaşlarımız var.

Burayı elimizden geldiği kadar yaşatıyoruz. Sürekli restorasyon çalış-
malarımız devam edecek. Biz istiyoruz ki buraya öğrenciler gelsinler 
ve bilgilensinler. Maalesef gençlerimiz tarihi bilmiyorlar. Burayı çok 
fazla bilmeyen vatandaşlarımız var” dedi.
Bu memleket kolay kurtulmadı. Üzerinde bastığımız topraklar sıra-
dan topraklar değil. Her bir taşın, ağacın bir anlamı var aslında. Tarih, 
kültür çok önemli. Herşey para, mal, mülk değil.  Buradan Adana 
milletvekillerine, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam’a, Adana Büyük-
şehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Kozan Belediye Başkanı 
Mimar Kazım Özgan’a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez’e 
çağrı yapıyorum. Bu tür tarihi mekanlarımıza sahip çıkmamız 
gerekiyor. Önümüdeki yıl Kozan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 
100. Yılını kutlayacağız. Buraya gezi düzenenlenebilir. 100. Yılımıza 
yakışır organizasyonlar düzenleyebiliriz.  



08 11 Haziran Salı 2019SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi



0911 Haziran  Salı 2019 SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Yaz aylarında sıcak havadan bunalarak dinlenmek 
isteyenlerin mekanı Dağılacak Mesire alanı

Yaz aylarında sıcak havadan bunalarak dinlenmek isteyenlerin mekanı haline gelen ... 
Sadece Kozan'a değil Çukurova bölgesine hitap eden Dağılcak, Adana ve çevre 
ilçelerden gelen misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. 
Dağılcak mesire alanı, bitki örtüsü, irili ufaklı şelaleleri, akan çayı ve oyun alanlarıyla 
şehir stresini atmak isteyenlerin uğrak yeri…
Vatandaşlar piknik alanında hem voleybol, hem basketbol oynama imkanı buluyor. 
Ayrıca sergilenen kümes hayvanları da vatandaşların ilgisini çekiyor.

Bölgenin adeta akciğer görevini üstelenen; şehir gürültüsünden, dumanından, 
kalabaklığından kurtulmanın tek adresi  Dağılcak Mesire Alanı...
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Akçalıuşağı Muhtarı İbrahim Akçalı’yı kaybettik
Kozan’ın sevilen esnafla-
rından, okuyucumuz  Mik-
dat Akçalı’nın ağabeyi, 
yine okuyucumuz Can Me-
dikal’in sahibi Musa Ak-
çalı’nın Amcası Akçaluşa-
ğı Köyü Muhtarı İbrahim 
Akçalı, ani bir kalp kriziyle 
nedeniyle geçtiğimiz Per-
şembe günü Hakk’ın rah-
metine kavuştu. Merhum 
Akçalı’nın cenazesi aynı 
gün ikindi namazından 

sonra Akçaluşağı köy mezarlığında çok sayıda sevenleri 
tarafından defnedildi.
 İbrahim Akçalı sevilen, kimseleri kırmayan, çevresin-
deki insanlara yardımcı olan  iyi bir insandı. Akçalı’nın 
ve tüm ailesinin acılarını paylaşıyoruz. Akçalı ailesini bu 

acılı günlerinde akrabaları, dostları, arkadaşları ve çok 
sayıda sevenleri yalnız bırakmadılar. 

 İbrahim Akçalı sevilen, 
kimseleri kırmayan iyi 

bir insandı

Tema Programlarını Başarı ile Tamamladılar

İlçemiz Kozan'da Tema Vakfı'nın Milli Eğitim Bakanlığı ile anlaşmalı 
olarak uyguladığı Tema Eğitim Proğramlarını yürüten sınıflar çalışmala-
rını başarı ile tamamladılar.
Konu ile ilgili bilgi veren Tema İlçe Sorumlusu Derya Deniz şunları 
söyledi:
"İlçemiz Kozan'da 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 6 ayrı okulda 
toplamda 13 öğretmenimizin sınıfında 355 öğrenci ile Minik Tema, Yav-

