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BAŞKANIN MEKTUBU

Recep ÇALIŞKAN
ASKON Adana Şube Başkanı

Yeni bir bültenle daha sizlerleyiz. 2018’in ilk çeyreğinde pek çok hadiseye 
tanık olduk. Ülkemiz Suriye’ye operasyonlar gerçekleştirdi ve zaferle döndük 
Elhamdülillah. Bu süreçte gerek Fırat Kalkanı gerekse de Zeytin Dalı 
Oparasyonları başarıyla tamamlanmış, Afrin gibi kritik öneme haiz bir bölge 
esas sahiplerine teslim edilmiş, ülkemize uzanan eller kırılmıştır. Teröristler adeta 
arkalarına bakmadan kaçmışlardır. Ben bu süreçte canlarını feda eden kahraman 
şehitlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine Cenab-ı Allah’tan (cc) sabırlar diliyorum.  

     Sevgili dostlar, ASKON Adana Şubesi olarak bu üç aylık dönemde pek 
çok faaliyetlerde bulunduk. Bunlardan biri Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan 
konferansı idi. Halkımızın yoğun katılımı ve teveccühü ile gerçekleşen program, 
hamd olsun verimli geçti. Öte yandan İzmir’den gelen ASKON heyeti ile 
istişarelerde bulunma fırsatı bulduk. İş Geliştirme Programı çerçevesinde 
İzmir heyetini üye işletmelerimize götürerek çeşitli temaslar kurmalarını 
sağladık. Birlikte şehrimizin ileri gelenleri ile görüşmeler yaptık. Sayın valimizi, 
Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve diğer oda başkanlarımızı ziyaret ettik.  

      Bir diğer önemli etkinliğimiz ise Prof. Dr. Ender Serin semineriydi. Bu seminerde 
Helal Gıda konusu masaya yatırıldı. Üyelerimiz için son derece faydalı bir program 
oldu. Öte yandan Oda başkanlık seçimleri dolayısıyla aday başkanları İl binamızda 
konuk ettik ve yeni dönem için projelerini dinledik. Saadet Partisi İl başkanlığı 
ziyaretimiz ve ilçe başkanları ile de görüşmelerimiz oldu. Güncel ve aktüel 
konularla ilgili basın açıklamalarımız medyanın çeşitli organlarında yer buldu. 
Gündemi yakından takip ederek üyelerimizle paylaştık. Zaman zaman kahvaltı 
programları tertip ederek üyelerimizle kaynaşma ortamı sağlamaya çalıştık.  

     Değerli dostlar, manevi atmosferiyle huzur ayları olan üç aylara girmiş 
bulunuyoruz. Rabbimizin bizlere büyük bir lütfu olan Ramazan ayının habercisi 
olan üç ayların başlangıcı vesilesiyle daha çok hayırlı ameller üzere olmayı 
Cenab-ı Allah’tan (cc) diliyor, hepinizi sevgi saygı ve muhabbet dileklerimle 
selamlıyorum. Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle…

Rabbimizin bizlere         
büyük bir lütfu olan 

Ramazan ayının habercisi 
olan üç ayların başlangıcı 
vesilesiyle daha çok hayırlı 
ameller üzere olmayı 
Cenab-ı Allah’tan (cc) 
diliyor, hepinizi sevgi saygı 
ve muhabbet dileklerimle 
selamlıyorum.

“

“

Merhaba ASKON dostları… 

Recep Çalışkan 
ASKON Adana Şube Başkanı
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KAPAK KONUSUKAPAK KONUSU

ASKON BAŞKANI RECEP ÇALIŞKAN AFRİN’İN TSK 
TARAFINDAN “ADETA” FETHEDİLDİĞİNİ SÖYLEY-
EREK, MEHMETÇİK’E TEŞEKKÜR ETTİ.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan Afrin’in 
TSK tarafından “adeta” fethedildiğini söyleyerek, 

Mehmetçik’e teşekkür etti. Çalışkan yayımladığı mesajda 
şu ifadelere yer verdi:
“Kahraman Ordumuzun, tüm insani hassasiyetleri gözeterek 
Afrin’e gerçekleştirdiği operasyon, başarıyla sonuçlanmış 
olup, terörist unsurlar etkisiz hale getirilmiştir. Çok kısa bir 
zamanda üstün bir gayret ve fedakarlıkla gerçek sahiplerine 
iade edilen Afrin bölgesinde adeta bayram havası esiyor. 
Bununla birlikte oldukça zor olan bir taktik mücadele örneği 
ortaya konularak Afrin ele geçirilmiştir. 

Hiçbir sivile zarar verilmemiş, hiç bir bina yıkılmamıştır. 
Terörist unsurlar, Şanlı ordumuzun kararlılığı karşısında 
kaçmayı tercih etmişlerdir. Afrin, böylece gerçek sahiplerine 
yeniden kavuşmuştur. Afrin Suriyeli kardeşlerimiz için 
“adeta” fethedilmiştir. Bu hadise yüzlerce yıllık harp 
geleneklerimizin genetik kodlarını taşımaktadır. 18 Mart’ta 
Çanakkale’nin geçilmez olduğunu dünyaya gösteren 
dedelerimizin nesilden nesile aktarılan genleri Afrin’i 
“tertemiz” ele geçirmemizi sağlamıştır. Mehmetçiğin 
Vatan, Bayrak ve Allah sevgisi sayesinde Afrin adeta 
Çanakkale gibi görülmüş ve düşmana fırsat verilmemiştir. 
Gerek Fırat Kalkanı gerekse de Zeytin Dalı harekatları, 
sivillerin hassasiyetle gözetildiği ancak terörist unsurlara 
göz açtırılmayan başarılı operasyonlar olmuştur. Bu 
operasyonlara katılan askerlerimiz ve onların arkasında 
desteklerini esirgemeyen aileleri, 18 Mart’ta canlarını bu 
topraklar için feda eden dedelerine layık olacak şekilde 

Cihan bilsin ve duysun ki, 
bu millet imanını göğsünde 

taşıdıkça bi iznillah 
Çanakkale geçilmez!

”

“ davranmışlar ve onların ruhlarını yadetmişlerdir. Bu 
operasyonlarda şehit olan yiğitlerimiz olmuştur. Onların 
yakınlarının tabutları 
başında verdiği mesajlar, 
dünyayı şaşkına çevirmiş, 
düşmanın kalbine korku 
salmıştır. “İki oğlum daha 
var, onları da gönderirim, 
ben de gelirim” diyen şehit 
babasının sesi doğudan 
batıya tüm hainlerin 
kulaklarında çınlamıştır. 
Başta  Başkomutan 
Reis-i Cumhur Recep 
Tayyip Erdoğan”a ve 
tüm komutanlarımıza, 
Mehmetçike ve onların 
fe d a k ar  a i l e l e r i ne 
teşekkür ederiz. Cihan 
bilsin ve duysun ki, bu 
millet imanını göğsünde 
taşıdıkça bi iznillah Çanakkale geçilmez!

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, 
Türkiye’nin Afrin’e yaptığı çıkarma ile ilgili ilk günlerde 

bir basın açıklaması yayımlamıştı. Çalışkan mesajında 
şu ifadelere yer vermişti: “Mehmetçik Afrin’e girerken bir 

muhabirin sorduğu ‘İstikamet 
neresi?’ şeklindeki soruya 
hiç düşünmeden ‘Kızıl Elma’ 
cevabını veren yiğit askerimiz 
hepimizi derinden etkilemiştir. 
Kuşkusuz, tarih şuuruyla ve 
milli duygularla dile getirilen bu 
iki kelimenin ardından ‘ailene 
bir mesajın var mı?’ şeklindeki 
soruya da ‘beklemesinler’ 
şeklinde verdiği cevap da bir 
o kadar anlamlıydı. Daha da 
anlamlı olan, bu Mehmetçiğin 
annesinin oğluna cevabı oldu: 
‘Temizlesin gelsinler’ Afrin ile 
ilgili söylenebilecek pek çok şeyi 
bu askerimiz ve eli öpülesi annesi 
dile getirmiş oldu. Bu sebeple, 
biz de bu Mehmetçiğimizin 

gazasının mübarek, yolunun açık olmasını Cenab-ı Allah’tan 
diliyoruz. Afrin için başka da bir sözümüz yoktur.”
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EŞLER BİRBİRİNE GÜVENMELİ...

