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VOİT

SERGEN’E SAHİP ÇIKALIM
Sergen Kocaman henüz 22 yaşında; sol 
bacağının dizinden aşağı kısmını kemik 
kanseri nedeniyle kaybetti. Sergen, kul-
lanışlı ve rahat yürüyebileceği bir protez 
bacak almak istiyor fakat geçimini zar-
zor sağlayan ailesinin bunu alacak gücü 
yok. Sergen ve ailesi hayırseverlerden ve 
devlet yetkililerinden her türlü yaşamsal 
yardımları bekliyorlar.
Kozan 24 Kasım Evleri’nde oturan Ser-
gen Kocaman’a 2016 yılında(19 yaşında 
iken) kemik kanseri teşhisi konuyor. 
İki yıl süren tedavi sürecinde ameliyat 
oluyor, kemoterapi tedavisi görüyor ve 
durumu iyi denecek bir düzeye geliyor. 
Bunun üzerine Sergen üniversite sınav-
larına girip, Ormancılık ve Yaban Hayatı 
bölümünü kazanarak Isparta’ya eğitim 
görmeye gidiyor. Okulun birinci dönemi 
boyunca sol bacağına ağrılar giriyor... 
2’de

MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı; 
“Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hangi döneminde 

meclis üyelerinin üzeri aranmıştır”

Milliyetçi Hareket Partisi Kozan İlçe Baş-
kanlığı, geçtiğimiz Cumartesi günü Anka 
Müzikholde iftar yemeği verdi. Başkan 
Atlı, belediye meclis toplantısına katılmak 
için belediyeye gelen meclis üyelerinin 
üstünün aranmasını ve Belediye Başkanı 
Kazım Özgan’ın hiçbir toplantıya ve açı-
lışlara katılmamasını eleştirdi. Milletvekili 
Muharrem Varlı da “Bir şikâyet dilekçesiy-
le hak etmedikleri koltukta oturanlar var. 
Siyasette bazen onur’da, şerefte, 
haysiyette lazım” şeklinde konuştu. 11’de

ATATÜRK – İSLAM - HZ. MUHAMMED(S.A.V.)

1.Dinimiz son dindir, 

temel dindir. Çünkü; 

akla, mantığa, haki-

kate tamamen uyu-

yor. Eğer akıl, mantık, 

hakikate uymamış olsaydı; bununla diğer ilahi 

ve tabii kanunlar arasında ayrılıklar olması ge-

rekirdi. Çünkü; bütün kanunları yapan Cenab-ı 

Hakk’tır.                                     16’da

Kozan Belediyesi 
Eski Başkanı 
Musa Öztürk, 
belediye borçlarıyla 
ilgili açıklama yaptı. 
Toplam borcun 51 MİL-
YON olduğunu belirtti.   
Detaylar Cuma 
günkü Bayram 
sayımızda...

Ölüm nedir diye sorarsa insan, 
hemen hayatın ne olduğunu sorgu-
laması gerekir. Ölüm hayatın değer 
biçenidir paradoksunun üzerinde de-
rinlemesine tefekkür etmesi lazımdır.

ÖLÜM

4’de
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SERGEN’E SAHİP ÇIKALIM

Sergen Kocaman henüz 22 yaşında; sol bacağının dizinden 
aşağı kısmını kemik kanseri nedeniyle kaybetti. Sergen, kul-
lanışlı ve rahat yürüyebileceği bir protez bacak almak istiyor 
fakat geçimini zar-zor sağlayan ailesinin bunu alacak gücü 
yok. Sergen ve ailesi hayırseverlerden ve devlet yetkililerin-
den her türlü yaşamsal yardımları bekliyorlar.
Kozan 24 Kasım Evleri’nde oturan Sergen Kocaman’a 2016 
yılında(19 yaşında iken) kemik kanseri teşhisi konuyor. İki 
yıl süren tedavi sürecinde ameliyat oluyor, kemoterapi te-
davisi görüyor ve durumu iyi denecek bir düzeye geliyor. 
Bunun üzerine Sergen üniversite sınavlarına girip, Ormancı-
lık ve Yaban Hayatı bölümünü kazanarak Isparta’ya eğitim 
görmeye gidiyor. Okulun birinci dönemi boyunca sol baca-
ğına ağrılar giriyor. Adana’ya tedavi olmaya geliyor fakat 
çekilen filmler sonucunda doktorlar bacağında herhangi bir 
olağan dışılık olmadığını söylüyorlar. Birkaç farklı doktora 
başvuran Sergen’e kemik kanserinin bacağında nüksettiğini 
ve geri dönüşü olmayan bir hale geldiğini, bundan dolayı sol 
bacağını diz kısmından keseceklerini söylüyorlar. Nihayetin-
de Sergen’in onayı ile bacağı kesiliyor.

“DEVLET DESTEĞİ 3 BİN 600 TL”

Devletin protez maliyetini karşılama konusunda desteğinin 
çok az olduğuna dikkat çeken Sergen Kocaman; “Devlet di-
yor ki; ‘ilk protezini sen al kullan, ikinci protezinde ben sana 
yardım edeceğim’ diyor. İlk proteze adam(firma) 70 bin TL 
diyor, devletin karşıladığı(para) 3 bin 600 TL ama 5 yıl sonra 
ikinci bir protez alma şansımız var. O protez de devlet yakla-
şık 50 bin TL veriyor” dedi.

