
Kapak Konusu:  
“Yemen Yangın       
Yeri...”

6

Köşe Yazısı:
“Bir Kez Daha 
YEMEN’i 
Düşünmek.”

13

İsmet Topaloğlu 
ile Konferans 
Programı.

15

Yüreğir 
Kaymakamı 
Oğuz Bingöl ile 
Röportaj.

22

Yemende
Katliam
VAR !!!



2 3ASKON ADANA | EKİM · KASIM · ARALIK 2018 ASKON ADANA | EKİM · KASIM · ARALIK 2018

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
EKİM · KASIM · ARALIK

6 Kapak Konusu: “Yemen Yangın Yeri...”

9 Ziyaret: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ziyareti.

15 Konuşma Uzmanı İsmet Topaloğlu ile Konferans.

17 Askon İzmir Şubesine Ziyaret. 

22 Röportaj: Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ile röportaj.

25 Ziyaret: Çukurova Gazeteciler Cemiyetine Ziyaret.

27 2019 Askon Yeni Üyelerimiz.

11 Ziyaret: Seyhan İlçe Müftülüğü Ziyareti.

13 Köşe Yazısı: Bir kez daha “YEMEN’İ DÜŞÜNMEK”.

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Başkan Yardımcısı
İmam Gazali HIRADAĞI

İMTİYAZ SAHİBİ
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği
Adana Şubesi Adına
Şube Başkanı
Recep ÇALIŞKAN

Sayı: 24 · Ekim 2018
3 AYDA BİR YAYIMLANIR

YAYIN DANIŞMANI
Dr. Necmettin ÇALIŞKAN

HUKUK DANIŞMANI
Av. Oğuz YİĞİTSÖZLÜ

İLETİŞİM
Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker
Blv. No: 213 Hak Plastik İş Merkezi
Kat: 3 Seyhan / ADANA
Tel: 0322 433 34 81
Fax: 0322 433 34 80
www.askonadana.org.tr
askon@askonadana.org.tr
askonadana@gmail.com

GRAFİK TASARIM
BEYZA AJANS
Sümer Mah. 69150 Sk. No: 22
Seyhan / ADANA

BASKI
Asmira Reklam
Meriç Mh. 5619 Sk. No:6/1 Çamdibi 
Bornova /İzmir
Tel: 0232 457 91 00

2018



4 5ASKON ADANA | EKİM · KASIM · ARALIK 2018 ASKON ADANA | EKİM · KASIM · ARALIK 2018

BAŞKANIN MEKTUBU

Recep ÇALIŞKAN
ASKON Adana Şube Başkanı

Ekim Kasım Aralık aylarını kapsayan bu sayımızla yine sizlerle beraberiz. Tüm Türkiye 
olarak Mart ayının son gününde yapılacak olan yerel seçimlere hazırlanırken, Yemen 
iç savaşın ortasında ve her yer yangın yeri. Batının kışkırttığı iç savaş, işgal, çatışma ve 
bombardımanlar ile harap bir hale dönüştü. 29 milyon nüfuslu ülkede 22,2 milyon sivil, 
insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor. Bu durumdan en fazla çocuklar etkileniyor. 
Yetersiz beslenmeden dolayı 85 bin çocuk hayatını kaybetti. Bu konuyla ilgili dilimiz 
döndüğünce gücümüz yettiğince üzüntümüzü dile getirmeye çalıştık.

Yine bu dönemde Dünyayı önemli konular meşgul etti. Ticaret liderleri arasında “ABD 
ve Çin” ticaret savaşları vardı. Cemal Kaşıkçı’nın da İstanbul’da konsoloslukta katledilmesi 
tüm dünyayı ayağa kaldırdı.

Adana’mıza yakışmayan ve etkinlik adı altında yapmaya çalıştıkları “Dünya Rakı 
Festivali” ne önce Maide Suresinin, 90. “Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal 
okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bun(lar)dan kaçının; umulur 
ki kurtuluşa erersiniz.” Ayetini ve daha sonra Anayasamızın 58. Maddesinde “Devlet, 
gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü 
alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.” Maddesine dayanarak 
hep karşı çıktık ve çabalarımız sonuç verdi ve Adana Valiliği çirkin etkinliği iptal etti. Bu 
duyarlılığından dolayı Sayın Valimize, Sivil Toplum Kuruluşlarımıza ve kamuoyumuza 
desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Kasım ayının 19’unda Hz. Muhammed’in dünyaya teşrif ettiği gece olarak bilinen 
Mevlid Kandilini ihya etmek için dualar ettik. Ettiğimiz dualar karşılığında Rabbim 
hepimizi inşallah Peygamber Efendimizin şefaatine nail eylesin. İnşallah ahirette de bize 
O’nun sancağı altında toplanmayı nasip eylesin. Sünnet-i seniyyesine ittiba edip, inşallah 
O’nun ile cennette de bir araya gelmeyi ve bizi kendisine komşu eylesin”.