ASKON Adana Şubesinin organize ettiği Eğitimci 
Yazar Sıtkı Aslanhan’ın konuşmacı olarak katıldığı 

konferans 23 Şubat 2018 Cuma günü saat 19:00’da Adana 
Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda yoğun  bir 
katılımla gerçekleşti. Hafız Bayram Genç’in Kur’an Tilaveti 
ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını ASKON Adana 
Şube Başkanı Recep Çalışkan yaptı. Çalışkan konuşmasında 
içeride ve dışarıda pek çok sıkıntı ve problemle mücadele 
edildiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Toplumumuzun 
birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacı olduğu bu zor 
zamanlarda ASKON Adana şubesi olarak düzenlediğimiz bu 
konferansımızla toplumumuzda gerekli birlik ve beraberlik, 
kardeşlik ve uhuvvet havasının oluşmasına bir nebze de 
olsa katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize…“

Programın hayırlara vesile olmasını dileyen ASKON 

Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan konuşmasını şöyle 
sürdürdü:”Yine psikolojik ve ekonomik sıkıntılar, manevi 
buhranlar ve ailevi problemler sarmalında bir çıkış yolu ve 
bir kurtuluş reçetesi arayan insanımıza bir umut ışığı ve 
bir çözüm yolu sunabilirsek ne mutlu bize…  Efendimiz’in 
(s.a.v) “hayra vesile olan hayrı yapan gibidir” hadisi şerifi 
gereği, Rabbimizden bu programımızın hayırların ve 
bereketlerin fethine, şerlerin ise define vesile olmasını 
niyaz ediyoruz… “ 

İl Müftüsü Hasan Çınar’ın konuşmasının ardından 
Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan konferans katılımcılara bir 
konferans verdi. Sıtkı Aslanhan eşler arasında güven tesis 
etmenin önemine dikkat çekerek başladığı konuşmasında 
anne babaları uyararak ‘Çocuklarımız ve gençlerimizle 
ilgilenmeliyiz, biz ilgilenmezsek birileri ilgilenir ve
çocuklarımızdan uzaklaşmış oluruz’ ifadelerine yer verdi. 

Anne-babaların evlat yetiştirmede üzerine düşen pek çok 
vazifesi olduğunu söyleyen Eğitimci Sıtkı Aslanhan: “Erkek 
çocukların yetişmesinde rol model babalarıdır. Baba yerine 
annesini örnek alan erkek çocuklar yetişkin olduklarında, 
evlendiklerinde eşlerini idare edemedikleri için boşanmalar 
gerçekleşmektedir” ifadelerini kullandı.

Sunuculuğunu Yusuf Koçak’ın yaptığı programın 
sonunda Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Muhammet 
Çelebi Keyhıdır Konuşmacı Sıtkı Aslanhan’a plaket takdim 
etti. Katılımcıların ayakta ve sahnedeki boş alanlara oturarak 
izlediği konferans sonunda Sıtkı Aslanhan kitaplarını 
imzaladı.
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BAŞKANIN MESAJI

ASKON BAŞKANI RECEP ÇALIŞKAN İSLAM 
ALEMİNİN ÜÇ AYLARINI EN KALBİ DUYGULA-
RIMLA TEBRİK EDİYOR, SELAM VE SAYGILAR 
SUNUYORUM.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan üç aylar 
nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Çalışkan’ın 

kutlama mesajı şöyle: “Allah’ın (azze ve celle) rahmetiyle feyzi 
ve bereketi insanlığa hediye ettiği, manevi hazzı ve huzuru 
içinde barındıran mübarek üç ayların başlangıcındayız. 
Bu mukaddes zaman diliminin tüm İslam alemi için 
hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.  Recep 
ve Şaban ayları Ramazan-ı Şerif ile taçlanır. Bu aylar bizleri 
Ramazan’ın bereketine hazırlar. Yıl boyunca türlü günahla 
yorulan ruhumuzun ve kalbimizin arınıp dirilmesine bir 
fırsattır bu aylar… Zihinlerin ve kalplerin adeta arıtıldığı 
ve şeytanın zincirlere bağlandığı Ramazan ayının habercisi 
olan Recep ve Şaban aylarında başlayan ibadet yoğunluğu 
bizleri felaha kavuşturur. Duaya açılan eller, İslam 
coğrafyasında akan kan ve gözyaşlarının dinmesi için 
niyazda bulunur. Bu mübarek üç aylarda Cenab-ı Hakk’tan 
dileklerde bulunuruz. Bizi birbirimize yakınlaştırmasını ve 
birlik olmayı isteriz. Kardeşlik bağlarının güçlenmesi için 

dua ederiz. Bu gelen mübarek ayları Rabbimizin rızasını 
arayacak şekilde ihya etmeyi temenni ediyorum. Bütün 
kardeşlerimizin, milletimizin ve İslam Aleminin üç aylarını 
bu vesileyle en kalbi duygularımla tebrik ediyor, selam ve 
saygılar sunuyorum.”   

SAADET PARTİSİ SEYHAN İLÇE’ DEN ASKON’A 
ZİYARET...

ASKON Adana Şube başkanı Recep Çalışkan’ı Saadet 
Partisi Seyhan İlçe Başkanı Mehmet Ali Biçer ve 

Yönetim Kurulu Üyeleri Ziyaret etti. Ziyarette, Seyhan İlçe 
Başkanı Mehmet Ali Biçer’e yeni görevinin hayırlı olması 
temennisinde bulunan Recep Çalışkan, Saadet Partisi’nin 
çalışmalarını yakından takip ettiğini söyleyerek:” Bir davaya 
gönül vermiş ve bu uğurda yılmadan çalışan siz değerli 
dostlarımıza başarılarınızın daim olmasını diliyorum” 

dedi. Saadet Partisi Seyhan İlçe Başkanı Mehmet Ali 
Biçer de, “göreve geldiğimiz günden bugüne  el birliği 
ile partimizi iktidara taşımayı planlıyoruz, bu bir bayrak 
yarışı. Bayrağı dava arkadaşlarımızdan devraldık, layıkıyla 
gelecek nesillerimiz için ayakta tutmaya devam edeceğiz.” 
dedi. ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, partili 
yöneticilerle sohbet etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen 
ziyarette Recep Çalışkan, Saadet Partisi Seyhan İlçe Başkanı 
Mehmet Ali Biçer’e ziyaretlerinde ötürü teşekkür etti.

Bu mukaddes zaman dili-
minin tüm İslam alemi için 

hayırlar getirmesini Rabbim-
den niyaz ediyorum.

”

“
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BAŞKANIN MESAJI KÖŞE YAZISI

Abdullah ÇALIŞKAN

ASKON BAŞKANI RECEP ÇALIŞKAN; BU GÜZEL 
GECENİN TÜM ÜMMETE HAYIRLAR GETİRME-
SİNİ CENAB-I ALLAH’TAN NİYAZ EDEREK, 
KANDİLİNİZİ KUTLARIM…

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, Regaip 
Kandili dolasıyla bir mesaj yayımladı. Çalışkan 

mesajında şunları söyledi:
“Hicri takvime göre Recep ayının ilk Perşembe’yi Cuma’ya 
bağlayan gecesi Regaip Kandilidir. Bu gece Ramazan ayının 
ilk habercisi olma özelliği ile ayrı bir öneme sahiptir. Kelime 
olarak regâib, “çokça rağbet edilen, nefis, kıymetli, değerli, 
ihsan” mânâlarına gelmektedir. Bu gece mağfirete mazhar 
olmak isteyenler için bir fırsattır. Ecr ü sevap kazanmak 
isteyen, bela ve musibetlerden kurtulmak, rıza-ı İlahiye 
ulaşmak isteyenler için vesileler arayanlar için bulunmaz bir 
nimettir Regaip gecesi… Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve 
bağlılık duyguları bu gecede yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli, 
Kur’ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun 
mekânlarda Kur’ân ziyafetleri verilmelidir. Peygamber 
Efendimiz (SAV)’e salât ü selâmlar getirilmelidir. Kandil 
gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya 
edilmelidir. Bu gecede tefekkürde bulunulmalı; 

hayatî meselelerde derin düşüncelere girilmelidir. Geçmişin 
muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin 
plân ve programı çizilmelidir. Ahiret yurdunun bilhassa 
tahayyül edilerek gündeme alınması tavsiye edilir. Kişi 
kendine ve diğer Mü’min kardeşlerine hattâ isim zikrederek 
dualar etmeli, üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; 
vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmelidir. Üç ayların 
başlangıcı vesilesiyle yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, 
sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye 
ve sadakalarla mutlu edilmelidir. Vefat etmiş yakınlarımızın, 
dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; 
iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli, bu kandil 
gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç 
tutulmalıdır. Zira oruç, Ramazanı bizlere hakkıyla hatırlatır. 
Bu güzel gecenin tüm ümmete hayırlar getirmesini Cenab-ı 
Allah’tan niyaz ederek, kandilinizi kutlarım.”

Üç ayların başlangıcı vesilesiyle yoksul, kim-
sesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar 
ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve 

sadakalarla mutlu edilmelidir.

”

“

ÜÇ AYLAR ve KULLUK VAZİFEMİZ

İnsanı zaman ve mekân unsurlarıyla kayıt altına alan Yüce 
Allah, bazen zamanın üzerine yemin ederek, bazen de içine yer 
yer yerleştirdiği kandillerle insanı zaman şuuru kazanmaya, bu 
nimeti azami istifade ile kullanmaya davet etmiştir. Günümüzü 
seherle, haftamızı Cuma’yla, senemizi bayramlar ve mübarek 
gecelerle süslemiştir. Her gün ve gece salih amellere zaten onlarca 
misliyle mukabelede bulunduğu halde, bazı ay ve günlere özel 
statü tayin ederek adeta hayırda yarış çağrısında bulunmuş, 
kullarına sürpriz ikramlar vaad etmiştir.