“HİÇ AKLIMA GELMEZDİ” 

Aile maddi açıdan da zor durumda. Üç çocuk sahibi ailenin 
üniversitede okuyan bir de kızları var. Sambeyli’nin Pağnık 
Köyü’nden olan aile geçim derdiyle Kozan’a gelip 24 Kasım 
Evleri’ne yerleşmişler fakat henüz bir yıldır oturdukları evin 
kirasını dahi ödeyememişler. Sergen Kocaman’ın annesi; 
“Bir yardım istiyorum Türk Milletinden inşallah yaparlar. 
Güveniyoruz. Benim oğlum da inşallah iyi bir ayağa ka-
vuşur,(ağlıyor) güzelce yürür. Benim hiç aklıma gelmezdi 
oğlumun böyle olacağı, bu günleri yaşayacağım” ifadelerini 
kullandı.

“BİR TEK NEFES ALACAK HAVAYA 
İHTİYACIM YOK”

Baba Mehmet Kocaman ise İŞKUR üzerinden 6 aylık bir 
işe girmiş; Saimbeyli’nin bir köyünde okul ve Cami’lerin 
temizlik işlerini yapıyor fakat 3 aylık çalışma süresi kalmış. 
Asgari ücretle çalışan baba Mehmet Kocaman 3 ay sonra 
işiz kalacak. Baba Kocaman; “Hafta bir hastaneye gidip 
geliyoruz maaşımız yol parasına ve masraflara anca yetiyor. 
Sigortamızı da yatıramadığımız için emekli olma şansımız 
da yok. Saimbeyli’de bir tane müdür sordu, ‘Neye ihtiyacın 
var?’ dedi; bir tek nefes alacak havaya ihtiyacım yok dedim” 
şeklinde konuştu.

Sergen ile görüşüp Sergen’e destek olmak için 
0531 214 07 11 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
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MUSA AKÇALI
CAN MEDİKAL

MEHMET KELEBEK
KELEBEK GURME PEYNİR DÜNYASI

Mübarek Ramazan Bayramının siz ve 
sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve huzur 

getirmesi dilerim.
İyi Bayramlar.

Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, 
dostluk paylaşmayı, özel günler ise 

hatırlamayı bilenler için vardır. 
Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

İBRAHİM SEĞMEN
İSKA İNŞAAT

MEHMET YAĞAN
YAĞANLAR UN

MUSTAFA DEMİR
CİĞERCİ MUSTAFA

Ümmetin birlik ve beraberliğinin 
daim olmasına, kanın durmasına; 
sevgi, hoşgörü ve barışın hakim 
olmasına vesile olması dileğiyle 

Ramazan Bayramınız 
Mübarek Olsun.

Müşterilerimiz başta olmak üzere 
tüm İslam Aleminin ve Kozan 
Halkının Ramazan Bayramını 

kutlarım. 

Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, 
dostluk paylaşmayı, özel günler ise 

hatırlamayı bilenler için vardır. 
Ramazan Bayramınız 

mübarek olsun.

CELAL AÇICI
AÇICI LASTİK 2

İBRAHİM BAYSAL
AK PARTİ YÖN. KRL. ÜYESİ

BÜLENT KARAÖMERLİOĞLU
TÜMSİAD KOZAN ŞUBE

BAŞKANI

Küslerin barıştığı, sevenlerin 
bir araya 

geldiği, rahmet ve şefkat dolu 
günlerin en değerlilerinden 

olan 
Ramazan Bayramı’nız 

kutlu olsun.
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      Vefat, insanın en yalın, en katı, en acımasız, en 
gerçek, en yakın iğreti yol arkadaşıdır. Efsanelerde bu 
davetsiz dosttan kurtulmayı denemiş olsa da gayretleri 
hep nafile olmuştur insanoğlunun…
      Ölüm nedir diye sorarsa insan, hemen hayatın ne 
olduğunu sorgulaması gerekir. Ölüm hayatın değer bi-
çenidir paradoksunun üzerinde derinlemesine tefek-
kür etmesi lazımdır. Antik çağdan itibaren 20.yüzyıla 
gelinceye değin filozofların bir kısmı ölüm hakkında 
düşünmüşler ancak iştah kırıcı bu olgu üzerinde sadr-a 
şifa bir söz söyleyememişlerdir. Sadece ölümden kur-
tulmak için hatıra getirmemek gerekir diyebilmişler 
ama gerçekten kurtulunması gereken bir nesne midir 
ölüm?..
      Ölüm su misali hem pak hem de paklayıcıdır nice 
insan kılıklı yaratıklar için… Bunlar çevresine öylesi-
ne zulüm yapıp zarar veriyor ki el kınamaz ayrılığı de-
nen ölüm, onlar için  tam anlamıyla hal-lü fasl  olma 
halidir.
      Varlık sahasına çıktıktan sonra insanoğlunun yol-
culuk süreci çok uzun olmuştur ve hiç bitmeyecektir. 
Elest-bezmi denen ve mahiyetini Allah’tan (c.c) baş-
ka hiç kimsenin bilmediği ilk merhalede ilk yaratılış 
vukuu bulmuştur. Sonra ana rahmi sonra da hayat… 
Ölümle başlayan berzah alemi  akebinde de ebedi ha-
yat; ya hayır ya da şer!..
      Uzun yürüyüşteki duraklar arasında en önemlisi 
doğumla başlayıp ölümle biten hayat düzlemidir. Çün-
kü dünya, ahret hayatımızın sermayesidir. Hızlı koşu 
parkında bir yarış misali her saniyesi sayılı ve anlamlı-
dır. Deniliyor ki ey insan,  doğumunla alem-i meşhud 
olan sahaya girdin, ergenliğinden ölümüne kadar da 
her anından mesulsün  ve kayıt altına alınıyorsun. Ha-
yır, ve iyilik cihetinden ne yapabiliyorsan yap; çünkü 
ikinci bir şansın olmayacaktır. Dinimizin itiraz ettiği 