Çocuk ve gençlerimizi hayata hazırlarken aynı zamanda onlara milli ve manevi 
değerlerimizi aktaran, onların her anlamda donanımlı olmalarını sağlayan öğretmenlerimize, 
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla  hala hayatta olan üzerimizde bugüne kadar 
emeği olan kıymetli öğretmenlerimizin-eğitmenlerimizin, ilim adamlarımızın, eğitim 
camiamızın tüm değerli öğretmenlerine minnettarız.

Bize bilgi ve birikimlerini aktarması için ünlü konuşmacı İsmet Topaloğlu’nu “ADASO” 
Adana Sanayi Odası İşbirliğiyle konferans etkinliği için konuşmacı olarak Adana’ya davet 
ettik. TRT Eski Spikeri ve usta konuşmacı İsmet Topaloğlu, üyelerimize ve ADASO 
üyelerine, “Konuşabilmek ve Konuşmayı Bilmek” adlı bir sunum yaptı.

Bu süreçte her zamanki gibi ziyaretlerimize hız kesmeden devam ettik ve misafirlerimizi 
ağırladık. Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun’u, Seyhan İlçe Müftüsü Hasan 
Hüseyin Güller’i, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül’ü Çukurova 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir’i makamlarında ziyaret ettik. AGD Adana 
Şube Başkanı Enes Beyaz ve beraberindeki heyet ve ÖĞDER Şuurlu Öğretmenler Derneği 
Adana Şube Başkanı Hüseyin Tan ve Yönetim Kurulu Üyelerini ağırladık.

Son olarak İş geliştirme kapsamında İzmir’e giderek ASKON İzmir Şubesini ve üye 
firmalarını ziyaret ettik. İş Geliştirme Programı kapsamında İzmirli işadamları ile ikili 
görüşmeler yaptık. Her iki ilimiz için de faydalı bir karşılıklı görüşme oldu. Bu sayede 
pek çok dost edindik. ASKON İzmir ve üye firmalarına, İzmir Valisi Erol Ayyıldız’a, 
İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’e, ASKON İzmir Şube Başkanı Şerafettin 
Gücü’ye ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine misafirperverliklerinden dolayı 
teşekkür ediyoruz.

Bu üç aylık süreçte pek çok faydalı işe vesile olmaktan mutluluk duyduk. Hayırlı 
işlerimizin devamını temenni ederek siz üyelerimize ve dostlarımıza teşekkür ederek, 
bir sonraki sayımızda görüşmek üzere Allah’a (cc) emanet olun diyorum.

Recep Çalışkan 
ASKON Adana Şube Başkanı

Allah’ın (cc) selamı üzerinize olsun… 
Değerli ASKON Dostları, 

29 milyon nüfuslu 
ülkede 22,2 milyon 
sivil, insani yardım 

ve korumaya 
ihtiyaç duyuyor.
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YEMEN YANGIN YERİ...

Kuveyt, Bahreyn, Katar, Fas, Sudan, Ürdün 
ve Mısır’ın yardım ettiği, ABD, İngiltere ve 

Fransa’nın lojistik ve istihbarat desteği sağladığı 
koalisyon, Yemen’deki Husi hedeflerine aralıklarla 
hava operasyonları düzenliyor. Saldırıları Riyad ile 
birlikte Birleşik Arap Emirlikleri düzenliyor. Diğer 
tarafında ise Koalisyon’un hedefindeki Husiler yer 
alıyor. Yemen’de Husilerin 2014’te darbe benzeri bir 
operasyonla başkent Sana’yı ele geçirmesi ve ardından 
ülkenin tamamında kontrol kurmaya çalışmasıyla 
başlayan iç savaşın siviller üzerindeki etkisi ağır oldu 
ve  Arap Baharı’nın Yemen’i de etkilemesiyle birlikte 
başlayan ve Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri 
koalisyon güçlerinin Yemen’i bombalamasına varan 
süreçte yaşanan gelişmeler Yemen’i büyük bir krizin 
içerisine sürükledi.