Bu özel zaman dilimlerinin başında “hürmetli/haram aylar” 
diye anılan aylar, halkımızın dilinde “üç aylar” diye şöhret bulan 
aylar ve kandil geceleri gelir. Recep ayı, hem hürmeti ayetle sabit 
aylardan hem de üç aylardan olması vechiyle değerlendirilmesi 
gereken bir kredidir. Şaban ayı, Ramazan’ın manevi neşvesine 
bir parça daha yaklaşma manası taşıdığından tabirimiz hoş 
görülürse sürati artırmak için vitesi bir tık daha ileriye atma 
zamanıdır. Nihayet gönüllerin bahar mevsimi, nefislerin kaptan 
köşkünden inip komutayı akla ve ruha teslim ettiği, öfke ve şehvet 
olmak üzere birçok kötü hasletin kabuklarına çekildiği, Kur’an 
ayı Ramazan gelir ve ehline nice atıyyeler getirir.
Özellikle kandil gecelerine ilişkin okurlarımıza özel bir hatırlatma 
yapmak istiyoruz: Kandillerle ilgili kimi çevrelerce çokça 
dillendirilen, ilmî bir amatörlüğü ve manevî bir kıvamsızlığı 
remzeden “Hakkında ayet ve hadis mi var?”, “Bunlar bid’at ve 
hurafedir.” türünden bazı ifadeler vardır. Uzayıp gidecek bu listeye 
verilecek cevap özetle şudur: Kandiller ümmetin ortak bir bilince 
sahip olmasına hizmet eden mübarek gecelerdir. Ulemanın ve 
salihlerin asırlardır kıymet verdiği, ümmetin ittifakına mazhar 
olmuş böyle bir meseleye kuşkuyla yaklaşmak akıl kârı değildir. 
Özel bir ibadet biçimi icad edilmez, uydurma hadislere prim 
verilmeden titizlikle

mesele ele alınırsa, kandiller gerçekten adları gibi ümmet 
vicdanını aydınlatan birer lambaya dönüşürler.
Üç aylar her birimizin kulağına eğiliş ve hal diliyle sormaktadır:  
Daha ne kadar erteleyeceksin?” Hakk’ın içimizdeki vicdan elçisi 
ne zaman böyle bir nedamet mektubu gönderse, nefsin cevabı 
hazırdır: “Sonra yaparım, hele kılarım, daha tutarım, sonra 
görüşürüm, hele tevbe ederim…” Ama ne bu listenin sonu geliyor, 
ne de vaad edilen zaman… Tesvif hastalığı, çölün ortasında 
insana serap gördürüyor. Bu hastalığın pençesine düşen insan, 
nice pınarlar ve nehirlerin yanından susuz geçip gittiği, tüm 
fırsatları geride bıraktığı halde, sahranın ortasında ölümle burun 
buruna gelecek olsa beş-on adım ileride su birikintisi var sanıyor. 
Nasıl olsa karşıma bir su kaynağı çıkar diye su matarasını yanına 
almıyor. Evet, hem su matarasını almıyor, hem de yanına gidince 
ufukta var sandığı her suyun bir hayal olduğunu gördüğü halde 
ders ve ibret de almıyor. Bu aylar çıkıp gitmeden senelerdir 
sümen altı ettiğimiz ibadet ve hizmet dosyalarımızı gündemimize 
almalı, bu ayları yeni bir hayat için milat haline getirmenin 
çarelerini aramalıyız.
Küslüklerimiz varsa derhal son vermeli, bir gözün yaşını 
dindirmeli, bir düşeni kaldırmalı, iyilik için her fırsatı nimet 
bilmeliyiz. Elbette Kur’an’a yönelmeli, her gün belli bir vird 
edinip okumalı, mealini de okuyarak anlamalı, muhtevasına iman 
etmeli, mucibince amel etme mücadelesini elden bırakmamalıyız.

Bu vesile ile her birinizin mübarek üç aylarını tebrik eder, 
cûşa gelen rahmet ve mağfiretten hissenize düşeni almanızı Yüce 
Allah’tan niyaz ederiz.

Elbette Kur’an’a yönelmeli, her gün belli bir vird 
edinip okumalı, mealini de okuyarak anlamalı, 
muhtevasına iman etmeli, mucibince amel etme 

mücadelesini elden bırakmamalıyız.

”

“
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BEYZA PİLİÇ YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
SÜLEYMAN ÇALIŞKAN ASKON ÜYELERİ İLE 
KAHVALTI PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ...

ASKON İş Geliştirme Programı kapsamında ASKON 
Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan ve Yönetim 

Kurulu Üyeleri, ASKON İzmir Şube Başkanı ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile ASKON Adana İl Binasında kahvaltı 
programında bir araya geldi. 

 ASKON Adana Şube Kurucusu Süleyman Çalışkan’ın 
konuşmacı olarak katıldığı kahvaltı programı Hafız Hüseyin 
Delikoca’nın Kur’an Tilaveti ile başladı. ASKON Adana 
Şube Başkanı Recep Çalışkan’ın açılış konuşmasının 
ardından Beyza Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman 
Çalışkan bir konuşma yaptı. Çalışkan şunları söyledi: 
“Dinimiz uygulanması gereken bir dindir. Müslümanlar 
hayatın her safhasında İslam’ı tatbik edecek kişilerdir. 
Bizler gördüğümüz yanlışları - özellikle ekonomik 
alanda- düzeltmeliyiz, bir baskı oluşturmalıyız. Örneğin, 
Türkiye’de rant gelirleriyle, üretim gelirleri aynı… Bizim 
STK’lar olarak bu tür düzeltilmesi gereken konuları öne 
çıkararak, tatbikatlarımızı ortaya koymamız gerekmektedir. 
Dolaylı ve doğrudan vergileri hep iş adamları ödüyor. 
Rantçıların böyle vergileri neredeyse yok! Yönetim, STK 
ve iş adamlarını dikkate alacaktır. Allah’ın emrettiği tarzda 
yönetimi etkileyecek faaliyetlerde bulunmamız lazım.” 
“Kapitalist sistem tüketimi esas alır” diyen Süleyman 
Çalışkan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz tüketimi 
değil faydalı tüketimi esas alırız. Biz faydalı olmayan 
tüketimi desteklemeyiz. Biz tüccarlar faydalının ticaretini 
yapmamız lazım, ürettiklerimiz insanların ihtiyaçlarını 
gören gerçek şeyler olmalı. Faydalı olmayan şeylerden 
uzak durmamız lazım. Modaya düşünmeden uymanın çok 
sonraları göreceğimiz zararları olur.” ASKON Adana Şube 
Kurucusu Süleyman Çalışkan Erbakan Haftası dolayısıyla 
eski Başbakan Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı da 
anarak konuşmasını tamamladı.

ASKON ADANA ŞUBE BAŞKANI RECEP ÇALIŞKAN 
YUMURTALIK’TA KURULACAK PETROKİMYA TESİSİNİN 
AÇILACAK OLMASI İLE İLGİLİ BİR BASIN AÇIKLAMASI 
YAYIMLADI.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan Yumurtalık’ta 
kurulacak petrokimya tesisinin açılacak olması ile ilgili bir 

basın açıklaması yayımladı. Çalışkan mesajında şunları söyledi:
 “Cezayir ile yapılan petrokimya tesisi anlaşmasının gerek sanayicimiz 
gerekse de müteşebbislerin önünü açacak büyük bir anlaşma olduğunu 
düşünüyoruz. Türkiye’nin yıllık yaklaşık 2 milyon ton ihtiyacı var ve 
yıllık 450 bin ton polipropilen üretimi yapılarak dışa bağımlılığımız 
yüzde 25 oranında azalacak. Böylece ülkemizin cari açığı azalacak 
ve üretim maliyetlerimiz aşağılara çekilmiş olacak. Burada yaklaşık 
250 kişilik istihdam alanı açılacak ve 1 Milyar dolarlık bir tesis 
olacak. Bu tesis 30 ay gibi bir zamanda tamamlanacak. Ülkemizde 
şu anda polipropilende tek tedarikçi Petkim. Petkim, ihtiyacın ancak 
yüzde 10’unu karşılayabiliyor. Başta çuval üretiminde ve pek çok 
alanda kullanılan polipropilen hammadesi için maliyetler düşecek. 
Bu da bölge için lokomotif güç oluşturacak. Bu yatırım ile birlikte 
kurulması planlanan Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi için de 
destekleyici bir güç oluşması bekleniyor. Bu yatırım için şu an 826 

bin metrekarelik hazine arazisinin tahsisi yapılmış durumda… Cezayir’in milli enerji şirketi ile Rönesans Endüstri 
arasında imzalanan bu yatırımın başta Adanamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Herşeyden daha çok bu 
yatırımın önemli bir istihdam atağı olduğu akıllardan çıkarılmamalıdır.”

