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‘‘Size miras olarak meşruiyeti
    ve ondan doğan mutluluğu

bırakıyorum’’
ibrahim kARAOĞlu
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23 Ocak 2018 SalıEski Başhekim Dâhiliye Uzm. Dr. Süleyman Can’ın iftiraya uğradığı ve kendisine kumpas kurulduğu ortaya çıktı

Kozan Sancaklı Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi olağan kongresi yapıldı
YAHYA OCAK BİRLEŞTİRİCİ…

 Haberi Sayfa: 11’de  Haberi Sayfa: 6’da

Elektrikçiler ve Elektronikçiler Yine Hakan Sağmen Dedi

Halkla ilişkiler ön 
plana çıktı…
Yazısı: Sayfa: 15’de

Sinema Oyuncusu İğdigül, Kozan Kolejinde Semner  verdi 

Sayfa:2’de

Yaklaşık 1 yıl önce kendisine kumpas kurulduğu ve itiraya ma-
ruz kaldığı anlaşılmış; idare tarafından doktorluk görevine iadesi 
yapılmıştı. Dava ise adliyede devam ediyordu. Hakkında olma-
dık şeyler yazıldı. Linç edildi. 
Mahkemeden önce yargıladılar. Ailecek travma yaşadılar. Çok 
kötü günler geçirdiler. Yılmadılar. Türk Adaleti’ne güvendiler. 
Kumpas kurularak itira atılan ve bu yüzden Fetö’den yargılanan 
Süleyman Can hakkında  Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi 
gerekçeli kararını verdi. Kararda: “Yapılan incelemeler sonucun-
da en ufak bir şüpheye ve delile rastlanmaksızın beraatına karar 
verilmiştir” denildi.                                                Sayfa: 4’de
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İlk izlerinin görüldüğü uzak Asya’dan başla-
yıp, Batı’da ulaştıkları son nokta olan Viya-
na’ya kadar iki coğrafya arasında geçen bin-
lerce yıllık bir tarih.

Orta Asya’dan başlayarak doğaya, iklime, 
sert coğrafi şartlara ve bolca düşmana karşı 
varlıklarını korumuş, sürdürmüş ve bugüne 
gelmişlerdir. Onların günümüze ulaşan tarih 
yolu gerçek anlamda bir destandır.

Türk dediğimiz zaman tarihin derinliklerine 
kadar inen, yaklaşık M.ö. 3000’lere kadar gi-
den ve oralardan başlayarak günümüze kadar 
gelen çok geniş bir coğrafyada yayılmış bir 
insan topluluğudur.

Türk adı ilk defa Pers metinlerinde geçiyor. 
Tarih 421’dir.

O dönemlerde Avrupa milletlerinin adı bile 
yoktur henüz. 

Asya’da, Avrupa’da 11.YY’dan itibaren Afri-
ka’da var olan ve oldukları her yerde de devlet 
ve medeniyet kuran bir millet.

9.YY’dan itibaren kitleler halinde Müslüman 
olmaya başlamış ve 11.YY’dan itibaren Ana-
dolu’yu Türkiye yapmış ve Müslüman olmayı 
Türk olmak olarak kabul etmiş ve ettirmiş bir 
millet.

Millet ise; dil, din, kültür, soy, vatan, tabiiyet, 
ülkü, tarih, menfaat birliklerinin bir kaçının 
veya hepsinin belirlediği bir toplum birimi-
dir.

Bu ortak paydaların hepsinin bir arada olma-
sı gerekmeyebilir. Bir millet bunlardan ne ka-
dar çoğuna sahipse bağlayıcı gücü de o kadar 
büyüktür.

Türklerin durumu bu bağlamda memnuniyet 
vericidir. Tabiiyet birliği dışında Türk mille-
ti (küçük istisnalarla) millet teşekkülüne yol 
açan temel bütün unsurlara birden sahiptir.

Dünya üzerinde pek az millet için bu iddia 
ileri sürülebilir.

uzun bir tarih içinde büyük ve geniş coğraf-
yalarda yayılan Türklerin temel ortak payda-
larını bu denli korumaları olağanüstüdür. 

Her insan hayatı boyunca iç içe geçmiş bir-
çok grubun üyesidir. Bu gruplara toplum 
birimleri diyoruz. Toplum birimi üyelerine 
mensubiyet şuuru verir. İnsan mensup oldu-
ğu gruba karşı bağlılık hissi taşır.

Toplum birimleri şunlardır: FErT, AİLE, 
SüLALE, KAVİM(OYMAK), KABİLE (Aşİ-
rET), BOY, MİLLET, üMMET, İNSANLIK, 
VArLIK ÂLEMİ.

Her insan mensup olduğu bu toplum birim-
lerinin bir kaçına birden kuvvetli veya zayıf 
bir mensubiyet şuuru ile bağlanır.

İç içe bir dizi toplumsal birime mensup olan 
fert, birimler arasında şuurlu veya şuursuz 
tercihler yapar.

‘’Milliyetçi’’ , millet birimine ilk sırada yer ve-
renlerin sıfatıdır.

Milliyetçi kendinden, ailesinden, sülalesin-
den, sosyal sınıfından daha çok milletine 
bağlı olandır. Aksi halde Milliyetçilik kuru 
bir sevda olarak kalır.

Bir Türk Milliyetçisi, milletiyle beraber ait 
olduğu ümmeti, ailesini, kendi şahsını, hatta 
sosyal sınıfını sevmelidir.

İSLAMİYET, TüK MİLLETİNİ BELİrLE-
YEN EN öNEMLİ DEĞErLErDEN Bİrİ-
Dİr, Bu YüzDEN üMMETİNİ SEVMEK 
TürK MİLLİYETÇİSİ İÇİN OLMAzSA 
OLMAz Bİr şArTTIr.

Türk kültürü büyük çapta Müslümanlıkla şe-
killenmiş ve yoğrulmuştur. Türk Milliyetçi-
sinin samimi anlayışına, Arif Nihat Asya’nın  
‘’Dua’’ adlı şiiri çok güzel tercüman olmak-
tadır:

Bizler, kısık sesleriz… Minareleri, 

Sen, ezansız bırakma Allah’ım.

Müslümanlıkla yoğrulan yurdu,

Müslümansız bırakma Allah’ım.

Türk Milliyetçiliği Türklük sevgisine dayanır 
ve kaynağı da Türk Kültürü ve Türk Tarihidir.

Türk kültürü, Türk milletine milli kimliğini 
veren en önemli faktördür.

Türk kültürü deyince; DİL, Türkçe, edebiyat, 
musiki, mimari bütün sanatlar, efsaneler, ma-
sallar, oyunlar, ninniler, yemekler, halk oyun-
ları vs. Ve DİN akla gelmelidir.

Türkler Dünya’nın en eski milletlerindendir.

Türk Milliyetçiliği duygu ve düşüncesi de 
Dünya’nın en eski milliyetçiliklerindendir.

Türkiye Cumhuriyetinin temelinde de Türk 
Milliyetçiliği duygu ve düşüncesi yatar.

Milliyetçilik sosyal bir realitedir. Kalkınma-
nın dayanışmanın ve savunmanın temel itici 
gücüdür. 

Bu yüzden büyük güçlerin hiçbir zaman sev-
mediği durumdur. Milliyetçiliğe karşı çık-
mak aslında, açık bir şekilde büyük güçleri 
desteklemek demektir.

Milliyetçilikteki temelimiz milli kültürümüz-

dür. Çünkü kimliğimizi belirleyen kültürü-
müzdür. Milli kimlik çok güçlü bir kuvvet 
alanı oluşturur.

Millet siyasi kavramın ötesinde bir vakıadır. 
öyleyse Türk Milletini tarif eden değerlere 
sahip olan her insanı Türk saymaya mecbu-
ruz.

Türk Milliyetçiliği bütün Türkleri kapsar. 
Yani Turancıdır.

Turancılık ise Türk Milletinde eksik bulanan 
tabiiyet birliğinin sağlanması ülküsüdür.

Türkler de ırkçılık hiç olmamıştır. 

Milliyetçiliklerinde de ırkçılık asla yoktur.