şey, istasyonlardan bir durak olan dünya hayatını her 
şey zannedip onun şehvetine kapılarak gaflet içinde eli 
boş  VARIŞ noktasına ulaşan zavallıların halidir.
      

Bu meyanda İslam’ın dünya görüşü, buz gibi olan ölü-
mü sımsıcak kılmış, somsoğuk olan mezarı dost bilip 
komşu kapısı eylemiş, böylece ölüme de hayata da eşi 
benzeri olmayan bir anlam yüklemiştir. Gözünü ha-
yata yumarken peygamber efendimizin “yüce dosta 
yüce dosta” düsturu, Mevlana’da “şeb-i arus” ihtifaline 
dönüşmüştür. Ey insan öldükten sonra seni tüm sev-
diklerinle beraber kimsenin duymadığı, görmediği, 
işitmediği güzellikte güzel yurtlarda bir araya getire-
ceğim; sadece insan yani İslam olabilmen karşılığında 
buyuruyor  İslam… Dürüst olmak çok mu zor?..
      Hz. Ali’nin  (r.a), insanlar uyuyor, ölünce uyanır-
lar ifadesi,  ölüm-hayat çizgisinde eşsiz bir önermedir. 
Ölümle organların dumura uğraması, tam hakiki uya-
nış hali olmasındanmış. Gerçeği görünce organlar felç 
oluyormuş.!..
      Atalarımızın şu nasihati tam da bunun içindir: 
Oğul!  doğunca  sen ağlayasın çevren güle, ölünce de  
sen sevinesin, çevren ağlaya!..              Müftü-ü Esbak

“Dini, kültürel ve fikri” 
yazılarıyla aramızda

İnanç Köşesi ÖLÜM
Ölüm nedir diye sorarsa insan, hemen hayatın ne olduğunu 
sorgulaması gerekir. Ölüm hayatın değer biçenidir paradoksunun 
üzerinde derinlemesine tefekkür etmesi lazımdır.
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SEBAHATTİN BOZKURT
BOZKURT YEM

Mübarek Ramazan Bayramını sevdiklerinizle 
beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi 
dilerim. Ramazan Bayramınız kutlu olsun

KEMAL YILDIRIM
Yıldırım Tüp ve Su

Müşterilerimiz başta olmak üzere tüm 
İslam Aleminin ve Kozan 

Halkının Ramazan Bayramı’nı kutlarım. 

ÖMER FARUK SEZER

Kozanlı hemşerilerimin 
Ramazan Bayramı’nı kutlar, 

hayırlara vesile olmasını 
temenni ederim

Mehmet GELEBEK
GÜNEY DOĞU SÜT

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. 
Yarınlar niyettir. 

Ramazan Bayramı’nız mübarek olsun.
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Kozan Ticaret Borsası’ndan iftar programı
Kozan Ticaret Borsası 
tarafından her Ramazan 
ayında geleneksel olarak 
düzenlenen iftar programı-
nın 18. Anka Müzikhol’de 
gerçekleşti. Kozan Kay-
makamı Şafak Gürçam, 
oda başkanları, siyasi parti 
temsilcileri, borsa üyeleri 
ve çok sayıda davetlinin 
katıldığı iftar programında 

Kozan Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp ve yönetimi programa 
katılan davetlilerle tek tek ilgilendi. 
Ezanın okunması ve oruçların açılmasına müteakip bir konuşma ya-
pan Borsa Başkanı İdris Çevikalp “Üyeleri çeşitli mesleklerden olu-
şan borsamız her yıl olduğu gibi bu yıl da 18’incisini düzenlediğimiz 
geleneksel iftar yemeğinde sizlerle bir arada olmaktan onur ve gurur 
duyuyoruz. Yaklaşan Ramazan Bayramınızı canı gönülden kutlarım” 
şeklinde konuştu.