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Adana Şube Sorumlusu Muhammed Çoşkun ve Davet ve Kardeşlik Vakfı 
Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Sorumlusu Ramazan Kutan, ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan’ı 

makamında ziyaret etti.



ASKON PROGRAMLARI ASKON PROGRAMLARI

16 17ASKON ADANA I OCAK · ŞUBAT · MART 2018 ASKON ADANA I OCAK · ŞUBAT · MART 2018

RECEP ÇALIŞKAN: KODEKSLER MEVZUATI 
HELALLEŞTİRİLMELİDİR

Prof. Dr. Ender Serin, ASKON Adana Şube’sinin
konuğuydu. ASKON Adana Şube Başkanı Recep 

Çalışkan’ın açılış konuşmasını yaptığı seminerde Helal 
Gıda konusu masaya yatırıldı. Hüseyin Delikoca’nın Kur’an 
Tilavetiyle başlayan seminerde ASKON Adana Şube Başkanı 
Recep Çalışkan açılış konuşması yaptı.
ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan açılış 
konuşmasında şunları söyledi: “Helal üretimi bir sorumluluk 
olarak ele almalıyız, ticari bir kaygı olarak değil. Çünkü 
yediğimiz yiyecekleri temiz hale getirmek Allah’a karşı olan 
sorumluluğumuzdur. Amacımız sadece ticaret yapmak para 
kazanmak değil, sevabını kazanacağımız büyük bir hizmete 
talip olmaktır. Müslümanların helal gıda üretimi konusunda 
ortak bir anlayışa sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. 
Ancak günümüzde pek çok işletme bu konuda detaylar 
noktasında gereken hassasiyeti göstermemektedir. Bununla 
birlikte, Helal Gıda sektöründe 6 milyar doların üzerinde 
bir ihracat rakamına ulaşan Türkiye ekonomisi, hedefini 
daha da yukarılara çekmelidir. Bu noktada gerek ithalatta 
gerekse de yurt içi üretimde yürürlükte olan kodeksler 
mevzuatı tekrar düzenlenmedir. Batı menşeili olan bu 
mevzuatlar “helalleştirilmelidir”.”

Bütün yönleriyle Helal Gıda, Helal kazanç ve israf 
konuları hakkında bir seminer veren Prof. Dr. Ender Serin 
Helal kavramının imani ve itikadi bir kavram olduğunu 
vurguladı. “Helal kavramının bize  ulaşması ve zihnimize 
yerleşmesi imani bir meseledir.” diyen Prof. Dr. Serin, “Her 
imanı olan helallere tam olarak riayet ediyor mu? İmani-
itikadi kavramların hayata geçirilmesi matematik gibi bir 
hesap işi değildir. İmanın ziyadeleşmesi ve itikadın 

kuvvetleşmesi  Cenab-ı Allah’ın emir ve yasaklarına 
uymayı getiriyor. İbadet olmadan da hükümler kuvvet 
bulmuyor” şeklinde konuştu. 
Prof. Dr. Ender Serin konuşmasını şöyle sürdürdü: “ Helal 
Gıda’yı talep edenlerin olması gerçekten güzel. Bununla 
birlikte talep edilmese bile Gıda sektöründe üreticiler de 
hassasiyet göstermelidir. Güzel örnekler var bu konuda… 
İçerik kadar kazanç da “Helal” olmalıdır. Mahiyeti kadar, 
kazanç şekli de önemlidir. 

Acımasız faiz düzenini Batılılar icat etmiştir. Bankacılık 
sektörü ne yazık ki insanların bir birine borç vermesinin 
önüne geçti. Bizim bu konuya hassasiyet gösteren idarecil-
erimiz Bankacılık sektörüne alternatifler getirdi. Kazançta 
faiz var mı? Mahiyet kadar önemlidir. Helal kazanç da 
dile getirilmelidir. Helal Gıda’yı konuşurken bunları da 
işlemeliyiz ve mesuliyet olarak üzerimize almalıyız.” Prof. 
Dr. Serin, israfın da dikkate alınması gereken bir kavram 
olduğunu vurgulayarak: “Öte yandan, israf haramdır. 
Bu da düşünülmesi gereken bir husustur. Bu konuları 
konuşmalıyız. Aksi takdirde Helal Gıda konusu tam olarak 
anlaşılamayabilir. Para, emek, zaman boşa gidiyorsa israfa 
gidilmiş demektir.” dedi. 
Konuşmasının devamında Prof. Dr. Serin, tıbbi açıdan israfı 
ele aldı. Serin şunları söyledi: “Tıbbi olarak baktığımızda 
israfa düştüğümüzü nasıl anlarız? Bunun çeşitli göstergeleri 
var. İnsanın bedensel olarak bir normalinin tanımı yapılıyor. 
Örneğin, şeker, tansiyon vb. ölçümler yapılıyor. Vücut kilo 
endeksi gibi kabul görmüş ölçütler var. 

Genel kabul gören ölçümlerin altında olan değerler 
zayıflığı gösteriyor. Vücut kilo endeksi “ahsen-i takvim” 
gibi düşünülebilir. Kilo alıyorsak, o vücut kilo endeksinin 
dışına çıkıyorsa bu haramdır. Bunlara dikkat etmeliyiz. 
İşin bir zorluğu var. Her bedenin bir metabolizması vardır. 
Sizin metabolizmanızla başka birinin metabolizması aynı 
olmadığından israf konusunda standart bir sınır koymak da 
doğru değildir. İsraf için belli bir ölçü koymak doğru değil. 
Ölçü “kendimiziz”. İsraf meselesi, kendi vücudumuz için 
ele alınmalıdır. Akut etki ile israf ediyor muyuz? Orta vade 
ve uzun vadede israf ediyor muyuz? Bunlara bakmalıyız. 

Prof. Dr. Ender Serin, açlık ve tokluk hakkında çarpıcı 
değerlendirmelerde bulundu. Serin şunları ekledi: “Tokluğu 
hissetmeden kalk.” bu muazzam bir ölçüdür. Hangimiz 
bunu yapıyoruz? Peygamber Efendimizin bu ölçüsü çok 
önemlidir. Obezite bazı ülkelerde çok fazla. Amerika’da 
yüzde kırklarda. Sudi Arabistan’da yüzde seksendir 
kadınlarda… “Nefsinizle yemek içmek noktasında cihad 
ediniz.” Bu bir hadistir. Az yemek yemenin sevabı kafirle 
cihat etmek gibidir. Yemek yemek bizim için, az yemek 
bizim için ibadettir. Bu şuurla yemeğe oturduğunuzda 
cihat ediyorsunuz. Dünya üzerinde insan kadar çeşitli 
yemekler yiyen bir canlı daha yoktur. Bir çok lezzeti anında 
anlayabiliyoruz. Bu Allah’ın bir lutfudur. Biz bu hikmeti 
yanlış anlıyoruz. Lezzet için yemek yiyoruz. Gıdaya özel 
tokluk diye bir tanımlama var. Farklı gıdalarda farklı tokluk 
hisleri vardır. Beyin farklı gıdalara farklı tokluk hissi veriyor. 
Çok çeşitli yemek insanı israfa sürükler. Batı kültüründe, 
Roma kültüründe daha fazla yemek için kusarlarmış. Kilo 
almanın sebeplerinden biri de hazır yemeklere ulaşılması… 
Bunlara taktikler oluşturulmazsa mücadele edemeyiz. 

Bizim komutanımız hükmünde olan İmanımız bunlarla 
mücadelede bizi güçlü kılmaktadır. 

Hz. Davud’un orucu hakkında günaşırı açlık konusunda 
ilginç bulgular var. Hayvanlar üzerinde deneyler yapılmış. 
Bir gün yeyip bir gün aç kalmak yeme davranışını düzeltiyor. 
Örneğin Ramazan bittikten sonra öğlen acıkıyor muyuz? 
Öğlen açlık hissimiz ortadan kalkıyor. Peki neden yiyoruz? 
Keyfi yiyoruz da ondan…
Bu meseleler ferdi olmaktan çıkmış içtimai bir mesele 
haline gelmiştir. Birbirimize destek olmak durumundayız. 
Tek başımıza bu durumdan kurtulmamız çok zordur. “
ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Prof. Dr. Ender Serin’e verdiği bilgilerden 
dolayı teşekkür etti ve günün anısına bir tablo hediye etti.

Amacımız sadece ticaret yapmak 
para kazanmak değil, sevabını ka-

zanacağımız büyük bir hizmete 
talip olmaktır. Müslümanların helal 

gıda üretimi konusunda ortak bir 
anlayışa sahip olması gerektiğini 

düşünüyoruz.