Tunus’ta başlayan Arap Baharı’nın Aşiret bağları, 
ideoloji ve mezheplerle ile iç içe geçmiş istikrarsız 
bir siyasi yapıya sahip Yemen’de de vücut bulmasının 
ardından başlayan protestolar neticesinde hükümetinin 
istifasını talep eden protestoları yatıştırmak için bazı 
imtiyazlar verse de istifayı reddetti. Haziran 2011’de bir 
saldırıda yaralanınca Suudi Arabistan’a kaçıp üç ay kaldı 
ve ülkesine geri döndüğünde koltuğu devredeceğini 
duyurdu. Devam eden protestolar eşliğinde Şubat 
2012’de koltuğunu yardımcısı Abdurabbu Mansur 
Hadi’ye a bıraktı. Tek başına girdiği seçimlerden devlet 
başkanı unvanıyla çıkan Hadi, tıpkı selefi Salih gibi 

Husiler tarafından hoş karşılanmadı. Abdullah Salih’in 
ardından Mansur Hadi’nin iktidara gelmesi de krizi 
dindirmezken Husiler’in Yemen’in başkenti Sana’da 
hâkimiyet kurması, Yemen’de geçen ay görevinden 
istifa ettikten sonra Şii Husi militanlar tarafından ev 
hapsine alınan eski devlet başkanı beraberinde yaşanan 
gelişmeler Mansur Hadi’nin ülkeyi terk etmesine yol 
açtı. Mansur Hadi’nin ülkeyi terk etmesinin ardından 
Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon 
Yemen’e saldırı başlattı. Husiler gerekçe gösterilerek 
başlatılan saldırılar sonrası Yemen’de gelinen noktada 
büyük bir insanlık dramı yaşanıyor.

Yaklaşık 4 sene önce patlak veren iç savaş nedeniyle 
ülkede son yüzyılın en büyük açlık ve insani krizlerinden 
biri yaşanıyor. 29 milyon nüfuslu ülkede 22,2 milyon 
sivil, insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor. 
Altyapı yetersizliği, temiz suya ulaşma zorluğu, 
köprülerin işlevini yitirmesi, hastaneler ile diğer temel 
hizmet merkezlerinin iş görememesi ve yoksulluk 
nedeniyle hastalıklara yakalanma riski daha da arttı.

KAPAK KONUSU

Bu durumdan en fazla çocuklar etkileniyor. Yetersiz 
beslenme ve temiz suyun eksikliğinden dolayı kolera, 
difteri ve benzeri hastalıklara yakalanan 85 bin çocuk 
hayatını kaybetti. 11 milyon çocuk da yardıma muhtaç. 
Açlıkla ve hastalıkla mücadele eden çocukların her 10 
dakikada biri hayatını kaybediyor. Şiddetli çatışmalar 
ve ciddi ekonomik çöküş de yaşanan dramı her geçen 
gün daha da derinleştiriyor. Yemen para biriminin 
aşırı değer kaybetmesi de fiyatların en az yüzde 300 
artmasına, alım gücünün düşmesine ve üretimi de 
neredeyse durma noktasına getirdi. Bu gelişmeler 
sonucunda Birleşmiş Milletler, Yemen’de milyonlarca 
sivilin açlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya 
kalacağı uyarısında bulundu.

Dünyanın en fakir ülkelerinden Yemen’deki iç 
savaşın sona erdirilmesi için uluslararası toplumun 
duyarsız kalması ve BM çatısı altında düzenlenen 
barış görüşmelerinin daha başlamadan çökmesi 
ülke halkının umutlarını kırıyor. “Yemen’de durum 
değişmezse gelecek aylarda milyonlarca insan gıda 
yetersizliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya 
kalacak. Uluslararası toplumların, yaşanacak olası 
bir felaketi engellemek için acilen harekete geçmesi 
gerekmektedir. Dış yardımların ulaştırılması için hayati 
önem taşıyan El-Hudeyde Limanı ve çevresindeki 
çatışmaların altyapıyı bozması nedeniyle temel gıda 
malzemeleri ve ticari ürünlerin limana gelişi durdu. 
İnsani yardım sevkiyatlarına ve sivillerin insani 
yardımlara ulaşabilmesine bir an önce izin vermelidir.

Yüce Kur’an-ı Kerim’imizde geçen şu ayeti de 
hatırlayarak tüm STK’lar, başta olmak üzere tüm 
Türkiye halkı olarak üzerimize düşen görevi yerine 
getirmek için acele etmeliyiz.

(2/BAKARA-177: Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne 
döndürmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik Allah’a, ahiret 
gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman 
eden, malını sevgisine rağmen; akrabaya, yetimlere, 
yoksullara, yolculara, dilencilere, kölelere ve esirlere 
veren, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, sözleştikleri 
zaman sözlerini yerine getiren, sıkıntıda, hastalıkta ve 
savaşta sabredenlerin durumudur. İşte sadıklar ve 
muttakiler onlardır.)