Programda söz alan Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ise; “Genel de 
Adana’da özelde Kozan’ımızda buğday hasadı başladı. Başta buğday 
hasadı olmak üzere ondan sonra gelecek Mısır olsun, Ayçiçeği olsun 
tüm hasatların üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olması-
nı temenni ediyorum. Kaymakam olarak ve temsil ettiğim birim kay-
makamlık olarak çiftçilerimizin her zaman yanında olacağız ve yanında 
duracağız. Desteğimiz tamdır” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ TEŞKİLATI İKİNCİ İFTAR PROGRAMINI
MAHMUTLU MAHALLESİ’NDE DÜZENLEDİ

Ak Parti Kozan İlçe Teşkilatı 
Geleneksel hale getirdiği iftar 
programının ikincisinde Mah-
mutlu  Mahallesi’nde mahalle-
lilere iftar yemeği verdi. Mah-
mutlu Mahallesi Özcanlı Sokak 
Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu 
yanında verilen iftar progra-
mına mahallelilerden katılım 
oldukça yoğundu. Ak Parti İlçe 
teşkilatının tamamına yakının 
katıldığı programda Ak Parti 

İlçe başkanı Avukat Yusuf Bilgili iftar programına gelen mahallelilerle tek tek ilgilenerek 
iftar yemeği dağıttı.
Ramazan ayının birlik beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu belirten Ak Parti Kozan ilçe 
Başkanı Avukat Yusuf Bilgili: “İftar davetine icabet eden siz değerli mahallelilerimize 
teşekkür ediyorum. Bu yıl Kozanlılarla 2. Kez iftar programı gerçekleştirmenin mutlulu-
ğunu yaşıyoruz.  Ramazan ayının kardeşlik dostluk bağlarımızın gelişmesine vesile olma-
sını yüce Allahtan niyaz ediyorum. Kur-anı Kerimin indirildiği bu mübarek ayda Allah 
tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Hepinize afiyet olsun.’’ dedi.

Ahmet ERDOĞAN 
ERDOĞAN EMLAK

Ramazan Bayramı’nızı en içten 
sevgilerle kutlar, hayırlı bayramlar dilerim.

ALİ HİMMETOĞLU
HİMMETOĞLU TİCARET
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Manav Ali Paşa KARA
Av. Zihni ÇUBUKÇU
ADD KOZAN ŞUBE BAŞKANI

FUAT KÖK YILDIRIM
NAZLIM PASTANESİ VE NAZLIM 

UNLU MAMÜLERİ

CEVDET YILDIRIM
YILDIRIM MÜHENDİSLİK

ALİ TÜFEKLİ
SERPA SERAMİK

EKREM ŞAHİN
ŞAHİN TARIM

Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve 
dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz 

mübarek Ramazan 
Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim

Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve 
dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz 

mübarek Ramazan 
Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim

Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, 
rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden 

olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Mübarek Ramazan Bayramı’nın size ve 
sevdiklerinize mutluluk, huzur ve refah getirmesi 
dileğiyle. Ramazan Bayramı’nız mübarek olsun.. .

Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar 
geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun

Ramazan Bayramının öncelikle milletimize, İslam alemine ve de 
insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan diliyor, Ramazan

 Bayramınızı kutluyorum. 
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ADEM KAMALI

Kozan’ın Kurtuluşunun 99. Yıl 
dönümünü ve Tüm Hemşerilerimin ve 
İslam Âleminin Ramazan Bayramı’nı 

kutlar, sağlık, mutluluk ve 
esenlikler dilerim. 
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HARUN DEĞİRMENCİ
DEĞİRMENCİ SİGORTACILIK
VE ARACILIK HİZMETLERİ

Volkan BAYRAKÇI
Adana Büyükşehir 

Belediye Meclis Üyesi & 
Erdeniz Sigorta ve 

İnşaat

Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, insan-
ların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. 
Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, 
örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda mil-
let olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği 

günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar 
geçirmek dileğiyle.

Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun

Kozan Barajı’nın eşsiz manzarasını izleyebileceğiniz  
Derin Sis tekne turlarımız haftanın her günü hizmetinizdedir.

Kişiye özel tekne turları, göl ortasında özel kahvaltı ve 
yemek hizmeti verilmektedir.

Kozan Barajı kıyısı 
Tel: +90 530 119 09 02 KOZAN 
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Müşterilerimiz başta olmak üzere tüm Kozan 
Halkının Ramazan Bayramını kutlar, sağlık, 

mutluluk ve esenlikler dileriz

BİLAL ÖZDEMİR

Mübarek Ramazan Bayramı’nın siz ve 
sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve huzur 
getirmesi dilerim. Ramazan Bayramı’nız 

Kutlu Olsun. İyi Bayramlar.

ŞEVKİYE MAHALLESİ 
MUHTARI

YUSUF BAYSAL ŞİRKETLER GRUBU 
YÖNETİM KURULU

BAŞKANI

Hilmi BAYSAL

Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve 
kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günde 

bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı 
ve mutlu geçirmeniz dileğiyle Mübarek 

Ramazan Bayramınızı Kutlarım

SÜLEYMAN ŞENOĞUL
KOZAN BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

Tüm İslam Aleminin ve Kozan 
Halkının Ramazan Bayramını kutlarım. 

Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar 
geçirmek dileğiyle
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MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 
hangi döneminde meclis üyelerinin üzeri aranmıştır”

Milliyetçi Hareket Partisi Kozan İlçe Baş-
kanlığı, geçtiğimiz Cumartesi günü Anka 
Müzikhol’de iftar yemeği verdi. Başkan Atlı, 
belediye meclis toplantısına katılmak için be-
lediyeye gelen meclis üyelerinin üstünün aran-
masını ve Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın 
hiçbir toplantıya ve açılışlara katılmamasını 
eleştirdi. Milletvekili Muharrem Varlı da “Bir 
şikâyet dilekçesiyle hak etmedikleri koltukta 
oturanlar var. Siyasette bazen onur da, şerefte, 
haysiyette lazım” şeklinde konuştu.
 Atlı “31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İt-
tifakı olarak verilen ciddi bir mücadele vardı. 
Mücadelemizin sonucunda çok hayırlı bir ne-
tice aldık. Belediyeyi aldık. Bizim de mevzua-
tı bilmeyişimizden eksiklerimiz ve hatalarımız 
oldu. İtirazlar oldu ve YSK böyle bir karar ver-
di. Burada şahsım ve ekip arkadaşlarımızın da 
hataları oldu. Devletimizin kararına saygı duy-
maktan başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. 

Siyasette bir söz var. Bunu da yeni duydum: 
“Seçimle gelen, seçimle gider. Mahkemeyle 
gelen, mahkemeyle gider” 
Muhalif adaylara sesleniyorum. Bunu siz bili-
yordunuz ve sinsice takip ettiniz. Keşke daha 
önceden itiraz etseydiniz. Biz de başka bir aday 
çıkarırdık. Burada ciddi bir samimiyetsizlik 
var. Mübarek ramazan ayında bu kadar işçi 
kapının önüne koyulur mu? İnsan Allah’tan 
korkar. Efendim tutuyorsun “Bu Nihat’ın ada-
mı?”, Bu Nihat’a çalıştı” Bu ülkücü”, “Bu 
cumhur ittifakının adamı” deyip deyip adam 
çıkartıyorsun. İşçi kıyımı yapıyorsun. Cum-
hur İttifakı dediğin Ak Parti’den 2 dönem be-
lediye başkanlığı yapmadın mı? Bu parti seni 
2 dönem sırtlamadı mı? Haddini aşıyorsun. 
Daha ileri gidiyorsun. Seçimden bu yana sus-
tum konuşmadım. Meclis toplantısına giden 
arkadaşlarımızın üstünü aratıyorsun. Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinin hangi döneminde mec-
lis üyelerinin üzeri aranmıştır?  Derdin, sıkın-
tın, amacın ne? Bunlar senin seçilmiş meclis 
üyelerin. Biz susuyoruz. Susmamız senden çe-
kindiğimizden değil. Susmamız gerektiği için 
susuyoruz. Bir gün Allah nasip ederse senin 
bu yaptıklarının hesabını mutlaka ve mutlaka 
sana soracağız. Hiçbir yere gitmiyorsun. Top-
lantılara, açılışlara katılmıyorsun. Otur biraz 
mütevazı ve hoşgörülü ol. İnsanları davet et. 
Beni de davet et. Ben de geleyim, hiç önemli 
değil. Gönül al. Gönlümüzü al. Diğer partileri 

de çağır. 
Çalışmalarıma devam ediyorum. İnsanlarımı-
zın hatırlarını soruyorum. Destekleri için te-
şekkür ediyorum” dedi.
MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı’nın 
ardından bir konuşma yapan Milletvekili 
Muharrem Varlı “Bir şikâyet dilekçesiyle hak 
etmedikleri koltukta oturanlar var. Siyaset-
te bazen onur da, şerefte, haysiyette lazım. 
Eğer biraz onurunuz, haysiyetiniz, şerefiniz 
varsa hak etmediğiniz koltuğu işgal etmez-
siniz.  Hak etmediğin koltukta oturuyorsun. 
Bir de insanların ekmeğiyle oynuyorsun” 
şeklinde konuştu. 
İftar yemeğine MHP Adana Milletvekili Mu-
harrem Varlı, MHP Adana İl Başkanı Bünya-
min Avcı, MHP Adana 2. Başkanı Alev Ataş, 
Ak Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ve 
yönetim kurulu üyeleri, oda başkanları, ocak 
başkanları, muhtarlar ve partililer katıldılar. 

RASİM ÇELİK
ÇELİK SHELL PETROL

ŞÜKRÜ YILMAZ
AK PARTİ YÖN. KRL. ÜYESİ

MÜKREMİN TOPAL
EGE PEN

Mübarek Ramazan 
Bayramınızı tebrik eder 
hayırlara vesile olmasını 

dilerim

Bayramlar berekettir,umuttur,
özlemdir.Yarınlar niyettir ve 

duaların kabul olsun , sevdiklerin 
hep seninle olsun Ramazan 

Bayramınız Kutlu Olsun.
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Kozan Sancaklı E. K.K K. Başkanı Yahya 
Ramazan Bayramı mesajı