”

“
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ASKON BAŞKAN ADAYLARINI DİNLEDİ…

ASKON Adana İl Başkanlığı Oda başkanlık
seçimleri

için adaylıklarını açıklayan Başkanları dinledi. 15 Mart 2018 
Perşembe günü ASKON İl Binasında gerçekleşen toplantıda 
Başkanlar projelerini ASKON üyelerine anlattı. ASKON 
tanıtım filminin izlenmesinin ardından Anadolu Gençlik 
Derneği daim Talebesi ve Adana Kur’an-ı Kerim okuma 
birincisi Enes Kıranşal’ın Kur’an Tilaveti ile program başladı. 
ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan’ın açılış 
konuşmasının ardından Başkanların özgeçmişleri okundu. 
İlk olarak Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç bir 
konuşma yaparak üyeleri bilgilendirdi. Ardından, Adana 

Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe konuştu. Menevşe 
Ticaret Odası Başkanlık seçimleri için düşüncelerini aktardı. 
Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve Adana Hacı 
Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütçü de 
ASKON Üyelerine yeni dönem için projelerini anlattı. 
Programda     ayrıca ASKON’a yeni üye olanlara da rozetleri 
takıldı. BDM İnşaat Murat Yalçın Şeker, Merkez Davet 
Metin Balcı, Kumru Makine Serdal Damdelen, İstanbul Sun 
General Yusuf Arsakay, Tatlı Limon İzzeddin Orhan, Yeldan 
Tıbbi Malzeme Naim Yeldan, Telapack Takım Elbise Kılıf 
İmalatı Arif Koçak, Fetih Ofis Abdurrahman Mıçı ve Sezen 
Gıda Gürsel Sezen’e ASKON rozetleri takıldı. Programın 
sonunda başkanlara günün anısına mealli Kur’an-ı Kerim 
hediye edildi.
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BAŞKANIN MESAJI

Adanalıların esareti reddederek 
başlattığı bağımsızlık mücadelesi 

zaferle sonuçlanmıştır.
”

“
ASKON  BAŞKANI ÇALIŞKAN, 5 OCAK ADANA’NIN 
KURTULUŞU MÜNASEBETİYLE BİR BASIN 
AÇIKLAMASI YAYIMLADI.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, 5 
Ocak Adana’nın kurtuluşu münasebetiyle bir basın 

açıklaması yayımladı. Çalışkan açıklamasında şunları 
söyledi:

“Adanamızın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl 
dönümünde dedelerimizin şanlı mücadelesini hayırla yad 
ediyoruz. 5 Ocak tarihi Adana için dönüm noktalarından 
biridir. Bu tarih, Adanalılar için bir bayram günüdür. 
Adanalıların esareti reddederek başlattığı bağımsızlık 
mücadelesi zaferle sonuçlanmıştır. Diğer şehirlerimizde 
olduğu gibi Adana’da gerçekleştirilen bu direniş; geçmişi 
zaferlerle dolu olan Anadolu insanı için onurlu bir duruştur. 
Bizler bu duruşu, referans alarak, günümüzde, Çanakkale 
ve 15 Temmuz’da tüm dünyaya bir kez daha hatırlatmış 
olduk. Bağımsızlığımıza darbe vurmak isteyen iç ve dış 
düşmanların geçemeyeceği sınırlarımızı bir kez daha 
gösterdik. Tüm kurtuluş mücadelelerimiz gibi 5 Ocak 
Adana’nın Kurtuluşu mücadelesi tarihin derinliklerinde 
canlılığını daima koruyacaktır.

Ay-Yıldızlı bayrağımızı gönderde tutarak bizlere armağan 
eden tüm kahramanlarımızı, saygıyla, şükranla ve 
minnetle anıyorum.”
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BAŞKANIN MESAJIBAŞKANIN MESAJI

ASKON ADANA BAŞKANI ÇALIŞKAN; 
ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ’NÜ 
KUTLUYORUM. TÜM BASIN 
MENSUPLARIMIZA ÇALIŞMALARINDA 
BAŞARILAR DİLİYORUM.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan’ın 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle 

yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi: 
 “Kamuoyunun ‘haber alma’ hakkı, basın kuruluşları 
ve dolayısıyla basın mensupları tarafından 
karşılanmaktadır. Özelde gazetecilerin yeri ise 
kuşkusuz çok daha farklıdır. Yıllardır, ülkemizde 
ve sınırlarımız dışında toplumumuzu haber ile 
buluşturan ‘Çalışan Gazeteciler’, için 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü ayrı bir öneme sahiptir. 

 Toplumun hızlı, doğru ve bağımsız haber 
anlayışıyla hizmet aldığı medya kuruluşlarının 
çalışanları olan gazetecilerimizi, göstermiş oldukları 
fedakarlıklar dolayısıyla bu anlamlı günde tebrik 
ediyorum. Bununla birlikte, haber yazan, yapan 
herkesin çok hassas bir vazifeyi yerine getirmekte 
olduğunu da hatırlatmak isterim. Basın özgürlüğünü 
şeffaflıktan yana kullanmak yerine çıkar-menfaat aracı 
olarak görmek, büyük bir zulme yol açmak anlamına 
gelir. Halkın sesi olması beklenen gazeteciler, ne 
yazık ki birer ‘maşa’ haline gelebilmektedir. Böylece 
hakkaniyetten uzak haberler kitleler üzerinde menfi 
‘tesir’ oluşturduğundan son derece sakıncalıdır. Bu 

yola tenezzül etmiş basın mensuplarının bu hususlarda asla taviz vermeden mesleğe başladıkları günkü heyecan 
ve istekle idealist bir öze geri dönmeleri de elzemdir. Mesleğini onurlu bir biçimde hassasiyet göstererek icra eden 
saygıdeğer basın mensuplarını tenzih ederim. 

 Milletimizin şanlı tarihinde her zaman ‘haber’ getirenler olmuştur. Onlar dün olduğu gibi yarın da var olacaklardır 
inşallah... Fikir hürriyetinin meyvelerinden olan ‘yorumlar’ da olgun ise güzeldirler... Ham ‘yorumlar’ ise beklenen yararı 
sağlamayacağından itibar edilmez… Milletimiz sağduyusu ile bu ayrımı elbette vicdanında yapmaktadır-yapacaktır. 
Spekülatif cereyanlar içeren haberlere itibar edilmeyecektir. Böylesine hassas dengelerin temin edilmesi gereken 
mecralarda çalışan gazetecilerimizin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini de her fırsatta dile getiriyoruz. 
Çalışan gazetecilerimiz, emeklerinin karşılığını tam ve eksiksiz alabilmelidir ki kitlesel hezeyanlara yol açabilecek 
kapılar kapalı tutulabilsin. 

Ayrıca, hiç bir suçu olmayan kişi ve kurumların incitilmesine izin verilmemelidir. ‘Kul Hakkı’nı gözeterek hassasiyetle 
haber yazılmalı ve muhataplar ile haberi yazmadan önce mutlaka görüşülmelidir. Her zaman sağlama yapılmalı ve hiç 
kimse haksız yere zarara uğratılmamalıdır. Bu düşünceden hareketle, medya mensubu olan herkesin Çalışan Gazeteciler 
Günü’nü kutluyorum. Tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum.”

ASKON ADANA BAŞKANI ÇALIŞKAN; 28 
ŞUBAT’IN YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ 
YAYIMLADI. ÇALIŞKAN MESAJINDA
ŞUNLARI SÖYLEDİ: 

“28 Şubat süreci siyasi etkileri yanında, ekonomik olarak 
da büyük tahribatlara yol açmış post-modern bir darbe 
olarak tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. Bu dar-
benin ülkemize maliyeti yaklaşık 400 Milyar Dolar’dır. 
Bankalardan hortumlanan para yaklaşık 50 Milyar Dolar’dır. 
“İrtica” yaftası ile mütedeyyin insanlarımız zulüm görmüş, 
6 Milyon kişi fişlenmiştir. Kılık kıyafet nedeniyle yaklaşık    
34 Bin kişi hakkında soruşturma açılmış, 27 vakıf/Dernek  
kapatılmış, silahlı kuvvetlerden 1635 kişi ihraç edilmiştir. 

Başörtüsü yasakları toplumun huzurunu bozmuş ve
ülkemizde kutuplaşma nedeni olarak kullanılmıştır. Sosyal 
ve siyasi atmosferi Türkiye’yi büyük ölçüde etkilemiş olan 
bu dönem, askeri vesayetin iktidarı ele geçirme hırsının bir 
ürünüdür. Medya üzerinden psikolojik bir harekat başlatan 
ordu, ülkeyi kaosa sürüklemiş ve derin izler bırakmıştır. 
Bu süreçte gazeteciler kullanılmış ve dönemin en sancılı 
günleri medya üzerinden kurulan toplumsal baskı ile 
idare edilmiştir. “Bin yıl sürecek” denilen darbe süreci 
geride on binlerce mağdur ve ekonomiye verdiği zararlarla 

anılır olmuştur. 28 Şubat 1997’de yapılan Milli Güvenlik 
Kurulu toplantısı sonucu açıklanan kararlarla başlayan ve 
irticaya karşı olduğu iddia edilen bu darbe sürecinde Ankara 
Sincan’da tanklarla geçiş yapılmış, halka göz dağı verilmiştir. 
Dönemin Başbakanı Merhum Erbakan, bu süreçte büyük 
bir mücadele vermiş ve halkın gönlünde taht kurmuştur. 
Bir daha asla yaşanmasını istemediğimiz o kara günler 
çok şükür ki, geride kaldı. Allah(cc) bir daha böyle günler 
yaşatmasın. Gelecek nesiller için güçlü ve güzel bir ülke 
bırakmak hayaliyle çalışan, Rahmetli Erbakan’ı da burada 
anmak istiyorum. O dönemin Başbakanı olarak tüm bu 
saldırılara karşı direniş göstermiştir. Ümmetin bekası için 
çalışmış ve daima dik durmuştur. Mekanı cennet olsun.”