ru Tema ve Ağaç Kardeşliği proğ-
ramları uygulandı. Bu proğramlar 
aracılığı ile öğrencilere doğa eği-
timi verildi. Proğramda  çocukla-
rın doğa sevgisini, çevre bilincini 
geliştirmeye ve arttırmaya yönelik 
etkinlikler ve eğitimler yer almak-
taydı. Öğrenciler de bu eğitimleri 
büyük bir istek ve neşe ile gerçek-
leştirdiler. Bu eğitimleri sınıfların-
da uygulayarak tamamlayan öğret-
menlerimize katılım ve teşekkür 
belgeleri verdik. Öğrencilere de 
tema rozetleri ve Ağaç Kardeşliği 
Projesine katılan öğrencilere  katı-
lım sertifikası verdik. Bu eğitimle-
ri sınıflarında uygulayarak çevre-
ye, doğaya daha duyarlı ve saygılı 
nesiller 
yetişmesi yolunda katkı koyan
 öğretmenlerimize okul 
idarecilerine ve öğrencilere 
teşekkür ederim" dedi.
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KTO Başkanı Mustafa Kandemir “Çin Halk Cumhuriyeti ile 
ihracat sözleşmesi biran önce hayata geçirilmeldir”

Kozan Ticaret 
Odası Başkanı 
Mustafa Kandemir,  
Ankara’da “Üretim-
de Atılım İçin Tür-
kiye-Çin İşbirliği”  
çalıştayına katılarak 
Kozan’daki naremci-
ye sorunlarına ilişkin 
konuşma yaptı. TÜİK 
2019 verilerine göre 
Türkiye toplam por-
takal üretimi 1.9 mil-
yon ton olarak 

gerçekleşmiştir. 
Başkan Kandemir “Narenciye; Kozan ilçemizde ve bölgemizde 1600 
yıllarına dayanan geçmişiyle bölgemizde has lezzetlere sahip ürünümüz-
dür. Kozan bölgesi olarak yıllık 450-500 ton üretimimizle yaklaşık % 
20’lik paya sahibiz. 
Çin Halk Cumhuriyeti 1.4 milyar nüfusu ile stratejik bir pazardır. Böyle-
sine büyük bir pazarda ihracat sözleşmemiz  bulunmamaktadır. Yaklaşık 
4 yıldır Çin ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında yaş sebze ve 

meyve ihracatı sözleşmesi görüşmeleri devam etmekte olup, herhangi 
bir sonuç alınamaıştır.
Çin Halk Cumhuriyetinin büyük bir Pazar olacağını düşünmekteyiz. Na-
renciye sektörünün rahatlaması, pazarın büyümesi demek istihdam de-
mektir. Devletimize, ülkemize gelir demekltir. Çin Halk Cumhuriyeti ile 
ihracat sözleşmesi biran önce hayata geçirilmeldir” dedi. 

Kozan'da protokol bayramlaştı
Kozan’da Ramazan 
Bayramı dolayısıyla 
Kozan Kaymakam-
lığınca orgsanize 
edilen ve Kozan Be-
lediyesi’nin ev sahip-
liğinde gerçekleşen 
resmi bayramlaşma 
programı Ramazan 
Bayramının 1. Özden 
Kültür Merkezinde 
gerçekleşti. Bayram-
laşma programına 

Programa Kozan Kaymakam’ı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkan 
Yardımcıları Ruhi Gül, Süleyman Şenoğul, Adem Saygıcak, İlçe Em-
niyet Müdürü Mehmet İyim, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, 
siyasi partilerin temsilcileri, odalar ve meslek kuruluşları temsilcileri,  
kamu yararına çalışan dernekler  katıldılar.
Kaymakam Şafak Gürçam “Dostluğun, barışın, birlik ve beraberlik an-
layışının en ileri düzeyde yaşandığı milli ve dini duyguların, inançların, 
örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma şuuru-
nun şekillendiği,  bir  Ramazan Bayramına daha ulaşmanın mutluluğu 
ve sevincini yaşıyoruz.  Birlik ve beraberliğimizin temel taşlarından 
biri olan bayramlar; toplumumuzun manevi zenginlik kaynaklarından-
dır. Bireyleri ortak duygu ve düşüncelerde buluşturarak, üzüntüde ve 

sevinçte birleştirmekte ve bu değerlerin içtenlikle yaşanmasını sağ-
lamaktadır.Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Kozanlı hemşerilerimin, 
Ramazan Bayramını en içten duygularla kutlar, bu vesile ile aziz şe-
hitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anar, herkese 
sevdikleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini diler, 
selam ve saygılarımı sunarım” dedi. 
Özden Kültür Merkezi’ndeki programın ardından protokol İlçe Jandar-
ma Komutanlığı, Kozan Devlet Hastanesi, İlçe Emniyet Müdürlüğünü 
ziyaret etti. Bayramlaşma programı Gazi Yasin Çapar’ın evi, Şehit 
Piyade Uzman Çavuş Murat Özkozanoğlu ve Şehit Jandarma Komando 
Er Serdar Yeşilyurtt’un ailelerinin ziyaret edilmesiye son buldu. 