Onun için Türkçülüğün teorisyeni gökalp, 
‘’Irk atlarda olur’’ derken, Türkçülüğün en 
büyük uygulayıcısı olan Atatürk de mille-
tin bir mensubiyet şuuru olduğunu şu meş-
hur sözüyle ölümsüzleştirmiştir: ‘’Ne Mutlu 
Türk’üm Diyene’’

Türkiye dışındaki Türkler bizim ırktaşımız 
değil millettaşlarımızdır. Elbette onlarla soy 
birliğimiz de vardır.

‘’Soy’’ da bir bağdır. Fakat ‘’Millet’’ , ‘’Soy’’ 
dan daha yakın bir bağdır ve ‘’Türk Milleti’’ 
soy ortak paydasını zaten içinde taşır. 

Türk milleti için ırktaş ifadesi; Azeri, özbek, 
Kazak, Türkiyeli, gagavuzlar için değil, me-
sela Macarlar için kullanılabilir.

Milliyetçi kendini daima ezelden edebe bir 
akış için hisseden adamdır. Kısa vadeli taktik 
planları olsa da aslında ömürler, nesiller öte-
sine uzanan stratejik hedelere yönelmiştir. 
Biz bu hedelere ülkü diyoruz.

ülkü ve ülküler kişilerin hayatlarıyla sınırlı 
olmayan milli hedelerdir.

Bugün millet birimi Dünya’nın gidişindeki 
temel birimdir.  Onun yerini alan hiçbir 

toplum birimi olmamıştır. Peki ümmet ne 
olacak diye sorabilirsiniz. Kısmet olursa onu 
da hataya yazalım. 

şimdilik şunu söylemek yeterli olabilir, aklı 
başında olan her Türk, Türk milletine 

mensup olduğunu ve ona bağlılık 

düşüncesini taşırken aynı zamanda mutlaka 
İslam ümmetinden olduğunu da bilir.

Ünlü Sinema Oyuncusu Semih İğdigül, Kozan Koleji’nde “Hayvan Sevgisi” Konulu Seminer Verdi
ünlü sinema oyuncusu Semih İğdigül Kozan Kolejinde hayvan sevgisi konulu seminer verdi.öğren-
cilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde konuşan sinema oyuncusu Semih İğdigül ; "Sokak Hayvanla-
rının bakıma çok ihtiyacı olduğunu ,onlardan korkmamaları gerektiğini tam aksine onların sevgiye 
bakıma ihtiyacı olduğunu empati kurarak minik öğrencilere aktaran İğdigül çocukların ilgi odağı 
oldu .Kendisi barınaklarda yattığını sokak hayvanlarını elleriyle beslediğini ve bu inançla ,sevgiyle 
adeta kendisini sokak hayvanlarına adadığını dile getiren İğdigül bu sevgiyi gelecek nesillere taşımak 
için kmlerce yol gittiğini şehirden şehire gezdiğini dile getirdi. öğrencilere öğretmenlerinin ve okul 
müdürlerinin okul bahçelerine kulübeler koymalarını ve barınaklara ziyarette bulunmaları konusun-
da ricada bulundu.Seminer sonunda öğrenciler ve öğretmenler ile hatıra fotoğrafı çekilen Semih İğdi-
gül,"Kozan Koleji idarecilerine bu fırsatı verdiği için teşekkür ederim"dedi.

TÜRKLER HAKKINDA
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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

Emekli Polis Memuru Bekir Kunt 0.1 kuruş alacağını belediyeye hibe etti
“ Allah razı olsun! Su aboneliği için 553TL istiyorlar.
 Bırakınca da depozito olarak 0.1 kuruş veriyorlarmış. Yurttaşa hizmet böyle oluyor demek ki”

Tufanpaşa Mahalllesi Fehmi özel Türkay Cad. No: 38’deki hem işyeri hem de 
evini kiraya veren Bekir Kunt adlı emekli polis memuru su depozito 
parasını almak için önce Aski’ye dilekçeyle başvurdu. ASKİ, Kunt’u oradan 
Kozan Belediyesi Emlak Müdürlüğü’ne havale ettiler. Kunt, Mustafa Duru’ya 
ulaştı. Sorunları bir çırpıda çözmesiyle tanınan imardan sorumlu belediye 
başkan yardımcısı Mustafa Duru’yla görüştükten sonra encümen kararı 
gerektiğini öğreniyor. Encümene de dilekçe veren Bekir Kunt sonunda amacı-
na ulaşıyor. 0.1 kuruş ödenme hakkı olduğunu görünce de şaşkınlıktan ne 
söyleyeceğini bilemediğini belirtiyor. Kunt, alacağını belediyeye hibe ediyor. 
 “ Allah razı olsun! Su aboneliği için 553 TL istiyorlar.
 Bırakınca da depozito olarak 0.1 kuruş veriyorlarmış. Yurttaşa hizmet böyle 
oluyor demek ki” şeklinde konuştu.

Eski Başhekim Dâhiliye Uzm. Dr. Süleyman Can’ın iftiraya uğradığı ve kendisine kumpas kurulduğu ortaya çıktı
Yaklaşık 1 yıl önce kendisine kumpas kurulduğu ve itiraya maruz kaldığı anlaşılmış; idare tarafından doktorluk görevine 
iadesi yapılmıştı. Dava ise adliyede devam ediyordu. Hakkında olmadık şeyler yazıldı. Linç edildi. Mahkemeden önce yar-
gıladılar. Ailecek travma yaşadılar. Çok kötü günler geçirdiler. Yılmadılar. Türk Adaleti’ne güvendiler. Kumpas kurularak 
itira atılan ve bu yüzden Fetö’den yargılanan Süleyman Can hakkında Adalet kararını verdi “yapılan incelemeler sonucunda 
en ufak bir şüpheye ve delile rastlanmaksızın… beraatine karar verilmiştir” Mahkeme kararıyla aklanan ve beraat eden eski 
başhekim kişisel facesinde kendisi hakkında hakaret, itira, yalan ve çok çirkin dedikodu yapanlar hakkında suç duyurusunda 
bulunacağını söyledi ve : “Allah’ın hesabı tüm hesapların en yücesidir” dedi.

Eski Başhekim Dâhiliye uzm. Dr. Süleyman Can Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 

Fetö suçlamasından beraat etti. Can, itira atanlarla yargı önünde hesaplaşacaklarını 

belirtti. 

O'na demediklerini bırakmadılar. Sosyal medyada küfürler yağdırdılar. Linç ettiler. 

Mahkemeden önce yargıladılar. Edilen hakaretlerin ardı arkası kesilmedi...

O ise sadece “Allah'a havale ediyorum” dedi.

Sadece ve bir tek Son Fikir gazetesi ve şahsım "Süleyman Can fetöcü değildir. Milli 

görüşçüdür. Kel alaka insanları yargılamak doğru değildir” yazmıştı.

Süleyman can ve ailesi çok zor günler geçirdiler. Adeta travma yaşadılar. Bakalım ona hain 

diyenlerin yüzleri kızaracak mı? Azıcık insanlık onuru bulunanlar haksız yere kimsenin 

günahını almazlar. Can, Türk adaletinden, kendisine kumpas kuranlar ve olmadık 

hakaretler yazanlardan hesap soracağını söyledi.

Eski Başhekim Süleyman Can kişisel facebook hesabından mahkeme kararını şu kelimelerle dile getirdi: 
Sabrettik;
Sessizlik Allah'ın dilidir düsturunu kendimize rehber edindik.
İtira atanları, Kumpas kuranları Allah'a havale ettik.
Kumpas kuranlar, İtira atanlar, sahte evrak düzenleyip bildirenler, benimle ilgili algı 
operasyonu yapmaya çalışan ama başaramayan zavallılar. 
unuttuğunuz bir şey vardı;
Allah'ın hesabı tüm hesapların en yücesidir. 
Yüce Türk Adaleti beklediğimiz kararı verdi.
şimdi konuşma sırası bizde, hesap verme sırası sizde...Sağlık Memurları 9’ar yıl hüküm giydi
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karara göre Fötö’den yargılanan Kozan 

Devlet Hastanesi Sağlık Memurları Saim Ağca, Tamer Erdoğdu ve Ecz. Yıldırım 

Bahadır Bolat’a 9’ar yıl hüküm verildiği öğrenildi.