Allah(cc) bir daha
böyle günler yaşatmasın.

”

“
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BAŞKANIN MESAJIBAŞKANIN MESAJI

İSLAM, BİZE HASSASİYETİ ÖĞRETİR. KADIN-
LARLA İYİ GEÇİNMEYİ, KADINLARA İYİ DAVR-
ANMAYI ÖĞRETİR İSLAM…  KADIN İNCELİKLER 
İNSANIDIR…

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

Çalışkan mesajında şunları söyledi:
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü, mahiyeti itibariyle 
kadın-erkek eşitliğini savunan bir anlam içerse de bizler 
kadınlarımızı bugün vesilesiyle yüce dinimizin buyrukları 
çerçevesinde anmayı daha doğru buluyoruz. Kadınlarımızın 
tabiatında farklılıklar bulunmakta ve bunların her biri 
ayrı bir kıymet taşımaktadır. Kadınlarımıza bakış açımız, 
Resul-u Ekrem Efendimizin örnek hayatını referans alır. Bir 
Hadis-i Şerifte Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurdu: “Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum; 
vasiyyetimi tutunuz.” (Buhari, Nikah 80) Ve yine bir ayet-i 
kerimede Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Kadınlarla iyi 
geçinin.” (Nisâ sûresi (4), 19)

Yüce dinimizin bize öğrettiği tüm değerlere muhalif 
olan Batı anlayışı ise kısır söylemlerle ancak nutuk atıyor. 
İslam, bize hassasiyeti öğretir. Kadınlarla iyi geçinmeyi, 
kadınlara iyi davranmayı öğretir İslam…  Kadın 
incelikler insanıdır. Onlarla en zarif şekilde konuşmalı 
ve onların gönlünü hoş tutmalıyız. Cennet bile annelerin 
ayakları altındadır. Günümüzde ise kadınlarımız, asli 
konumlarından uzaklaştırılmak istenmektedir. Kadının 
anne olması yeterli değilmiş gibi bir de iş hayatına katılması 
istenmekte -istisnalar kaideyi bozmaz- bu da lehte değil 

aleyhte sonuçlar doğurur. Bu gerçeği modernitenin hiç 
bir pratiği değiştiremez. Sözde itibar söylemleri de kadına 
gerçek haklarını teslim edememekte, kadın dünyanın pek 
çok yerinde bu vesileyle zulüm görmektedir. Bizlere düşen 
ise bu zulme mani olmak ve kadınları hak ettikleri konuma 
yeniden getirmek için var gücümüzle çalışmaktır. 

Öte yandan, komşumuz Suriye’de pek çok kadın ve 
çocuk tehdit altındadır. Bugün vesilesiyle onları anmak 
isabetli olacaktır. İnsani Yardım Vakfının başlatmış olduğu 
uluslar arası “Vicdan Konvoy”unu bu konuya dikkat çektiği 
için destekliyoruz. Suriye Rejiminin zindanlarında ölmeyi 
bekleyen kadınlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ne 
ifade ediyor? Ne ifade edebilir ki? Tecavüze uğrayan, işkence 
gören, maddi manevi yıpratılan bir kadın için Dünya 
Kadınlar Günü elbette anlamsızdır. Suriye Rejimi, kadınlara 
tecavüzü bir silah gibi kullanıyor. Bu kadınların hali ne 
olacak? Uluslararası güçler, STK’lar neden sessiz kalıyor? 
Zindanlarda yardım eli bekleyen, hakları ve hayatları gasp 
edilen kadınlarımız için dünya neden sessiz? Onlar için bir 
şey yapmayanlara karşı ‘bir şey’ yapmaya karar veren ve 
Hatay Sınır Kapısına ‘Vicdan Konvoyu’ ile yola çıkan tüm 
fedakar kadınlarımızı destekliyoruz.”

ASKON BAŞKANI RECEP ÇALIŞKAN, ALLAH BU 
MİLLETE BİR DAHA İSTİKLAL MARŞI YAZDIRT-
MASIN… AMİN.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, İstiklal 
Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma 

günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çalışkan mesajında 
şunları söyledi:

“İstiklal Marşımız, yazıldığı dönemde milletimizin 
istikbaline yön verecek kadar etkili bir metindir. Milli 
şuurun ve manevi değerlerin harmanlandığı bu eser, 
Merhum Mehmet Akif Ersoy’un kaleminden tüm dünyaya 
ulaşan ve nesilden nesile aktarılan muhteşem bir abide 
gibi yaşamaktadır. Aziz milletimizin halet-i ruhiyesini 
resmeden ve ona istikbalini gösteren deniz feneri misali 
ışıl ışıl günümüze kadar parlamaktadır. Gerek cephedeki 
Mehmetçiğe gerekse de onu evinde bekleyen ahalisine 
moral kaynağı olmuş ve dönemin harbi olan İstiklal Harbine 
yön vermiştir. Bu topraklarda yaşayan her Müslüman o 
dizeleri dile getirdiğinde gururlanarak vatanı için, dini 
için canını feda edecek kadar içlenir. Böyle bir İstiklal 
Marşı’na bizleri kavuşturan Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle 
anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Allah bu  millete bir daha 
İstiklal Marşı yazdırtmasın. Amin.”
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ASKON ZİYARETLERİASKON ZİYARETLERİ

ASKON BAŞKANI RECEP ÇALIŞKAN VE YK 
ÜYELERİ ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANI AV. 
SONER ÇETİN’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan ve 

Yönetim Kurulu Üyeleri Çukurova Belediye Başkanı 
Av. Soner Çetin’i makamında ziyaret etti. Ziyarette ASKON 
Adana Şube Başkan Yardımcısı İlker Medeni, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Kurtuluş Şengül, Bekir Aydemir, İsa Topal 
ve İsa Tunçöz hazır bulundu. 
ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, Başkan Çetin’e 
ASKON’un faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. ASKON 
Üyeleri profili, şehirler arası tertip edilen ASKON üyelerİ 
arası iş geliştirme programı vb. konularda istişarelerde 
bulunuldu. ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, 
Başkan Soner Çetin’in halkın menfaatleri için bedel ödemeye 
hazır, halkla iç içe bir başkan olduğunu vurgulayarak Başkan 
Çetin’in çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan’ın yeşil alanlar 
ve parklarla ilgili bir sorusu üzerine Başkan Soner Çetin, 
göreve geldiğinden bu yana ’Daha Yeşil Çukurova’ sloganı 
ile projeler ürettiklerini söyleyerek, “Kişi başına düşen 
yeşil alan miktarını sürekli artıyoruz, yeşil alanlarımızın ve 
parklarımızın, ticari faaliyetler veya kişisel çıkarlar için “Kişi 

başına düşen yeşil alan miktarını sürekli artıyoruz, yeşil 
alanlarımızın ve parklarımızın, ticari faaliyetler veya kişisel 
çıkarlar için kullanılmasına asla izin vermiyoruz” ifadesini 
kullandı. Karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından ziyaret 
sona erdi. Çukurova Belediye Başkanı Av. Soner Çetin 
ziyaretlerinden dolayı ASKON Adana Şube Başkanı Recep 
Çalışkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.

ASKON ADANA ŞUBESİ
ASKON İZMİR HEYETİNİ AĞIRLADI

ASKON ADANA BAŞKANI ÇALIŞKAN; VE YÖNE-
TİM KURULU ÜYELERİ “İZMİR VE ADANA İŞ 
GELİŞTİRME  PROGRAMI” ÇERÇEVESİNDE 
ASKON İZMİR ŞUBE BAŞKANI AV. ŞERAFETTİN 
GÜCÜ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ 3 GÜN 
BOYUNCA ADANA’DA AĞARLAYARAK ÇEŞİTLİ 
TEMASLARDA BULUNDU.