Mustafa Kandemir, Doğu 
Perinçek’le görüştü…
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Manav Ali PAŞA

ANDIL’IN GÜNLÜK TAZE MEYVELERİ-SEBZELERİ  BULUNUR

Kozanlının Ailenizin manavı

TLF:0536 676 42 77

ve

Bu ülkeyi bize bırakan atalarımızı saygı ve 
minnetle anarak tüm hemşerilerimizin 

2 Haziran Kurtuluş Bayramını ve Şeker 
Bayramını kutlarım.

Tema Vakfı Kozan İlçe Sorumlusu
Derya Deniz 

Osman Taş Zabıta Müdürü; Adil Dağlı 
Özel Kalem Müdürü

Kozan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne İzzet Kunt’un yerine  Os-
man Taş getirildi. Kozan’ın bilindik yerli aile fertlerinden olan eski 
polis memuru Osman Taş, aynı zamanda uzun yıllar Tufanpaşa 
Mahallesi muhtarlığını yapan Hakkı Taş’ın da oğludur.  Ağırbaşlı, 
efendi ve çalışkan kimliğiyle tanınan Osman Taş’ın görevi layı-
kıyla yapması bekleniyor. Bu arada:  Kozan Belediyesi’nde yine 
polislikten zabıtalığa geçen Adil Dağlıoğlu ise Özel Kalem Mü-
dürlüğü görevine  getirildi. Merhum Adil Dağlı’nın(Nam-ı Diğer 
Kör Adil) Torunu, İsmail Dağlı’nın oğlu Adil Dağlı da Osman Taş 
da toplum tarafından beğenilen, sevilen meşru isimlerdendir. Tabi 
İzzet Kunt ağabeyin de hem hizmetini hem de toplumsal uyumunu 
unutamayız. Kunt’un özellikle spor camiasında büyük emeği var…

Özel Kalem Müdürü
Adil DAĞLI

Zabıta Müdürü
Osman TAŞ
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Bayramda Dağılcak'a Akın Ettiler

 Kozan Dağılcak Sosyal Tesisleri ve Mesire Alanı, SODES Piknik Ala-
nı, İskele Tesisleri, Manastır Piknik Alanı ve Kozan Kalesi Cafe bay-
ramda Kozanlıların yanı sıra Çukurova bölgesinin yoğun ilgi gösterdiği 
piknik alanı oldu.
Tarihi ve Kültürü ile Çukurova bölgesine hitap eden Kozan, Adana ve 
ilçeleri başta olmak üzere komşu il ve ilçelerden gelen vatandaşların 
sosyal tesisleri ve dinlenme alanlarıyla tercih ettiği bir bölge olurken 
Dağılcak Sosyal Tesisleri ise en önemli piknik alanları içerisinde yer 
alıyor.
Kozan Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi ve yenileme çalışmala-
rının devam ettiği Dağılcak, bayram dolayısıyla Hatay, Mersin, Os-
maniye, Adana il ve ilçelerinden gelen vatandaşlarla bayram boyunca 
doldu taştı. Oksijen deposu olan Dağılcak Mesire Alanı'na gelen vatan-
daşlar, burayı tercih etmelerindeki en büyük etkenlerden birinin doğal 
güzelliklerinin yanında gösterilen ilgi ve alaka olduğunu kaydetti.

Dağılcak, İskele, Kozan Kalesi ve Manastır Piknik Alanı gibi sosyal 
alanları gezen vatandaşlar ortam çok güzel olduğu ve temiz bir havayı 
teneffüs ettiklerini kaydederek belediyenin bölgede çok güzel çalıştığı-
nı söyleyip teşekkür ettiler.
Yaşlısından, gencine herkesin ailesiyle doya doya eğlendiği ve dinlen-
diği Dağılcak Mesire Alanı'na gelen piknikçiler, mesire alanının doğa 
harikası bir yer olduğunu da belirterek Kozan Belediye Başkanı Kazım 
Özgan'a yapmış olduğu hizmetlerden ötürü tebrik etti.
Öte yandan uzun süredir kapalı olan ve yeniden açılan SODES ve 
Dağılcak arasında bulunan yürüyüş yolunu kullanan vatandaşlar ise 
memnuniyetlerini ifade ettiler.