Yine kendisine Fetö itirası atılan ve ihraç edilen Sağlık Memuru Vahap Buyurgan 

da beraat etti. Bakalım itira atanların yüzleri kızaracak mı?
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S.S Kozan Sancaklı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu’na katılarak bizleri onure eden başta 
Halk Bankası Bölge Müdürü Sayın Mustafa Atlı’ya, Bölge Birlik ve Sarıçam E.S.K.K Kooperatif Başkanı Sayın Muhammet Yal-

çın’a, Bölge Birlik Başkan Vekili ve Mersin Akdeniz E.S.K.K Kooperatif Başkanı Sayın Fatih Özcan’a, Ceyhan E.S.K.K Kooperatif 
Başkanı Sayın İbrahim İkidağ’a, Bölge Birlik Başkan Vekili ve Düziçi E.S.K.K Kooperatifi Başkanı Sayın Bahtiyar Namlı’ya, Düzi-
çi 28 Mart E.S.K.K Kooperatifi Başkanı Sayın Abdullah Yaş’a, Feke E.S.K.K Kooperatifi Başkanı Sayın zürhan Kurt’a, Tufanbeyli 
E.S.K.K Kooperatifi Başkanı Sayın Cuma Sardoğan’a, Saimbeyli E.S.K.K Kooperatifi Başkanı Sayın Mustafa Ambarcı’ya, Ceyhan 

6 Ocak E.S.K.K Kooperatifi Başkan Vekili Sayın İhsan Bektaş’a, İmamoğlu E.S.K.K Kooperatifi Başkanı Sayın Hüseyin Sert’e, 
Mersin E.S.K.K Kooperatifi Başkanı Sayın Sabit Yelkovan’a, Tarsus E.S.K.K Kooperatifi Başkanı Sayın Mahmut Şahin’e, Bahçe 

E.S.K.K Kooperatifi Başkanı Sayın Mustafa Adanır’a, Adana Esnaf Odalar Birliği Başkan Vekilleri Mustafa Göktaş, İlhami Uygun 
Sözlü, Kadirli E.S.K.K Kooperatifi Başkanı Sayın Aytün Gündeşli, Karataş E.S.K.K Kooperatifi Başkanı Sayın Ahmet Oktay’a, 

Kozan Sebzeciler Odası Başkanı Sayın Süleyman Delibaş’a, Kozan Şoförler Odası Başkanı Sayın Mustafa Atlı’ya, Kozan Elektrik-
çiler Odası Başkanı Sayın Hakan Sağmen’e, Kozan Terziler Odası Başkanı Sayın Rıfat Özcanlı’ya, Binboğa Bal Kooperatifi Başkanı 

Sayın Emrah zararsız’a, Kozan Küçük sanayi Sitesi Başkanı Sayın Yusuf Erik’e, Kozan Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Sayın 
Ercan Yavuz’a, Kozan Merkez Mahalle Muhtarlarına, Kozan ziraat Odası Başkanı Sayın Mehmet Şahbazoğlu’na, Kozan Muhtarlar 
Derneği Başkanı Sayın Salim Açıkgöz’e, Tepecikören Kooperatifi Başkanı Sayın Cengiz Öz’e, 216 Nolu Kooperatifi Başkanı Sayın 
Murat Bozdoğanoğlu’na, Kozan Ticaret Odası Başkanı Sayın Mustafa Kandemir’e, Kozan Ticaret Odası Başkan Vekili Sayın Fa-
tin Rüştü Dağlı’ya, Kozan Sulama Birliği Başkanı Sayın Kadir Sönmez’e, Halk Bankası Personeli Sayın İbrahim Ölmez’e ve Sayın 
Ömer Aladağ’a CHP İlçe Başkanı Vekili Yaşar Yıldız, İyi Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Hamza Gültekin, Kozan Organize Sanayi 
Bölgesi Müdürü Sayın Fatih Aydın’a, Av. Sayın Yasin Yavuz’a, Av. Sayın Ahmet Çörekli’ye, İş adamları Sayın Hilmi Baysal ve Sa-
yın Emin Canbolat’a tüm ortaklarımıza, katılımda bulunan misafirlerimize, çiçek gönderen dostlarımıza, arayarak hayırlı olsun 

temennisinde bulunan arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Yahya OCAK
Kozan Sancaklı Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı /Yönetim Kurulu Adına

Elektrikçiler ve Elektronikçiler Yine Hakan Sağmen Dedi
Kozan Elektrik-Elektronik ve Benzerleri Odası olağan kongresi oda binasında 
yapıldı. Mevcut başkan Hakan Sağmen ve Salim Kaynak’ın aday olduğu kongrede 
Sağmen yeniden Elektrikçiler Odası başkanı seçilerek güven tazeledi. Türkiye’nin 
en genç oda başkanlarından olan Sağmen üyeleri ve STK’larla kurduğu olumlu 
ve yakınilişkileri ile ön plana çıkıyor. 
genel kurul, yönetim faaliyet raporları ve denetim kurulu raporlarının 
okunmasının ardından yönetim ve denetleme kurulunun ayrı ayrı ibrası ve tah-
mini bütçenin kabulü için oylanarak kabul edildi. 
Başkan Hakan Sağmen “Seçimimiz bir bayram havasında gerçekleşti. Olağan 
kongremize katıl misafirlerimize ve eğerli üyelerimize ayrı ayrı çok teşekkür 
ederim. üyelerimizin bize gösterdiği teveccühe layık olmak için çalışacağız. Her 
zaman olduğumuz gibi şefaf bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Oy veren 
vermeyen bütün oda üyelerimiz bizim için eşittir. üyelerimize hizmet etme gay-
reti içerisinde olacağız” dedi. 
230 delegenin 219’unun oy kullandığı kongrede 120 oy alan 
Hakan Sağmen yeniden başkan seçildi. Salim Kaynak 97 oy alırken, 2 oy geçersiz 
sayıldı. 
Hakan Sağmen’in Yönetim Kurulu üyeliklerine: Adem Tavşan, Ertuğrul Kara, 

İhsan Kocadurmuş, Yasin Yiğen, Nurullah Elbüken ve Dinçer Bozkurttan oluştu. 
Denetim Kurulu üyeliklerine ise: Bülent Kara, Muhammet Kıral ve Muhammet 
Ateş’ten oluştu.

Türkiye’nin en genç oda başkanlarından olan 
Sağmen üyeleri ve STK’larla kurduğu olumlu ve 
yakınilişkileri ile ön plana çıkıyor. Hakan Sağmen seviliyor
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Kozan Elektrik-Elektronik ve Benzerleri Odası olağan kongresine katılarak bizleri onure 

eden başta Adana Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanımız Sayın Nihat Sözütek’e, 

Kozan Sancaklı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sayın Yahya 

Ocak’a, Kozan Terziler Odası Başkanı Sayın Rifat Özcanlı’ya, Kozan Berberler ve 

Kuaförler Odası Başkanı Sayın Zahide Azgın’a, Kozan Şoförler Odası Başkanı Sayın 

Mustafa Atlı’ya, Kozan Fırıncılar Odası Başkanı Sayın Muhammet Yorulmaz’a, Kozan 

Bakkallar Odası Başkanı Sayın Mehmet Azgın’a, Kozan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve 

Kefalet Kooperatifi Başkanı Sayın Üzeyir Öztürk’e, Binboğa Bal Yönetim Kurulu 

Başkanı Sayın Emrah Zararsız’a, Kozan Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Sayın Yusuf Erik’e, 

Kozan Sancaklı Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mahmut 

Köşeli’ye, Elektrikçiler Odası Kurucu Başkanımız Sayın İsmail Hakkı Alkış’a, bizlerden 

desteklerini esirgemeyen sivil toplum grubu üyelerine, basın mensubu arkadaşlarımıza, 

bizlere manevi destek veren dost ve arkadaşlarımıza, değerli üeyelerimize 

teşekkürlerimizi arz ediyoruz. 