Kozan Sancaklı Esnaf Kefalet 
ve Kredi Kooperatifi ve Kun-
duracılar Odası Başkanı Yahya 
Ocak, Ramazan Bayramı dola-
yısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Ocak, yayımladığı 
mesajında “ Ramazan Ay’ını 
daha geride bırakarak, bay-
ramı idrak etmekte, bu gü-
zel günlerin feyz, rahmet ve 
bereketinde buluşmaktayız. 
Bayramlar, bizleri birbirimi-
ze yakınlaştıran, aynı duy-
gularda buluşturan, umut, 
birlik ve dirliği sağlayan özel 

günlerdir. Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, daya-
nışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duy-
gularını güçlendiren bayramları, anlam ve önemine uy-
gun olarak kutlamalıyız. Ramazan Bayramı’nın ülkemize 
birlik, beraberlik, sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getir-
mesini diliyorum. Başta Pazar’lı hemşehrilerimizin daha 
sonra tüm belediye çalışanlarımızın aileleri ve sevdikleri 
ile birlikte nice mutlu bayramlar geçirmesini diliyor, bay-
ramınızı en içten duygularımla tebrik ediyorum” “dedi.

Alican YÜKSEL
YÜKSEL TİCARET

MEHMET SAYGILI
Saygılı Simit Evi

Müşterilerimiz başta olmak üzere tüm 
İslam Aleminin ve Kozan 

Halkının Ramazan Bayramı’nı kutlarım. 

Levent ÖZTORUN
SAHİM-SEN Genel Başkan 
Yrd ve Hep Birlikte Elele 
Derneği Genel Başkanı

Mübarek Ramazan Bayramı’nın 
siz ve sevdiklerinize sağlık, 

mutluluk ve huzur getirmesi 
dilerim.

İyi Bayramlar.
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOZAN’DA İFTAR PROGRAMI DÜZENLEDİ

 ‘Nerede O Eski Ramazanlar?’ sloganıyla yola çıkan Adana Büyükşehir 
Belediyesi ile Kozan Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği iftar yemeği 
İsmet Atlı Şehir Stadyumu yanındaki büyük alanda gerçekleşti. Yüzlerce 
vatandaşın aynı anda iftarını açtığı programa İstanbul’da olması nede-
niyle Başkan Zeydan Karalar katılamadı. Geçtiğimiz günlerde belediye 
binasına Musa Öztürk döneminde yapılan belediyenin mevcut borçları 
afiş şeklinde asılmıştı. Bu olaydan sonra ilk defa Kozan Belediye Baş-
kanı Kazım Özgan ve önceki dönem Belediye Başkanı Musa Öztürk 
iftar dolayısıyla bir araya geldi ve tokalaşarak aynı masada iftar açtılar. 
Zeydan Karalar’ı temsilen programa katılan Adana Büyükşehir Beledi-
ye Başkan Yardımcısı İsmet Yüksel; “Başka hiçbir zaman konuşulmaz 
ama Ramazan ayında ‘Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin’ denir. Çün-
kü bizim Müslümanlığımızın, nefsimizin, insan olmamızın, komşu iliş-
kilerinin, kardeşliğin, dostluğun ve barışın en çok hissedildiği bir aydır. 
Onun için Ramazan ayı bizlere çok önemli görevler veriyor. Bir daha 
düşünüyoruz; komşumuz aç mı? Bir daha düşünüyoruz; kimle küs’üz! 

Bu duygularla tüm Kozanlıların ve Müslüman aleminin Ramazan ayını 
barış, kardeşlik ve huzur içerisinde geçirmelerini diliyorum” ifadelerini 
kullandı. 
Etkinlik  başında Tasavvuf Musikisi Grubu dinleti yaparken,  program 
sonunda ise genç tiyatrocu yetenekler sahne alarak gösterilerini sergile-
diler.

Eğitim çalışanları başta 
olmak üzere Kozanlı 

hemşerilerimin 
Ramazan Bayramını 

kutlarım

NEZİH KARAVELİOĞLU SAMİ ÖZBEK
KOZAN SANAYİ SİTESİ ESNAFI

Zeydan Karalar şehir dışında olduğundan Kozan’daki iftar programına 
katılamadı
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SALİM AÇIKGÖZ
KOZAN MUHTARLAR DERNEĞİ BŞK.

VAHDETTİN SARI
IŞIKLI MAHALLESİ MUHTARI

Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak 
şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramı’nızı tebrik 

eder, mutluluklar dilerim.

MEHMET ALTINTAŞ
MANTAŞOĞLU ÇUKUROVA ALTIN 

FİDANCILIK

Mübarek Ramazan Bayramının 
siz ve sevdiklerinize sağlık, mut-
luluk ve huzur getirmesi dilerim.

İyi Bayramlar.

Hayat yaşamayı, vefa 
hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, 

özel günler ise hatırlamayı 
bilenler için vardır. Ramazan 
Bayramınız mübarek olsun.