Kozan Elektrikçiler Odası’nın iftarı her zaman farklı olur…
Kozan Elektrik Elektro-
nik ve Benzerleri Odası 
Başkanlığı tarafından 
geleneksel hale gelen 
iftar programının 15.’si 
Dağılcak Sosyal Tesis-
lerinde düzenlendi.
Programa Kozan Bele-
diye Başkan Vekili Ruhi 
Gül, Adana Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Birlik 
Başkan Nihat Sözütek, 

Belediye Meclis Üyesi Soner Uzun, ilçedeki oda başkanları, STK 
temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, oda üyeleri, basın mensupla-
rı ve aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.
Program öncesi Kozan Elektrik Elektronik ve Benzerleri Odası Baş-
kanı Hakan Sağmen ve yönetimi iftar programına katılan davetliler 
ve oda üyeleri ile tek tek ilgilendi. Okunan dualar ve Ezanın okun-
masına İftar sonrası bir konuşma yapan Oda Başkanı Hakan Sağmen, 
“11 ayın sultanı olan Ramazanı Şerif’te sizin gibi coşkulu kalabalık 

ve değerli oda üyele-
rimizle birlik, bera-
berlik ve mutluluk 
içerisinde bu sene oda 
olarak geleneksel hale 
getirmiş olduğumuz 
ve 15.’sini düzenle-
diğimiz iftar etkili-
ğimizde sizlerle iftar 
yapmaktan büyük bir 
onur duymaktayız. Bu 
vesileyle tüm İslam 
Aleminin  Ramazan Bayramını kutlar, sağlıklı, mutlu, huzurlu nice 
bayramlar geçirmelerini temenni ederim” dedi.
Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkan Nihat Sözütek, “Bu-
rada bulunmaktan çok mutlu ve gururluyuz. Ne mutlu Hakan Baş-
kanımıza sizler gibi odasına sahip çıkan bir üyeleri var. Allah’ım her 
zaman sizlerin birliğini ve beraberliğini bozmasın. Allah’ım bu ayın 
sonunda da sizlere şeker tadında bayram kutlamayı nasip eylesin.” 
şeklinde konuştu.
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Başkan Karalar “Bugün bir vatana sahipsek, bunu şehitlerimize borçluyuz”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı  Zeydan Karalar, art arda 
toprağa verilen Adanalı şehitlerin baba ocaklarını ziyaret etti, 
taziye evinde şehit yakınlarının acılarını paylaştı.
 Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Tunce-
li’nin Ovacık ilçesinde PKK’lılarla çatışmada şehit düşen Adanalı 

Uzman Onbaşı Eren Yücel ile, Hakkari’nin Çukurca İçesi’nde PKK’lı-
larca şehit edilen Adanalı  Jandarma Astsubay Ercan Sanca’nın baba 
ocaklarındaki taziye evlerine giderek, yakınlarının acılarını paylaştı, 
belediye olarak şehit ailelerinin daima yanında olacaklarını belirtti.
 İlk olarak Şehit Uzman Onbaşı Eren Yücel’in Seyhan İlçesi Gazipaşa 
Mahallesi’ndeki evine giden Başkan Zeydan Karalar, şehidin yakınları-
na başsağlığı diledi, bir süre sohbet etti, acılarını paylaştı.
 Daha sonra  Şehit Ercan Sanca’nın Seyhan İlçesi Dumpupınar Mahal-
lesi’ndeki evine giden Başkan Zeydan Karalar, burada da acılı aileyle 
bir süre taziye çadırında oturdu, başsağlığı diledi.
 

BİR VATANA SAHİPSEK, BUNU 
ŞEHİTLERİMİZE BORÇLUYUZ

Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşaması için hayat-
larını hiçe sayan ve bu uğurda canlarını feda eden şehitlerin 
geride kalan yakınları için ne yapılsa az olacağını ifade eden 
Başkan Zeydan Karalar, şehitlerin yakınlarına sabır, şehitle-
rin ruhları için rahmet diledi. Başkan Zeydan Karalar, “Bu-
gün bir vatana sahipsek ve güven içinde yaşıyorsak, bunu 
şehitlerimize borçluyuz. Onlara minnettarız ve aziz ruhları 
önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.  