Kozan Elektrik-Elektronik ve Benzerleri Odası Başkanı Hakan SAĞMEN ve Yönetim Kurulu Üyeleri  

KOZTÜB Narenciye üreticilerini bilgilendirdi

Kozan Turunçgil üreticileri Birliği, 
Kozan Meslek Yüksek Okulu işbirliği 
ile Kozan Ticaret Borsası toplantı salo-
nunda narenciye üreticilerine “Naren-
ciyede budama, gübreleme, ilaçlama, 
hastalıklar vb. gibi konularda, Ç.ü. 
ziraat Fakültesi öğretim üyeleri tara-
fından eğitim semineri verildi. 
Turunçgil üreticileri Birliği Başkanı 
Cengiz Selekoğlu “2018 yılında birliği-
mizden iyi tarım uygulamasına girmek 
isteyen üreticilerin 2018 ÇKS’lerini 
birliğimize teslim etmeleri gerekir. 
Kozan Turunçgil üreticileri Birliği 
WEB sitemizi kurduk. 2017 yılın-
da Pazar araştırması yapmak üzere 
üyelerimizle birlikte ukrayna’ya gittik. 
Talep anlamında bir sıkıntı olmadığını 
anladık. Daha sonra ihracatçı arkadaş-
larımızla tekrar gidip bağlantı kurduk. 
25 tır civarında satış yapan üyelerimiz 

oldu. Başka ülkelerden de narenciye 
ürünlerimize talep var” dedi.
Daha sonra Ç.ü. ziraat Fakültesi 
öğretim üyeleri Prof. Dr. Saadettin 
Baloğlu, Prof. Dr. Mukaddes Kayrım, 
Doç. Dr. Bilge Yılmaz, Doç. Dr. E. 
Bülent Erenoğlu, Yardımcı Doç. Dr. 
gökmen Koç tarafından narenciye 
üreticilerine Narenciyede budama, 
gübreleme, ilaçlama, hastalıklar vb. 
gibi konularda bilgi verdiler. 

Cumhuriyet İlkokulu okuma etkinliği düzenledi
Okumayı söken 
öğrenciler kitap 
okuma heyecanını 
yaşadılar. Cum-
huriyet İlkokulu 
öğrencileri Kara-
caoğlan Kütüpha-
nesi’nde okuma 
etkinliği düzenle-
di. Okuma etkinli-
ğinde Cumhuriyet 

İlkokulu 1 / B sınıfı velileri ve öğrencileri öğretmen Süreyya 
ünüvar ile birlikte hem kitap okudular hem de kütüphaneye 
kayıt yaptırdılar. İlk olarak Sınıf öğretmeni ünüvar öğren-
cilere “Arkadaş Olabiliriz” adlı hikâye kitabını okudu. Daha 
sonra yapılan kayıtların ardından öğrenciler seçtikleri kitapları 
okudular. Veliler ise öğretmen ünüvar’ın ödev olarak verdiği 
“Abdulhamid’in Kurtlarla Dansı” isimli kitabı okudular. 
Sınıf öğretmeni Süreyya ünüvar amacının öğrencilere okuma 
alışkanlığını kazandırmak olduğunu söyledi. 

BU MEMLEKETTE GÜVERCİNLERE DE KIYARLAR…
Adana yerlisi cins ve her biri birbirinden güzel güvercinleri benzin döküp diri diri yaktılar…

Vicdansız hırsızlar güvercinleri diri diri yaktılar.  Kozan’da umut özgür 
Karaoğlan’ın Deliçay mevkindeki boş bir araziye yaptırdığı tek odalı kafeste 
bulunan 70 güvercini çalamayan hırsızlar benzin dökerek diri diri yakarak 
öldürdüler. Acımasız hayvan katilleri insanlıktan çıktılar. 
Olay geçtiğimiz Salı günü Turunçlu Mahallesi, Deliçay mevkiinde meydana 
geldi. 

Sabah saatlerinde güvercinlerini kontrole gelen Karaoğlan güvercinlerinin 

yakılmış halde buldu. Hemen 155’i arayarak polise ihbarda bulundu.

Çocukluğundan beri güvercinleri beslediği belirten umut özgür Karaoğlan 

“İnsan olan bunu yapmaz. gerekenin neyse yapılmasını istiyorum. Bütün 

emeğim buydu benim. geçim kaynağım güvercinlerdi. Bir kibrit ya da 

çakmakla bütün emeğimi çaldılar. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı 

söylenirken; ortalama zararın150 bin tl olduğu tahmin ediliyor. Yurttaşlar 

acımasızca Adana yerlisi cins güvercinleri katledenlerin bir an önce 

bulunmasını istiyorlar.  
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Kozan Sancaklı Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi olağan kongresi yapıldı
Kozan Sancaklı Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Baş-
kanlığı seçimli olağan genel kurulu Kozan Ticaret Odası 
toplantı salonunda geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşti. 
Kozanlı esnalarla ve toplumun bütün renkleriyle iletişim 
kurabilmeyi başaran birleştirici STK ve esnaf locası tem-
silcisi Yahya Ocak üyelerinin, esnaların ve sevenlerinin 
manevi desteğini alıyor.
Divan Başkanlığını Sarıçam Esnaf Kefalet Kredi Koope-
ratifi Başkanı Muhammet Yalçın’ın yaptığı olağan genel 
kurulda Başkan Yahya Ocak yeniden 3 yıllığına  Kozan 
Sancaklı Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı seçil-
di. 
Başkan Yahya Ocak “geldiğiniz için çok teşekkür ederim. 
Siz değerli üyelerimize daha fazla faydalı olabilmek için 
çalışıyoruz. Sorunlarınıza çözüm bulma noktasında eli-

mizden geleni yapıyoruz” dedi. 
Dilek ve temennilerin ardından S.S. Kozan Sancaklı Esnaf 

ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olağan genel kurulu sona erdi. 
Başkan Yahya Ocak olağan genel kurula gelen davetlilerle yakından ilgilenerek tebrikleri kabul etti.
Başkan Yahya Ocak’ın yönetin listesi şu isimlerden oluştu: Cemalettin Dağlıoğlu, Mahmut Köşeli, Yusuf Arı ve Erkan 
Şahin. Denetim Kurulu Asiller: Süleyman Delibaş ve Korkut Kara
Yönetim Kurulu Yedek: Yusuf Erik, Mehmet Gelebek, Abuzer Akıllı, Orhan Korkut ve Nevzat Garip. 
Denetim Kurulu Yedek: Erhan Sarıca, Ayhan Aydın.

YAHYA OCAK BİRLEŞTİRİCİ…

STK ve esnaf locası temsilcisi Yahya Ocak üyelerinin, 
esnaların ve sevenlerinin manevi desteğini alıyor.

Gano Excel Ana Bayii Hasbihal Cafe
Has un Değirmeni Sahibi Tahsin Mencik’in Eşi gülden Mencik ve kardeşi Yusuf 
özbolatt’ın işletmeciliğini yaptığı Hasbihal Cafe zübeyde Hanım Caddesi üzerin-
de hizmete girdi. Aynı zamanda gano Excel ürünlerinin Ana Bayiliğini de cafe de 
devasal sağlıklı kahve çeşitlerini de bulabilirsiniz.   
İşletme hakkında bilgi veren gülden Mencik “Cafe olarak yaş pasta çeşitlerimiz var. 
Her türlü kahve, sıcak ve soğuk içecek çeşitlerimiz mevcuttur. Tost ve gözlememiz 
var. Yarıyıl tatilinden sonra serpme sabah kahvaltısı da vermeye başlayacağız. Cafe 
hizmetimizin yanında artı insanlara sağlıklı kahve imkânı da sunuyoruz. gano Ex-
cel. Devasal ürünler. Dünyanın birçok yerinde kullanılıyor. 1000 türlü hastalığa so-
nuç vermiş bir ürün. Vermiş olduğumuz insanlardan olumlu sonuçlar aldık. Kaliteli 
bir ürün. Yan etkileri yok. gebelikte kullanılabilir. Hasta olmamak için kullanılıyor. 
Hasta olanlarda hastalığın geçmesi için kullanıyor. Vücuda son derece faydalıdır. 
Bilen doktorlar öneriyor. Bayilik verebiliyoruz. 114 ülke ile satış yapan bir firma. 
2018 gano Excel’in tanıtım yılı olacak. Bardak ve paket hesabı satıyoruz. 
örneğin: gano Excel ürünü ganoderma: ganoderma vücutta oluşabilen uyuşuk-

lukların giderilmesi için kullanılır. Kan akışını hızlandırarak damarlarınızın esnek olmasına yardımcı olur.
 gano Excel sabunu olan gano Soap kullanarak mantar, sedef, egzama, mantar, yara gibi cilt hastalıklarınızı tedavi edebilirsiniz. gano Cafe Clas-
sıc: gano cafe classıc şeker içermeyen özelliğinden ötürü diyabet hastalarının kullanacağı özellikle üretilmiştir. Aynı zamanda ağrı kesici özelliği 
de pek çok kişinin üzerinde test edilmiştir. Bir Akciğer kanser hastasına verdik. 7-8 ay sonunda çok çok iyiye gitti. Merak eden vatandaşlarımız 
her Çarşamba Hasbihal Cafe’de ürün tanıtım toplantısını düzenliyoruz. Bizi dinlemeye gelebilirler” şeklinde konuştu. 