ASKON İş Geliştirme Programı kapsamında çeşitli 
ziyaretler gerçekleştirildi. Adana Ticaret Odası, 

Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana 
Büyükşehir Belediyesi, Kıvanç Tekstil İşletmesi, Beyza 
Piliç Kesimhane tesisleri, Medeni Baskül, Tatşen 
Şekerleme ve Hak Plastik işletmeleri ziyaret edildi.  
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) 
Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, Adana Ticaret 
Borsası ziyaretinde yaptığı konuşmada “İzmir’den gelen 
iş adamı arkadaşlarımıza Adana’daki yatırım fırsatlarını 
yerinde göstererek anlatıyoruz. ASKON Adana ve İzmirli 
iş adamlarıyla bir araya gelip, ortak ne işler yapılabilir 
bunu değerlendireceğiz. Amacımız iş adamlarına 
Adanamızın güzelliklerini ve güvenilirliğini göstermenin 
yanında Adana’nın yatırım yapılabilir ve yaşanabilir bir

kent olduğunu göstererek Adanamıza maddi manevi 
katkı sağlamaktır.” dedi.
Adana’nın sıcağı gibi insanlarını da sıcak bulduklarını 
söyleyen ASKON İzmir Şube Başkanı Av. Şerafettin Gücü, 
ikili iş geliştirmenin önemine vurgu yaparak, sektörel bazda 
görüşmeler yapmak üzere programı düzenlediklerini, İzmirli 
iş adamlarını Adanalı iş adamlarıyla buluşturarak ticaret 
yapmaya çalıştıklarını ifade etti.
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ASKON ZİYARETLERİASKON ZİYARETLERİ

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) 
Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan ve İzmir 
ASKON Şube Başkanı Şerafettin Gücü ile yönetim 
kurulu üyeleri Adana Ticaret Borsası yönetimini 
ziyaret etti. Ziyarette Adana-İzmir iş ilişkilerinin 
geliştirilmesi için istişarede bulunuldu.
RECEP ÇALIŞKAN, “ADANA YATIRIM 
YAPILABİLİR KENT”

‘İzmir ve Adana İş Gelitirme Programı’
çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlediklerini 
belirten Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği 
(ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, 
ATB ziyaretinde yaptığı konuşmada “İzmir’den 
gelen işadamı arkadaşlarımıza Adana’daki yatırım 
fırsatlarını yerinde göstererek anlatıyoruz. ASKON 
Adana ve İzmir’li işadamlarıyla bir araya gelip, 
ortak ne işler yapılabilir bunu değerlendireceğiz. 
Amacımız işadamlarına Adanamızın güzelliklerini ve 
güvenilirliğini göstermenin yanında Adana’nın yatırım 
yapılabilir ve yaşanabilir bir kent olduğunu göstererek 
Adanamıza maddi manevi katkı sağlamaktır.” dedi.
AV. ŞERAFETTİN GÜCÜ, “SEKTÖREL BAZDA İKİLİ 
GÖRÜŞMELER YAPACAĞIZ”

Adana’nın sıcağı gibi insanlarını da sıcak 
bulduklarını söyleyen ASKON İzmir Şube Başkanı 
Av. Şerafettin Gücü, ikili iş geliştirmenin önemine 
vurgu yaparak, sektörel bazda görüşmeler yapmak 
üzere programı düzenlediklerini, İzmirli işadamlarını 
Adanalı işadamlarıyla buluşturarak ticaret yapmaya 
çalıştıklarını belirtti.

Ş A H İ N  B İ L G İ Ç ,  “ İ Ş  HAYAT I N DA K İ 
BİRLİKTELİKTEN KUVVET ÇIKAR

ATB Meclis Başkanı Sabahattin Yumuşak ve YKÜ 
Hamit Tezcan’ın hazır bulunduğu ziyarette ASKON 
Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan ve arkadaşlarının 
Adana’nın gözde işadamları olduğunu, ASKON 
İzmir Şube yöneticilerini Adana’da görmekten onur 
duyduğunu söyleyen TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, ATB’nin 
Türkiye’nin en büyük borsaları içerisinde ilk beşte 
olduğunu, yeni yapılan kompleks ile ilk sıralara 
yerleşeceğini belirtti.

Başkan Bilgiç, “2017 yılında borsa işlem hacmi 9.3 
milyar idi ama bizim 2023 hedefimiz tarımsal hasılada 
25 milyar liralık işlem yapabilmektir. Adanamızın 
plakası nasıl 01 ise Türkiye’nin de bir numarası 
olacağız.” dedi.
Sivil Toplum Kuruluşlarının önemini Türkiye’nin 
iyi anlatığını da sözlerine ekleyen Başkan Bilgiç, 
“STK’lar çok güzel çalışmalar ortaya koymaya başladı. 
Güvenilir insanların birbirleriyle irtibatının sağlanması 
gerekir. ASKON’un bu programını gerçekten değerli 
buluyorum. İş hayatındaki birliktelikten güç, kuvvet 
çıkar. Hem ülkemiz hem İzmir ve Adana ekonomisi 
için hem de işadamlarımız için ciddi katkısı olacaktır 
diye düşünüyorum.” diye konuştu.

ASKON Adana ve İzmir Heyeti 
Tatşen tesislerini ziyaret etti.

ASKON Adana ve İzmir Heyeti 
Medeni Baskül tesislerini ziyaret 

etti.

ASKON Adana ve İzmir Heyeti 
Hak Plastik tesislerini ziyaret etti.
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HÜSEYİN SÖZLÜ:”İŞ ADAMLARININ 
YANINDAYIZ”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin 
Sözlü’yü de ziyaret eden ASKON Adana ve İzmir 

Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri iş dünyası hakkında 
değerlendirmelerde bulundular. İzmir ve Adana ekonomisi 
hakkında istişarelerde bulunan iş adamlarına Büyükşehir 
Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür ederek şunları söyledi:  

“Sizler ülkemizin lokomotifi olan işletme sahipleri olarak her 
zaman desteklediğimiz önemli işler yapıyorsunuz. Sizleri her 
daim destekliyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.”

DOSTLUK BAĞLARI PEKİŞTİRİLDİ, BİRLİK 
MESAJLARI VERİLDİ

Kahvaltı, öğlen ve akşam yemeklerinde bir araya gelerek 
yakın dostluklar kuran ASKON üyeleri, Adana’nın 

tarihi yerlerini de gezme fırsatı buldu. Merkez Sabancı 
Camii, Taşköprü, Büyüksaat, Ulu Cami ve Ramazanoğlu 
Medresesi’ni gezen İzmirli iş adamları, Adana’nın tarihi 
dokusu hakkında bilgi sahibi oldu. ASKON’a üye işletmeleri 
de gezen İzmir heyeti, Adana’daki misafirperverlikten

ötürü memnuniyetlerini dile getirdiler. ASKON İzmir 
Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri işyeri ziyaretleri 
sırasında ticari bağlantılar da kurmuş oldular. ASKON 
Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan ziyaretlerinden dolayı 
ASKON İzmir Şubesi heyetine teşekkür etti.

ZEKİ KIVANÇ: “SANAYİCİLERİMİZ İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ” 
ADASO Başkanı Zeki Kıvanç’ı ziyaret eden 
ASKON üyeleri, sanayideki gelişmeleri ele alarak 
Türkiye’nin mutlu yarınları için azimle çalıştıklarını 
ifade ettiler. Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki 
Kıvanç: “Sanayicilerimiz için buradayız, her türlü 
bilgi ve tecrübemizi sanayicilerle paylaşmak için 
hazırız” ifadelerini kullandı. Kıvanç iş adamlarına 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. 

ASKON’a üye işletmelerini de gezen İzmir 
heyeti, Adana’daki misafirperverlikten ötürü 

memnuniyetlerini dile getirdiler.

”
“

ASKON Adana ve İzmir 
Heyeti Kıvanç Tekstil 
tesislerini ziyaret etti.

ASKON ZİYARETLERİASKON ZİYARETLERİ

ASKON Adana ve İzmir Heyeti 
Beyza Piliç kesimhane tesislerini 

ziyaret etti.
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ASKON ZİYARETLERİASKON ZİYARETLERİ

ASKON’DAN VALİ DEMİRTAŞ’A ZİYARET

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) 
Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, İzmir ASKON 

Şube Başkanı Şerafettin Gücü ile beraberindeki heyet Vali 
Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.
Misafirleri ile bir süre sohbet eden Vali Demirtaş, ülkemizin 
2023 ekonomik hedeflerine ulaşmasında iş adamlarının 
önemli bir rol üstleneceğini ifade ederek ekonomideki 
rekabet gücünü arttırmak ve iktisadi hayatın ahlaki temelde 
şekillenmesine katkıda bulunmak misyonuyla hareket 
eden ASKON’un Başkanı başta olmak üzere tüm üyelerine 
başarılar temennisinde bulundu.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) İzmir 
Şube Başkanı Şerafettin Gücü ve Adana Şube Başkanı Recep 
Çalışkan ise kabulünden dolayı Vali Demirtaş’a teşekkür 
ederek dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdiler.

Vali Demirtaş: “Ülkemizin 
2023 ekonomik hedeflerine 

ulaşmasında iş adamları 
önemli bir rol üstlenecektir.”