Vekil Ayhan Barut “Adana neden görmezden geliniyor?”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Konya'da 12-14 
Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak 'Yaş Meyve ve Sebze Çalıştayı'na 
Adana'daki ilgili dernek, kurum ve kuruluş temsilcilerinin çağrılma-
masına tepki gösterip yanlıştan dönülmesini isteyerek, "Adana neden 
görmezden geliniyor?" diye sordu. 

ÇALIŞTAY KONYA'DA YAPILACAK

Selçuk Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar 
ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel 
Müdürlüğü ve Konya Ticaret Odası işbirliğiyle 12-14 Haziran 2019 ta-
rihleri arasında Konya'da 'Yaş Meyve ve Sebze Çalıştayı' düzenlenecek. 
'Domates Pazarlama Kanallarının ve Pazar Marjının Tespiti Üzerine Bir 
Araştırma Projesi' kapsamında ve 'Toplumsal Mutabakat ve Kalkınma' 
vizyonuyla gerçekleştirileceği çalıştay, Konya'daki bir otelde 3 gün sü-
recek.  'Üretimin ve Üreticinin Sosyo-ekonomik Açıdan Değerlendiril-
mesi', 'Komisyoncu ve Tüccarların Faaliyetlerinin ve Sistem Üzerinde-
ki Etkilerinin Değerlendirilmesi' ve 'Perakende Sektörünün Yaş Meyve 
Sebze Piyasası Üzerindeki Etkinliği' ana başlıklarında çalışmaların 
yapılacağı çalıştaya, ilgili bakanlıkların üst düzey bürokratları, konu-
nun uzmanları, akademisyenler, ihracat ve ticaretle uğraşanların yanı 
sıra bir çok bölgeden Ziraat Odası temsilcisinin katılacağı duyuruldu. 

"BU YANLIŞTAN DÖNÜLMESİNİ İSTİYORUZ"

Böylesine önemli bir çalıştaya Adana'dan sadece Çukurova Üniversi-
tesi'nde görevli bir öğretim üyesinin katılacağını belirten CHP Adana 
Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi 
Ayhan Barut, Adana'nın görmezden gelinmesinin çok yanlış olduğunu 
aktardı. Çalıştaya başka illerden ilgili bakanlıkların İl Müdürleri, Ziraat 
Odası, Ticaret Odası, Hal ve Manav Dernekleri, İhracatçı Birlikleri 
temsilcilerinin katılacağını bildiren Ayhan Barut, "Tarımın göz bebeği 
olan, Türkiye'de yaş sebze ve meyve denilince akla ilk gelen illerden 
birisi olan kentimizin ilgili kurum, kuruluş, oda ve dernek temsilcile-
rinin bu çalıştaya çağrılmamasını, haberdar edilmemesini, sorun, öneri 
ve isteklerini dile getirememelerini kabul edemiyoruz. Çalıştay düzen-
leyicilerinin bu yanlıştan dönmesini, Adana gibi tarım bölgesinin ilgili 
temsilcilerini de bu çalıştaya davet etmelerini istiyoruz" dedi. 
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Horzum Yaylası Yaza Hazır

Kozan Belediyesi, yayla sezonunun yaklaşması dolayısıyla 
kışın bozulan yolların bakımı ve trafiği engelleyen ağaçların 
budanması, yabani ot temizliği ve bozulan yolların çalışma-
larına Horzum yaylasından başladı.
Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Şantiye ve 
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yaz aylarında 
yoğun nüfus artışının yaşandığı Horzum yaylasında cadde ve 
sokak kenarlarında görüntü engelleyen ağaç dallarını buda-

yarak, artan hava 
sıcakları sonucu 
büyüyen ve kuru-
yan otların kesimini 
yapıldı.
Yayla sezonu önce-
sinde Horzum yayla-
sında birtakım çalış-
malar başlattıklarını 
kaydeden Kozan 
Belediye Başkanı 
Kazım Özgan, “İlçe-
mizden yaz sıcakları ile yaylalara göçler başlamakta. 
Kozan Belediyesi olarak yaylacı vatandaşlarımızın huzurlu 
ve rahat bir yaz geçirmeleri için çalışmalarımıza başladık.  
Yayla sezonu öncesinde yaylalarımızda yabani otların 
temizliği, budama ve bozulan yolların bakım çalışması 
başlattık. Kozan Belediyesi olarak gayemiz yaylacılarımızın 
güven içerisinde huzurlu bir yayla sezonu geçirmelerini 
sağlamak” dedi. geçirmelerini sağlamak" dedi.