Erbakan hoca, Fethullah Gülen’e “Hain” demiş 
Fethullah gülen'le ilgili bakın 

ne söylemiş: " Bu herifin dışı 

Müslüman içi gavur" demiş. 

Milli görüşün yılmaz adamı 

Osman Akıllıoğlu abiye bizzat 

söylemiş.

Osman abi" rahmetlinin 

dediği gibi de çıktı" diyor.

zAYİİ
Kozan İlçe Trafik Müdürlüğü’nden aldığım 

C sınıfı ehliyetimi ve Denizbank’tan 
aldığım bankamatik kartımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.

Hüseyin GÖNÜL
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‘‘Size miras olarak meşruiyeti
    ve ondan doğan mutluluğu

bırakıyorum’’
İbrahim KARAOĞLU
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Hatalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesiDr. Mustafa Ağca İmamoğlu'nda Ülkü Ocakları'nda seminer verdi
gazetemiz Yazarı Dr. Mustafa İmamoğlu ülkü Ocakları’nda verdiği seminerde siyasal 

İslamcılara yüklendi. 

Ağca “Milliyetçilik ülkücülük ve ahlaklı olmaktır” dedi. Soy, din ve dil birliğini anlattı. 

M. Ağca: “ülkücülük erdemli ve ahlaklı olmaktır. Milliyetçilik ırkçılık demek değildir. 

Siyasal ve politik İslamcılar Hakimiyet Allah’ındır diyorlar. Evet Allah’ındır. Çek elini o 

zaman. Allah melekleri mi gönderip yönetecek? Kendileri yönetmek istiyorlar. Türki-

ye’de neredeyse hırsızlık, yolsuzluk serbest. önce ahlaklı olmalıyız. Müslüman adaletli 

olur. Liyakate önem verir” şeklinde konuştu. 

Halkla ilişkiler ön plana çıktı…
Her zaman halkla ilişkiler ön plandadır aslında. Ancak 
yukarıdan örgütlenen antidemokratik ve tahakkümcü 
partiler “halka rağmen” dayatmasını yaptılar. Halkımız 
da hep kötünün iyisini “ehven-i şer-i” aradı durdu.
şimdiki durum geçmişten oldukça çok farklı bir 
noktadadır.
Yakın geçmişte birbirlerine olmadık hakaretler/ küfürler 
yağdıran, vatan hainleri türünden sert politikalarıyla 
halkı geren AKP ve MHP seçim ittifakına başladılar. 
Hem yerel de hem de genel seçimlerde ittifak söz 
konusudur.
İttifaka bel bağlayanlar var. İşin etik kısmı bence çok 
önemlidir. Etik- metik yok diyelim. Hadi geçelim.

Peki yukarıdan bir dayatma söz konusu olur mu?
Bence bu defa olamaz.
Neden?
Anketler yapılıyor. Halkta karşılığı çıkmayan, halkın istemediği hiç kimsenin artık siyaset yapma şansı 
yoktur.
Sütten ağzı yanan ve yoğurdu üleyerek yiyen halkımız ise ille de ve kesinlikle bu defa “ulaşabilecekleri”, 
“bizden birisi” bir belediye başkanı istedikleri kesin ve mutlak bir gerçek.
Bunun dışında, öncekiler gibi bir tepeden tahakküm etme şansına hiçbir parti sahip değil.
şefalık, verimlilik, ulaşılabilirlik, hesap verebilirlik gibi kavramlar ön planda.
Yani sevgili okurlarım sizin anlayacağınız “halkla ilişkilerin en üst seviyeye ulaştığı, zirve yaptığı bir dönemi 
yaşıyoruz.
Halkla iliştirik, halkla ilişik değil ha! Halkla ilişkiler…
AKP’de işler karıştı. İçleri çok tuhaf bir şekilde çelişkilerle, virüssel tartışmalarla dolu…
Fikret Yeni’nin yeniden il başkanlığına onay verilmesiyle parti içi muhalefetin tutulamaz hale geldiğini 
görüyoruz. 
Buna rağmen AKP anketlere çok önem veriyor. Bilimsel çalışıyor. Yerel seçim çok önemli bir belirteçtir.
 Size söyleyim: İttifakın aday adayları hayal kırıklığına uğrayabilirler. 
Seçmen çantada keklik değil…
CHP aradan sıyrılabilir mi? 
İyi partinin adayı çok önem arz ediyor. Onlar da çok iddialılar…
CHP iyi bir adayla, yetmez!  İyi bir ekiple birlikte umut olabilir…
Bütün partilerdeki yiğitler çıksın bakalım ortaya. 
Halk bir not versin hele!
Karneyi de, notu da veren halk! Adayı da bu defa halk belirleyecek.
Halkla ilişkiler zirve yaptı.
görmeyen kördür…  
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CHP ADANA MİLLETVEKİLİ TÜMER “KOZAN'A GEREKEN ÖNEM VERİLMİYOR”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili zülfikar İnönü Tümer, 
Adana’nın Kozan ilçesinin tarihi değerleri, iklimi ve bitki örtüsüyle tarım ve 
turizmde öne çıkması gereken bir bölge olduğuna işaret etti. CHP Kozan İlçe 
Başkanı Erkan Karaoğlu, ilçe örgütü, kadın ve gençlik kollarıyla birlikte Ko-
zan’da çeşitli ziyaretlerde bulunan, esnaf ve vatandaşlarla buluşan Tümer, ilçe 
sınırları içerisinde yer alan akarsular, Anavarza Antik Kent, yüksekokul, fakül-
te, Kozan Dağı, Kozan portakalı ve bal ürünüyle dikkat çeken ilçeye merkezi 
hükümetin gereken değeri vermediğine dikkat çekti.

YAKIT VE VERGİ YÜKSEK!
Kozan’da ilk olarak nakliyeci küçük esnala buluşan ve sorunlarını dinleyen 
Tümer, yakıt fiyatlarının ve vergi oranlarının yüksekliğine işaret etti. Esnafın 
sorunlarının takipçisi olacağını ve çözüm yolu arayacağını ifade eden Tümer, 
Kozan Ağlıboğaz mahallesinde de esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ve kahve-
hanedeki vatandaşlarla tek tek görüşen Tümer, buradan Türkeli Mahallesi’ne 
geçti.

VERGİLER DOĞRU YERLERE HARCANMALI
Mahallelerdeki vatandaşların görüş ve önerilerini dikkatle dinleyen Tümer, “CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti yönetimi ve tüm parti 
örgütleri, halkımıza doğruları anlatmaya çalışıyor. Çitçiyi, esnafı desteklemeye, halkın çıkarı doğrultusunda hareket etmeyi sürdüreceğiz. Halkın 
ödediği vergilerin doğru yerlere harcanmasını istiyoruz ve bu yönde girişimlerde bulunmaya özen gösteriyoruz” dedi.

BU VATAN BİzİM
Kozan Cücenoğulları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği 'Bu Vatan Hepimizin' konulu tiyatro gösterisini de izleyen ve 
emeği geçenlere teşekkür eden Tümer, “Halkın birlik ve bütünlüğüne en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanları yaşıyor. Bu ülke bizim. Hep birlikte 
gelecek nesillere daha sağlıklı ve huzurlu bir ülke bırakmanın uğraşında olmak zorundayız. Toplumu kutuplaştıranlara, ayrıştıranlara izin verme-
yelim” ifadelerini kullandı.