MUSTAFA YÜCE
YÜCE EMLAK

Küslerin barıştığı, sevenlerin 
bir araya 

geldiği, rahmet ve şefkat dolu 
günlerin en değerlilerinden 

olan 
Ramazan Bayramı’nız 

kutlu olsun

Kozan, Kurtuluş Bayramı’na Hazır
Bu yıl 99.’su kutla-
nacak olan Kurtuluş 
Bayramı törenleri için 
Kozan Belediyesi’nin 
hazırlıklarını tamam-
ladığı bildirildi
Kurtuluş törenleri için 
bir dizi etkinlik dü-
zenleyen Kozan Bele-
diyesi, milli mücade-
le Kahramanları için 
mevlit programı, şeh-
rin muhtelif yerlerin-
de Mehteran ve bando 

gösterileri düzenleyecek.
31 Mayıs Cuma günü Milli Mücadele Kahramanları için mevlit prog-

ramı,1 Haziran Cumartesi günü şehrin muhtelif yerlerinde Mehteran 
gösterisi,Adana Büyükşehir Belediyesi bando takımı gösterileri Muhsin 
Yazıcıoğlu Parkı’nda Âşıklar Konseri ve fener alayı ile devam edecek.
Aynı gün Şehit yakınları ile gazilere vatandaşların da katılımı ile iftar 
programı düzenlenecek.
2 Haziran Cumartesi sabahı atılacak olan 7 pare top atışıyla birlikte ta-
rihi Hoşkadem Camii önünde başlayacak temsili törenler Hürriyet Kı-
zı’nın kurtarılması, camii önünde yapılacak törenler sonrasında ise Ko-
zan Şehitliği’ne Kurtuluş Yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, “Bu yıl 99. yılını kutlayacağı-
mız, güzel Kozan’ımızın düşman işgalinden kurtuluş törenlerinde hem-
şerilerimize bugünün tarihi önemini bir kez daha yaşatacağız, bu günler-
le gurur duymalarını ve bugünü yaşamalarını istiyoruz.
Kaymakamlığımız işbirliği ile yapacağımız kutlama etkinlikleri Kozan’ 
a yakışır olacaktır, çünkü Kozanlı her şeyin en iyisine layıktır” dedi.
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YUSUF EROĞLU
MHP KOZAN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

FATİH AYDIN
AK PARTİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ 

Kozan OSB Müdürü

Mübarek Ramazan Bayramının siz ve 
sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve 

huzur getirmesini dilerim.
İyi Bayramlar.



ATATÜRK – İSLAM- HZ. MUHAMMED(S.A.V.)

1.Dinimiz son dindir, temel dindir. Çünkü; akla, 
mantığa, hakikate tamamen uyuyor. 
Eğer akıl, mantık, hakikate uymamış olsaydı; 
bununla diğer ilahi ve tabii kanunlar arasında 
ayrılıklar olması gerekirdi. Çünkü; bütün ka-
nunları yapan Cenab-ı Hakk’tır. 
2.Bütün dünya Müslümanları Allah’ın son pey-
gamberi Hz.Muhammed’in (s.a.v.) gösterdiği 
yolu takip etmeli ve verdiği talimatları tam ola-
rak tatbik etmelidir.
Tüm Müslümanlar Hz.Muhammed’i örnek al-
malı ve kendisi gibi hareket etmeli; İslamiyet’in 
hükümlerini olduğu gibi yerine getirmelidir. 
Çünkü ancak bu şekilde insanlar kurtulabilir ve 
kalkınabilir.
3.Türkler, dinlerinin ne olduğunu bilmiyorlar. 
Bunun için Kur’an Türkçe olmalıdır.
4.Benim maksadım; arkasında koştuğu Kitap’ta 
neler olduğunu Türk’ün anlamasıdır.
5.O, Allah’ın birinci ve en büyük kuludur. 
O’nun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor. 
Benim, senin adın silinir; fakat sonsuza kadar o, 
ölümsüzdür. (O, tabiki Hz.Muhammed’tir)
O askeri dehası kadar siyasi görüşüyle de yük-
sek bir şahsiyettir. Hz.Muhammed bu harp so-
nunda çevresindekilerin direnmelerini yenerek 
ve kendisinin yaralı olmasına bakmayarak, ga-
lip düşmanı takibe kalkışmamış olsaydı, bugün 
yeryüzünde Müslümanlık diye bir varlık görü-
lemezdi.
6.Büyük bir inkılap yapan Hz.Muhammed’e 
karşı beslenilen sevgi, ancak O’nun ortaya koy-
duğu fikirleri, esasları korumakla tecelli edebi-
lir. 
7.Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletle-
rin devamına imkân yoktur.
8.Bizim yüce dinimiz her Müslüman erkek ve 
kadına araştırmayı farz kılıyor ve her Müslüman 
bu dine bağlananları aydınlatmakla vazifelidir.
Bir fikri daha düzeltmek isterim. Milletimiz 
içinde gerçek din alimleri, alimlerimiz içinde 
milletimizin gerçekten iftihar edebileceği din 
bilgilerimiz vardır. 
Fakat bunlara karşılık, ilmî kıyafet altında ilim 
gerçeğinden uzak, gereği kadar okuyup öğren-
memiş, ilim yolunda yeteri kadar ilerleyememiş 
hoca kıyafetli cahiller de vardır.