”

“

ASKON ADANA VE İZMİR HEYETİ 
KÜLTÜR GEZİSİ
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KÖŞE YAZISIASKON ZİYARETLERİ

KAPİTALİZM, MÜSLÜMANLAR VE KADIN;
 
Çağrı filmini çoğumuz izlemiştir. Filmin önemli sahnelerinden 
biri Habeşistan Kralı Necaşi önünde Cafer-i Tayyar ile o zamanlar 
henüz Müşrik olan   Amr b. As arasındaki veciz tartışmadır. 
Sahnede “İslam’ın kadına bakış açısının nasıl olduğu” Cafer 
tarafından güzel   biçimde özetlenmiştir.
Cafer-i Tayyar: “Allah kadını erkeğe eş olsun diye yaratmıştır. 
Erkekten farklıdır ama onunla eşittir.”
Amr: “Eşit mi!? Satın alırız kadınları; yedirir, giydirir, kullanır, 
sonra da başımızdan atarız. Hiç kadın erkekle eşit olabilir mi?”
Cafer-i Tayyar: “Allah insanı bir kadın ve bir erkekten yarattı. Amr, 
seni karnında taşıyan anaya saygın bütün kadınlara yansımalı!”

İslam’ın cahiliye toplumundan nasıl bir medeniyet 
oluşturabildiğini bu örnek cümlelerde aramalıyız. Gelin görün 
ki asırlar önce deklare edilmiş bütün eşitlikçi ve hakkaniyete 
dayalı söylemler bir kenara bırakılmıştır. Nüfusunun büyük 
çoğunun Müslüman olduğu ülkemizde kadınlara yapılan 
eziyet dünya standartlarını(!) Geçmiştir. 409 kadın erkekler 
tarafından öldürüldü. 387 çocuk   istismara uğradı. 332 kadına 
şiddet uygulandı. Bu veriler 2017 yılına ait. Önceki yıllar da bu 
rakamlardan farklı değil. Bu rezalet ve ayıp hayli fazla!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü birkaç buket çiçek ile 
geçiştirilmek istenmesi de işin vehametini ortadan kaldırmıyor. 
Bugün en fazla istismar kadınlar konusunda yaşanmaktadır.
Sanayi devrimiyle güç kazanan kapitalist sistem, sömürüsüyle 
ve özgürlük yalanıyla en şaşırtıcı etkisini kadınlar üzerinde 
oluşturmuştur.
Fabrikalarda canlarından bezdirilinceye kadar çalıştırılan 
kadınlar, kendi biyolojik ve duygusal yapılarının zarar gördüğü 
birçok işte çalıştırılmış, reklam sektörünün metası durumuna 
düşürülerek aşağılanmışlardır. Sözüm ona feminist örgütler de 
buna çanak tutmuşlardır.
 Özgürleştirilen(!) kadınlar, annelikten uzaklaştırılmış ve bu da 
süt tozu, kreş, bakıcı, ana-babalı öksüz ve yetim çocuklar vb. gibi 
yeni nesillerin yetiştirilmesinde birçok sorun ortaya çıkarmıştır. 
Temel vasfı annelik olan kadın bu vasfından soyutlanarak 
kapitalizm çarkına dişli olmamalıydı. Cinsiyetçilikten uzak bir 
şekilde eşref-i mahlûk olarak yaratılan kadınlarımız “özgür/
birey” yalanıyla ezilmeye devam etmektedir.

Günün idrak edilmesine sebep olan trajik olay 8 Mart 1857’de 
yükselen kapitalizmin getirdiği insan sömürüsüne karşı, insanca 
çalışabilme, insanca yaşayabilme hakkını müdafaa etmek isteyen 
40 bin işçinin ayaklanmasıyla başlamıştır. New York polisinin 
sert   müdahalesi ve işçileri fabrikaya hapsetmesiyle devam eden 
olaylar esnasında çıkan yangında çoğunluğu kadınlardan oluşan 
129 işçi hayatını kaybetmiştir. Bu kadınların yaşadığı ne ilk ne 
de son hazin hadisedir.
Fıtratına aykırı olarak fabrikalarda olumsuz koşullarda çalıştığı 
için hastalanan, doğurganlığını kaybeden, patronunun veya 
amirinin tacizine maruz kalıp susan ve bunalıma giren… örnekler 
saymakla bitmez.
Çalışma mecburiyetinde bırakılmaması ve/ya doktor, hemşire 
ve öğretmen gibi hayatın değişik alanlarında çalışma şartlarının 
annelik gibi kutsal bir vazifeyi icra eden kadınlarımıza uygun 
hale getirilmesi Müslümanlar olarak görevimizdir.

Özgürlükler deyince meseleyi yalnızca “başörtüsü” üzerinden 
değerlendirmenin kimseye faydası olmadığını öğrenmiş 
durumdayız. Bu konu üzerinden kutuplaştırılan toplumun sığ 
tartışmalara kurban edildiği vakidir.
Son dönemlerde Müslümanların, “kadın ve aile” ile ilgili 
konularda tartışmaları cinsellik üzerinden yürütülüyor olması 
da ayrı bir facia olarak önümüzde durmaktadır.
  Kişilikler ve ahlak üzerinden değerlendirilmesi gereken 
konular; cennetteki huri sayısı, cariyelerin hukuku, evliliklerin 
dörtle sınırlanması, kadın ve erkek deyince sırf şehevi duygular 
üzerinden konuşulması İslam’a hiç hizmet etmiyor.
Tarihimizde kadın; davasında kocasına destek olan Hz. Hatice, 
ilim insanı Hz. Ayşe, ev hanımı Hz. Fatıma iken, Akabe biatında 
peygamberimize destek olan, Kurtuluş Savaşı’nda cepheye mermi 
taşıyan, oğlunu kınalayıp askere gönderen şahsiyettir.

Dinimizde kadın, adını sureye veren (Nisa Suresi), Peygamber 
(as)’e isteğini çekinmeden dile getiren ve Allah indinde haklı 
gösterilen adına ve bu nedenle adına ayetler inen (Mücadele 
Suresi), iftiraya maruz kaldığı için (Nur suresi-İfk Hadisesi) 
Allah tarafından kollanan korunandır.

Dr. Necmettin ÇALIŞKAN

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan ve bera-
berindeki heyet Saadet Partisi Adana İl Başkanlığı’nı 
ziyaret etti.

ASKON temsilcilerini Saadet Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı İlyas Tongüç, SP Adana İl Başkanı Mustafa 

Gözütok ve Yönetim kurulu Üyeleri karşıladı.Heyetler 
gündemdeki konularla ilgili istişarelerde bulundu. Erbakan 
Haftası dolayısıyla  Merhum Eski Başbakan Necmettin 
Erbakan anıldı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı 
İlyas Tongüç, Erbakan’ın 20 yıl boyunca köylüsüyle, iş 
adamıyla, akademisyeniyle toplantılar yaparak en sonunda 
en müessir gücün siyaset olduğu anlayışı içerisinde bir 
çalışma başlattığını hatırlatarak: “Çalışmalarımızda 
sivil toplum kuruluşları ile birlikte bütün Türkiyemizde 
hanımıyla, genciyle bu mesuliyetin şuuru içerisinde 
yürümenin hep gayreti içerisinde olmuşuz. Milli Görüş 
harekatının, Erbakan hocamızın çalışmasını sadece kuru 
bir particilik davası olarak görürsek meseleyi anlamamış 
oluruz. İşin özüne ve manasına bakmak ve nasıl bir yolda 
nereye doğru gittiğimizi ve hangi hedefe varlığımızı görmek 
durumundayız. Bu mücadelenin öyle kolay olmadığını 
biliyoruz ve kolay olmayacağının da farkındayız. Ama 
milletimiz ve milletimizin kalbindeki iman var olduğu 
sürece Allah’ın izniyle bu millet mücadelesine hakkın 
rızasını kazanmak için her zamankinden fazla devam 

edecektir. Bu milletin imanı var oldukça bu millet var 
olacak, bu millet var oldukça milli görüş var olacak, 
milli görüş var oldukça bu milleti asla kimse paramparça 
edemeyecek Allah’ın izniyle.” dedi. ASKON Adana Şube 
Başkanı Recep Çalışkan da, STK ve Siyasi aktörlerin doğru 
amaçlar üzerinde birlikte hareket etmesi durumunda gelecek 
nesillere hayırlı hizmetlerin miras olarak bırakılabileceğini 
ifade ederek şunları söyledi: “Bizler Merhum Eski Başbakan 
Necmettin Erbakan hocamızı daima rahmet ve minnetle 
anıyoruz ki onun ilkelerini yaşatabilelim. Bizler onun 
mücadelesinin kutlu bir mücadele olduğunun farkındayız. 
Allah’a hamdolsun ki, bugün onun işaret ettiği yollardan 
yürüyen genciyle yaşlısıyla pek çok dava arkadaşı var. Bu 
yollar da İslam’ın yoludur.” 
 ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan günün anısına 
SP İl Başkanı Gözütok’a kahve fincanı hediye etti.

Bizler Merhum Eski Başbakan 
Necmettin Erbakan hocamızı 

daima rahmet ve minnetle 
anıyoruz.

”

“