KARAOĞLU: POTANSİYELİMİz GÜN YÜzÜNE ÇIKMALI
Kozan’da halkın sorunlarına eğilmeye devam edeceklerini vurgulayan CHP Kozan İlçe Başkanı Erkan Karaoğlu da Kozan’ın ve ülkenin her alanda 
kalkınması için mücadeleyi sürdüren CHP’nin vatandaşlarla her platformda bir araya geldiğini kaydetti. Karaoğlu, Kozan ekonomi, tarım, turizm, 
spor ve eğitim alanında var olan potansiyelinin gün yüzüne çıkması gerektiğini ifade etti. 

Türk dünyası ressamları Adana’yı resmedecek
resim sanatıyla Adana’nın küresel tanıtımını amaçlayan Adana Büyükşehir 
Belediyesi’nin 2’ncisini düzenlediği uluslararası Türk Dünyası Sanat 
Çalıştayı’na 33 ülkeden 93 ressam katılacak. 22-31 Ocak tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek dev etkinlikte, birbirinden değerli ressamlar, Adana’nın 
tarihi, doğal ve kültürel değerlerini tuvale yansıtacak. 
EşSİz KOLEKSİYON 75. YIL SANAT gALErİSİ’NDE OLuşACAK
Küratörlüğünü  Prof.Dr. Birsen Çeken ve Doç. Dr. gültekin Akengin’in 
yürüttüğü 2. uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı’na Arnavutluk, 
Azerbaycan, Başkordistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çuvaşistan, Dağıstan, 
Hırvatistan, gagauz Yeri, gürcistan, Irak, İran, Kabartay Balkar, Karadağ, 
Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 
Macaristan,  Moğolistan, Nahçıvan, Nog’ay, Osetya, özbekistan, rusya, 
Sırbistan,  Tataristan, Türkiye, Türkmenistan, ural, uygur özerk 
Bölgesi,  Yakutistan ve  Yunanistan’dan 93 ressam katılacak.  2.
uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı’nın ev sahibi Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana’nın tarihi, doğal ve kültürel 

değerlerini çeşitli tekniklerle resmedecek sanatçılarla 22 Ocak günü saat 10.00’da 75. Yıl Sanat galerisi’nde buluşarak, sanat çalıştayını başlatacak. 
Törene Adana Kent Konseyi bileşenleri, sivil toplum örgütleri ve derneklerin temsilcilerinin yanı sıra sanatsever vatandaşlar da katılacak. 
ÇALIşTAY, MüzİK DİNLETİLErİ VE PANELLErLE rENKLENECEK
Açılış seremonisinin ardından konuk ressamlar geziler yapıp, Adana’yı çıplak gözle tanıma fırsatı bulacak. usta ressamlar, daha sonra 75. Yıl Sanat 
galerisi’nde tuval karşısına geçip, Adana’yı anlatan somut ve soyut resimlerini yapmaya başlayacak. 10 gün sürecek etkinlikte ressamlar eserlerini 
ortaya çıkarırken, canlı müzik dinletileri de sunulacak. Çalıştay kapsamında yapılacak üç ayrı panelde Türk dünyası ressamları, Adanalı ressamlar 
ve sanatseverlere bir araya gelip, düşüncelerini ve deneyimlerini paylaşacak. 
93 ressamın Adana temalı somut ve soyut tabloları, 31 Ocak akşamı saat 18.00’da düzenlenecek törenle izlenime sunulacak. Türk dünyası 
ressamlarının oluşturacağı eşsiz Adana resim koleksiyonu sergisi bir hata açık kalacak.Betonlaşıyoruz...
Hem de acımasızca dur durak tanımıyoruz. Tarıma elverişli arazi-
lerin hepsi yok olmakla karşı karşıya. güzelim tarihi binaların ve 
yeşilin adı yok artık. Yakında milletçe beton yiyeceğiz ama yen-
mez ki! Cumhuriyet Mahallesi'nin Karacaoğlan bölümündeki bir 
gönül insanı zeynel Abidin hazretlerinin evi Halife Sönmez ho-
camgilin Baba Ahmet Sönmez'gilin evleri gitti. Apartmana yenik 
düştü o güzelim kırmızı toprak. Çocukluğumuzun dikenli incirle-
ri yok oldu gitti. Otoparksız ya da görüntülük otoparklı binalar bir 
müddet daha şehri saracak. Sonra herkes müstakil ev arayacak...

İnternetin esiri oluyoruz...

Artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası o. İnternetsiz 

duramıyoruz. Çoktaan Ekmek gibi su gibi zorunlu ihtiyacımız oldu. 

Kozan Kent Konseyi Başk. Değerli aydın insan ömer Faruk Kaymaz 

ile hemşerilerinin iyi ve kötü günlerinde ve hatta özel günlerinde 

hazır ve nazır olan Kürt Yaşar Yıldız facebook'ta gezinirlerken 

objektifimize yakalandılar.
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                                             Milletvekillerinin belediye başkan A. Adayı olmak istemeleri açgözlülüktür... 
Milletvekillerinin belediye başkan A. Adayı olmak istemeleri açgözlülüktür... 
İnsanoğlu çiğ süt emmiştir derler ya gerçekten doğru.
 Mevcut siyasilerimizin bitmek bilmeyen siyasi ihtiras ve arzularının ardı arkası kesilmiyor. Milletvekili de belediye başkanı da olmak 
istiyorlar. Heriler doyumsuz! Yetmiyor ki! Memlekette 10- 15 bin TL maaş alan ne kadar eski vekil varsa hepsi yeniden ön sıralara 
yerleştirilsin. Milletvekili de bakan da belediye başkanı da aynı insanlardan olsun. Analar bir tek onları doğurmuş nasıl olsa!?
 Hepsi geçmişte vatan ve millet için yırtındılar.
 zıkkım olası boğazımızda durası hizmetleri say say bitmiyor!
Bu manada hepimiz nankörüz(!)  Allaaaah razı olsun!
 Bu kadar aç gözlülük ancak bizim gibi gelişmesi engellenmiş ülkelerde olur. 
Vekilliğin etkisi eski parlamenter sistemde kaldı.
öyleyse yaşasın imkan ve çitlik kaynağı BELEDİYELEr!
Milletvekillerinin belediye başkan A. Adayı olmak istemeleri tek kelimeyle açgözlülüktür... 
Başka ne söyleyeyim ki?!

Fetö'den tutuklu öğretmenler özgürlüklerine kavuştular
Fetö'den tutuklu öğretmenler cezaevinden tahliye 

edildiler. Soner gebenli, Hacı ömer gebenli, Yusuf 

Başyiğit, Mustafa şimşek, Bülent Saygılı, Mehmet 

gök, Hamit Karataş ve Ali Ata.

Kısa bir süre önce tutuklanan Yavuz şengel de 

tahliye edilen öğretmenler arasında yer alırken; 

tahliye edilen sanıkların aileleri ve sevenleri sevinç 

gözyaşları döktüler...Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar Şehit Bülent Alp'in Baba evini ziyaret etti
Seyhan Belediye Başkanı zeydan 

Karalar, CHP Kozan İlçe Başkanı 

Erkan Karaoğlu,  Kent Konseyi 

Başkanı ömer Faruk Kaymaz ile 

birlikte şehit Bülent Alp'in 

Hacıbeyli’deki baba evini ziyaret 

ettiler. şehidimizin evinde bayrak 

asılı…Hane sıvasız, bakımsız ve de 

son derece yoksulluğun izlerini 

taşıyor. Ailede salık, masumluk...

"zenginimiz bedel öder askerimiz 

fakirdendir” Misali...