Bunların ikisini birbirine karıştırılmamalıdır. 
9.Bizim dinimiz en makul ve en tabii bir dindir. 
Ancak bundan dolayıdır ki, son din olmuştur. 
Bir dinin tabii olması için akla, fenne, ilme ve 
mantığa uyması gerekir. Bizim dinimiz bunlara 
tamamen uygundur. 
10.Türk milleti daha dindar olmalıdır, yani bü-
tün sadeliği ile dindar olmalıdır demek istiyo-
rum.

DİNİME BİZZAT HAKİKATE NASIL 
İNANIRYORSAM BUNA DA ÖYLE 
İNANIYORUM. BİLİNCE AYKIRI, 
İLERLEMEYE ENGEL HİÇBİR ŞEY 
İÇERMİYOR.

11.Milletimiz DİL ve DİN gibi iki hazineye sa-
hiptir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet milletimizin 
kalp ve vicdanından çekip alamayacaktır ve ala-
maz…
12.Ya Rabbi! Sen Türk ordusunu muzaffer et.  
Türklüğün, Müslümanlığın düşman ayakları 
altında esaret zincirinde kalmasına izin verme.
( Kocatepe’de bizim topçu ateşimiz başladığı 
zamanki M.Kemal’in gözyaşı içindeettiği dua.)
13.İslam toplumunun düştüğü zulüm ve yok-
sulluğun elbette birden çok nedeni vardır. İs-
lam âlemi dinî hakikatler çerçevesinde Allah’ın 
emrini yapmış olsaydı, böyle bir sonla karşılaş-
mazdı.
Allah’ın emri çok çalışmaktır. İtiraf ederim ki 
düşmanlarımız çok çalışıyor. Biz de onlardan 
çok çalışmak zorundayız.
Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek 
demek değildir. Zamanın gereklerine göre, bi-
lim, fen ve uygarlığın yarattığı her şeyden so-
nuna kadar yararlanmak zorunludur. 
Hepimiz itiraf etmek zorundayız ki bu konudaki 
hatalarımız çok büyüktür. 
14.Bizde ruhbanlık yoktur. 
Hepimiz eşitiz ve dinimizin hükümlerini eşit 
olarak öğrenmeye mecburuz. 
Her fert, dinini, din işlerini, imanını öğrenmek 
için bir yere muhtaçtır. 
Orası da mekteptir. 
Nasıl ki her hususta yüksek meslek ve ihtisas 
sahiplerini yetiştirmek lazım ise, dinimizin 
gerçek felsefesini inceleyecek, araştıracak, 
bilimsel ve teknik olarak telkin kudretine sa-
hip olacak seçkin ve gerçek din bilimi adam-
larını da yetiştirecek yükseköğrenim kurum-
larına sahip olmalıyız.
15.Bilhassa bizim dinimiz için herkesin elinde 
bir miyar (ölçü) vardır. Bu miyar ile hangi şeyin 
bu dine muafık olup olmadığını kolayca takdir 
edebilirsiniz. Hangi şey ki akla, mantığa, kamu 
yararına uygunsa kimseye sormayın. O şey 
dinîdir. Eğer bizim dinimiz akla, mantığa uygun 

bir din olmasaydı ekmel (en mükemmel, en 
eksiksiz) olmazdı, ahir (son) din olmazdı. 
16.Temeli çok sağlam bir dinimiz var. Malze-
mesi iyi, fakat bina uzun asırlardır ihmale uğra-
mış. Harçlar döküldükçe yeni harç yapıp binayı 
takviye etmek gereği hissedilmemiş.
Aksine olarak birçok yabancı unsur (yorumlar, 
hurafeler gibi.) binayı fazla hırpalamış.
Bugün bu binaya dokunulamaz, tamir de edi-
lemez. Ancak çatlaklar derinleşecek ve sağlam 
temeller üzerinde yeni bir bina kurmak gereği 
hasıl olacaktır.
17.Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının 
yiğitliği, hızı, yüce Tanrı’nın yardımlarının or-
taya çıkmasını sağladı.
 Milletimizin geleceği güvendedir. Ve orduları-
mızın söz verilmiş yardımı elde etmeleri ke-
sindir.(Zafer kazanıldıktan sonra Eylül 1922’de 
yayınlanan tamiminden)
18.Onun Hakk Peygamber olduğundan şüphe 
edenler, Bedir Destanını okusunlar. 
Hz.Muhammed’in bir avuç imanlı Müslümanla, 
kalabalık ve alabildiğine zengin Kureyş ordusu-
na karşı Bedir’de kazandığı zafer, fani insanla-
rın karî değildir.
Hz.Muhammed’in peygamberliğinin en kuv-
vetli delili Bedir Savaşıdır.
Yukarıdaki sözlerin sahibi olan M.Kemal’in 
ne kadar samimi bir Müslüman olduğu ve Hz.
Muhammed’e, onun kişiliği, mücadeleciliği, 
özellikle Bedir ve Uhud Savaşlarındaki yüksek 
askeri ve idari kabiliyetine, duyduğu saygı ve 
peygamber sevgisinin üstünü örtmek çabası bo-
şunadır.
M.Kemal’in üst seviyede bir dini bilgisi olduğu 
ve şuurlu bir Müslüman olduğu açık bir şekilde 
görülüyor.
Onun  Peygamberimize duyduğu riyasız sevgi, 
saygı ve bağlılığı müthiş.