Trafik kurallarına uymayan; yayalara, yaşlılara, bisikletlilere saygı duymayan ök..lere ithaftır... 
Tarihi eski, coğrafyası büyük, hizmeti az alan birilerinin kıymetsiz buldu-
ğu cennet memleketimizde zaten tıkış tıkış yaşamaya çalışıyoruz. şehirde 
nefes alacak yer neredeyse kalmadı. 200- 300 metrelik yerlere dahi lüks 
araçlarla gitmenin, beton blokların marifet sayıldığı noktadayız. Bisiklet 
yolları yok. Kaldırımlar yetersiz. Kaliteli yaşamın yok denecek kadar az 
olduğu memleketimizde bir de ök.. trafik magandalarından çekiyoruz. 
Tabakhaneye b.k yetiştirecek kadar hızlı gidiyorlar. üstelik kulaklarında 
birer cep telefonları var. Anlamsız ve hipnoz olmuş boş gözleri de biraz 
evvel facede yayımladığı kebap yemeğine beğeni arıyor. Hal böyle olunca 
da özellikle de yaşlı yayalara, kadınlara, çocuklara ve bir avuç bisikletlile-
ri yok sayıyorlar. Eziyorlar, tepeliyorlar. Tehlike yaşatıyorlar. Hatta ölüm-
cül kazalar da yaşanabiliyor. Bre ne idüğü belli canavarlar. Arabanız varsa 
yollar babanızın mı? Ehliyeti hayvan çitliğinden mi aldınız? Yok böyle 

bir öküzlük! Hiç mi nizam, intizam, kural öğrenmediniz? Hiç mi medeniyet görmediniz? Yayaları, bisikletlileri, yaşlıları görüyorlar. Yavaşlamak 
bir yana. Kornayla birlikte gaza basıyorlar. Sİzİ gİDİ öK..LEr Sİzİ?! Alma bisikletlinin, yaşlının, yayaların ahını çıkar aheste aheste!Yaşadıklarımdan öğrendiklerim:
özellikle siyasiler sonuçta kendilerine 

birer günah keçisi buluyorlar. 

İşgüzarlık yapanlara ve kraldan fazla 

kralcı olanlara duyurulur. 

KÜÇÜK ŞEYLERDEN MUTLU OLABİLMEK…
En önemli şeyi kaçırıyoruz. Küçük şeylerden 

mutlu olmasını bilmeliyiz. Tam aksine küçük 

şeylerden mutsuzluk çıkarmayı iyi 

beceriyoruz.
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resim öğretmeni Kübra Bulduklu ve minik öğrencilerin 
yapmış olduğu “İlk İz” resim sergisi özden Kültür 
Merkezi’nde geçtiğimiz hata açılmıştı. 13-Ocak ve 14 Ocak 
tarihleri arasında açık kalan serginin Kozanlı vatandaşlardan 
yoğun ilgi gördüğü öğrenildi.  
resim öğretmeni Kübra Bulduklu “Kozan’da ilk defa çocukla-
rımız için sergi açıyoruz. Çok güzel bir 
organizasyon oldu. Çocuklarımızın güven, moral ve motivas-
yonunu yükseltmek için yaptığımız bir etkinlik. 
Akrilik ve yağlı boyadan oluşan 50’den fazla resim sergilendi. 
Yaptığımız güzel organizasyonda emeği geçen herkese bütün 
velilerime çocuklarıma misafirlerime, Kozan Belediye Başkan 
Yardımcısı Yaşar şenöz ve ekibine çok 

teşekkür ederim. İnşallah hep beraber yeni projelerle birlikte oluruz” dedi. 

MİNİK ELLER VE “İLK İZ” RESİM SERGİSİ AÇILDI

Mehmet Azgın Bakkallar Odası Başkanı
Kozan Bakkallar 

Odası seçimi geçtiğimiz 

Perşembe günü özden 

Kültür Merkezi’nde 

yapıldı. uzun yıllar 

Bakkallar Odası’ının 

genel sekreterliğini 

yürüten Mehmet Azgın 

zaten fiilen bakkallar 

odası başkanlığını 

yürütüyordu. 

Mehmet üyeleriyle kurduğu diyalogun meyvesini aldı.  Azgın ile Murat 

Bülbül’ün listelerinin yarıştığı seçimi 323 oy alan Mehmet Azgın Kozan 

Bakkallar Odası Başkanı seçildi. Murat Bülbül ise 176 oy aldı. Mehmet 

Azgın’ın yönetimi şu isimlerden oluştu: İsmail Akgedik, Yaşar İlgin, İsmet 

Halaçlar, Ali gültekin, Ferit Kökyıldırım ve  Faruk Tümer. Denetleme 

Kurulu:Mustafa Ağca, Emre Tufan Mesutoğlu ve Hüseyin Erhan Yavuz. 

Cemal Uludağ kalp krizi geçirdi...
Dürüst, düzgün ve 

mütevazı bir insan 

olan Cemal uludağ 

kalp krizi geçirdi. 

Dedesi Cin Cemal'in 

adını taşıyan ve Hacı 

Atalay uludağ'ın oğlu 

olan Cemal uludağ’ın 

sağlık durumunun iyi 

olduğu anlaşıldı... 

Cemal uludağ’a 

sevenleri ve dostları 

dua ettiler.

Hallacı Mansur ,858 yılında İran Coğ-
rafyası’nda,
Beyza yakınlarında bulunan Tur şeh-
ri’nde doğdu.
Asıl adı  Hüseyin.
Babası Müslüman,
Dedesi ise zerdüşt inancına mensuptu.
Babası Mansur’la beraber hallaçlık ya-
pardı.
Babası O’nu medreseye gönderir.
Medresede kuran, hadis ve tefsir dersleri 
alır.
Tefsir hocası zamanın din bilginlerin-
den,
Ahmet Semerkandi’dir.
Hüseyin çok zekidir.
Babasının hallaç arkadaşları Hüseyin’i,
Sehl Hoca Dergahı’na göndermesini is-
terler.
Mansur da oğlundaki yeteneği bildiğin-
den,
Oğlunu Sehl Hoca’nın Dergahı’na götü-
rür.
Sehl Hoca , Hüseyin’i dergaha kabul 
eder.
Sehl Hoca Hüseyin’e,
Hallacı Mansur adını takar.
Mansur çalışmaya başlar.
Çileye girer.
Çilesini başarı ile tamamlar.
Manevi yolda ilerlemenin koşulu,
İnanç, sabır ve Allah’a inanmaktır.
İnançla ve sabırla, 
Sehl Hoca’nın yanında sekiz yıl çalışır.
öğrenilecek konuların bitmeyeceği gibi
Hallacı Mansur’un  da öğrenme isteği 
bitmez.
Sehl Hocadan öğrenmesi gerekeni öğre-
nir.
Başka hocalardan da öğrenmesi gere-
ken,
Bilgiler olduğundan dergahtan ayrılır.
Basra ve Bağdat’ta,
Cüneyd’i Bağdadi Dergahın da çalışır.
Oradan da nasibini alır.
Bağdat, sokaklarında halkla sohbet eder.
Hacca gider.
Mekke’de dinin biçimselliğini değil,
İçselliğinin insan için değerini öğrenir.
öğrenmeye doymaz arzusu,
Onu seyahat etmeye çıkarır.
Türk İlleri’ni, Hindistan’ı ve Çin’i dolaşır.

Hindistan ve Çin’de rahiplerle konuşur.
Onların düşüncelerini öğrenir.
Onlarla tartışır.
Halkla konuşur.
Çin’de, Hindistan’da çok sayıda kişiyi İs-
lam’a kazandırır.
zamanın hekim ve matematikçileri ile 
tartışır.
Hallacı Mansur’un,
Bağdat ve çevresinde yaşadığı dönemde,
Bağdat ve çevresi,
Asya ve Afrika’ya yayılmış geniş toprak-
lara sahip,
Abbasi Devleti’nin egemenliği altında-
dır.
O devir Abbasi Halifeleri,
Halkın sıkıntılarından habersiz,
Saraylarda debdebe içinde yaşıyorlardı.
Devletin diğer yöneticileri fethedilen 
toprakları,
Kendi topraklarına katarak binlerce dö-
nüm toprak sahibi oluyorlardı.
Bu topraklarda çalıştırılan işçiler,
Siyah ve beyaz kölelerden  oluşuyordu.
Çok kötü koşullarda çalışan köleler,
örgütlenerek isyan başlatırlar.
Kutsal Kitabımız, zekatı farz olarak be-
lirlemiştir.
Yani, zekat bir ibadettir.
Yoksula verilmesi gerekir.
 Ama o dönem yoksula verilmemiştir.
şimdi de veren yok ya.
Kitabımız İslam fertlerinin zengin ol-
masını yasaklamıyor.
Aksine zengine sorumluluk yüklüyor.
İslam;
rüşveti,
Tefeciliği,
 Karaborsayı yasaklıyor.
Bütün benliği ile İslam’a inanan Hallacı 
Mansur,
Kölelere yapılan zulüm karşısında sus-
madı, susamazdı,
Çünkü Mansur;
Haksızlık zulümdür, karanlıktır.
Karanlık ancak adaletle aydınlanır.
Haksızlığa uğrayan mazlumdur.
Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan-
dır.
İslam ayrım yapmaksızın insanlara eşit 
davranmayı emreder.
öğretisini biliyordu.

Hallaç yaptığı konuşmalarında,
Köleliği,
Karaborsayı,
Tefeciliği,
şiddetle eleştiriyordu.
Köle çalıştıran toprak ağaları,
Hallacın konuşmasını kendi çıkarları 
açısından,
Tehlikeli görüyorlardı.
Hallaç yok edilmeliydi.
Abbasi Veziri, 
Adamlarına Hallacı şikayet ettirdi.
Yalancı tanıklar buldu.
Kadılar üzerinde baskı kurdu.
Yargılama sırasında Hallaca,
‘Enel hakkın ne olduğu sorulur’
Hallaç,
 ‘Ben yokum yalnız O vardır’,
‘Yani yalnız Allah vardır.’,
‘Enel hakkın anlamı budur’ der.
Kadılar yeterli delil bulamaz,
Ama vezirin baskısı sonucu,
İdama mahkum ederler.
Vezir mahkumiyet hükmünü Halifeye 
onaylatır.
Hallacı Mansur Bağdat’ta kamçılanarak 
ve taşlanarak öldürülür.
Hallacı Mansur’un öldürülmesi hakkın-
da iki farklı görüşler vardır.
Kimileri Enel Hak dediği için,
Kimileri ise insanca yaşam isteyenlerin 
yanında yer aldığı için,
öldürüldüğünü yazar.
Siz ne dersiniz?

HALLACI  MANSUR
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Hatalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesiMuhtarlar anlatıyor Büyükşehir Belediyesi sorunları çözüyor
Adana Büyükşehir Belediye  Başkanı Hüseyin Sözlü merkez Seyhan 
ilçesi Barış Mahallesi muhtarlığını ziyaret ederek muhtar Özkan 
Öktem aracılığıyla mahalle sakinlerinin sorun, takdir ve taleplerini 
dinledi

"BİRLİKTE BAŞARIYORUz"
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü mesaiye Barış Ma-
hallesi Muhtarlığı'nı ziyaret ederek başladı. ziyarette ASKİ genel Mü-
dürü Hüseyin Oprukçu, genel Sekreter Yardımcısı Mehmet şahin ve 
ilgili daire başkanları da hazır bulundu. Barış Mahalle Muhtarı özkan 
öktem aracılığıyla mahalle sakinlerinin sorun, takdir ve taleplerini din-
lemeye geldiğini aktaran Başkan Hüseyin Sözlü, Adana'nın geleceğini 
planlarken 'birlikte başarıyoruz' ilkesine sadık kalarak muhtarlarla her 
daim istişare halinde olduklarını söyledi.

"TEŞEKKÜR EDERİz"

Mahalle sakinlerinin en büyük sıkıntılarının kentsel dönüşümle ilgi-
li olduğunu söyleyen muhtar öktem, Vefa Caddesi, Barış Caddesi ve 
Yeşil Evler Caddesi'ne yapılan asfaltlama çalışmalarından dolayı Başkan 

Sözlü'ye teşekkür ederken Adana Büyükşehir Belediyesinin bölgede 60 
yıllık kanal sıkıntısına son verdiğini ifade etti. Muhtarlık binası ziya-
retinin ardından çevredeki esnafı da ziyaret eden Başkan Sözlü, esnafa 
hayırlı, bereketli ve bol kazançlar diledi.

Çocuklar Şenlikte Buluştu…
İlk ve orta öğretimde okuyan çocuklar karneleri-

ni alarak tatile sömestr tatiline girdi. Karnelerini 

alan çocuklar ise hata sonu Seyhan Belediye-

si’nin düzenlediği şenlikte bir araya gelerek gö-

nüllerince eğlendi.

 Adana’da binlerce öğrenci, 2017-2018 eğitim 

öğretim yılı birinci döneminin tamamlanmasıy-

la birlikte karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. 

Seyhan Belediyesi ise karnelerini alan çocukları düzenlediği şenlikte bir araya getirdi. Sinema ve 

tiyatro gösterimi çocuk oyun alanları ve ikramlar ile birbirinden özel 2 gün geçiren çocuklar pal-

yaçolar eşliğinde gönüllerince eğendi.

Etkinliklere katılım yoğun olarak gerçekleşti.

Tefecilik' İddiasıyla Gözaltına Alınan 13 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
Adana'da çıkar amaçlı suç örgütü kurup 'tefecilik' yaptıkları iddiasıy-
la yakalanan 1'i kadın 13 kişi adliyeye sevk edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mü-
cadele şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 54 yaşındaki Aziz Yaşar 
B.(54) hakkında 'tefecilik' ve 'yağma' için çıkar amaçlı suç örgütü 
kurduğu iddiasıyla soruşturma başlattı. Polis, 3 ay boyunca teknik ve 
fiziki takibe aldığı 1'i kadın 13 kişiyi yakalamak için operasyon yaptı. 
Çetenin liderliğini yaptığı iddia edilen Aziz Yaşar B. ile birlikte 13 
kişi yakalandı. şüphelilerden Aziz Yaşar B.'nin, çitçilere çok yüksek 
faizlerle para verdiği, paraları ödemeyenlere tehdit ve zorla senet im-
zalattığı ileri sürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan 13 kişi yoğun 
güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

KAYBETTİKLERİMİZ
Ali Toprak, Mehmet Kuş, Ayşe 

Azman, Emine Kara, Cennet 

Yıldırım, Cuma gökalp, Bünyamin 

Kara, Ayşe Baştürk, Hüsne Kılınç, 

Ahmet Erdoğan gündüz Alp, 

Fatma Erdoğan, Elif Sarız, Pırıl 

Köksal, Yahyahan Doğan, Fatma 

Türktan, Hüsne Sönmez,  İbrahim 

Pamuk, Erol Çelik, Leyla Yıldız. 

Merhum ve merhumelere Allah’tan 

rahmet, kederli ailesine ve 

sevenlerine başsağlığı diliyorum. 

YALÇIN KARA

İFTİRA İLE İLGİLİ HADİSLER VE SÖZLER
Bir gün su içeceğin çeşmeye çamur sıçratma.

Hadis-i şerifIerde buyuruIdu ki: “Bir kimse, bir mümin hak-
kında oImayan bir şey söyIerse, itiraya uğrayan kimse, onu 
afedinceye kadar, AIIahü teâIâ onu Cehenneme sokar.”(Ebu 
Davud)

Birine çamur atmadan önce düşün ve sakın unutma; iIk önce 
senin eIIerin kirIenecek.

MüsIümanIara suizan, zuIüm etmek, maIIarını gasp etmek 
gibi ve haset, itira ve yaIan söyIemek ve gıybet etmek gibi 
haramdır. (Hadika)

İtiralara en iyi cevap, sessiz kalarak verilir.

İtira olduktan sonra, söylenecek söz mü bulunmaz; erdem 
bile itiranın ekmeğine yağ sürer.

Ağa kor gibidir, yakamazsa karalar.

İtira kötü köpek gibidir, kaçanın ardından ürür, pervasızca 
yüzüne baktın mı sesini keser.

“Hz. MUHAMMED ALLAH’ın birinci ve en büyük 

kuludur. 

O’nun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor.

Benim, senin, adın siliniz, fakat sonsuza kadar O, 

ölümsüzdür”
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‘‘Size miras olarak meşruiyeti
    ve ondan doğan mutluluğu

bırakıyorum’’
ibrahim kARAOĞlu
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