Rasulullahın buyurduğu gibi: “Müşriklere karşı 
mallarınız, nefisleriniz ve dillerinizle cihad edin”
Cihad edelim.
Topyekün “İslam” olmak dileğiyle…

KAPAK KONUSU

Mansur Hadi’nin ülkeyi terk 
etmesinin ardından Suudi 
Arabistan öncülüğündeki askeri 
koalisyon Yemen’e saldırı başlattı.
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MOBİLYA FUARI ASKON ZİYARETLERİ

ASKON’DAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ’NE 
ZİYARET

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan 
beraberindeki heyetle Adana İl Milli Eğitim 

Müdürü Veysel Durgun’u makamında ziyaret etti. 
ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri İlker Medeni, Atilla Yağmur, 
Kurtuluş Şengül ziyarette hazır bulundu. Görüşmede 
ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, eğitim 
öğretim faaliyetlerinin kalitesine değindi. Çalışkan 
şunları söyledi: “Öğreten kalitesi kadar öğrenen kalitesi 
de önemli. İyi eğitimciler yetiştirmek kadar, onları 
dinlemeyi bilen, görgü görenek sahibi, insani hasletlere 
hassasiyet gösteren gençler yetiştirmek için elimizden 
geleni yapmalıyız.” 

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede ASKON 
Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, ahlaklı gençler 
yetiştirmenin önemine de değinerek: “ Geleceği teslim 
edeceğimiz gençlerimiz, önceki kuşaklara göre çok 
daha az gerçek sosyal etkileşim içindeler. Teknolojik 
araçları bağımlılık derecesinde ellerinden düşürmeyen 

gençlerimiz doğru ve yararlı işlere yönlendirilmeli 
ve sosyal ortamlara sahip olmalıdırlar. Teknoloji, 
hızla ilerlerken öğretim yöntemleri de değişmekte 
ve bireyin kendi kendine öğrenmesinin çeşitli 
metodları oluşmaktadır. Bu yeni imkanlardan azami 
ölçüde yararlanılmalı ve bununla birlikte sağlıklı, 
dengeli, iyi ilişkiler kurabilecekleri arkadaş ortamları 
oluşturulmalıdır” dedi. 

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun bu 
anlamlı ziyaret için Recep Çalışkan’a ve Yönetim Kurulu 
Üyelerine teşekkürlerini iletti.
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ASKON ADANA ŞUBESİ ÇUKUROVA MOBİLYA 
DEKORASYON FUARINA KATILDI

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) 
Adana Şubesi, bu yıl 11. si düzenlenen

Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarına katıldı. ASKON 
Standını pek çok kişi ziyaret etti. 
Klasik Mobilya İskeleti üretiminde Türkiye’nin lideri 
olan Adana’da, Mobilya Sektörünün öncüleri bir 
araya geldi. 2-7 Ekim 2018 tarihleri arasında ziyaret 
edilebilecek fuarda katılımcı profili; ev mobilyası 
üreticileri ve bahçe mobilyası üreticilerinden oluştu. 
Bayii ve toptancılarla vatandaşlar fuara akın etti. 
Çukurova Mobilya Fuarı 2018, 11. Ev ve Ofis Mobilyaları, 
Dekorasyon, Aydınlatma, Ev Tekstili, Bahçe Mobilyaları, 
Ev Elektroniği ve Aksesuarları Fuarı adıyla ilan edildi. 
Ziyaret saatleri ise  02-06 Ekim 2018 Saat 10:00-21:00 ve 
07 Ekim 2018 Saat  10:00-20:00 arası olarak duyuruldu. 
Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi - 
Çukurova / ADANA adresinde yapılan fuar, pek çok 
yerli ve yabancı ziyaretçiyi de ağırladı. 

ASKON her yıl olduğu gibi bu yıl da fuara katılarak 
işadamlarına ve üyelerine yönelik faaliyetlerini fuar 
aracılığıyla duyurmuş oldu. ASKON Adana Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyeleri bir ilke imza atarak bu fuarda 
Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi. Ayrıca, fuarın 
ilk günü ASKON Standını ziyaret edenler arasında 
Adana Vali Vekili Mustafa Yavuz, Adana Büyükşehir 

Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Sanayi Odası 
Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası Başkanı 
Atila Menevşe, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin 
Bilgiç ile Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
Nihat Sözütek de vardı. 
Fuarda, protokolün oturması için yerleştirilen, 
Çukurovalı mobilyacılar tarafından bir haftada imal 
edilen 9 metre uzunluğundaki el yapımı koltuk büyük 
ilgi gördü.

Farklı tasarımların yer aldığı fuarda, ağaç işleriyle 
yapılan dekorasyonlar, klasik ve modern mobilyalar, 
ve birçok ürün davetliler tarafından incelendi.

İyi eğitimciler yetiştirmek kadar, onları 
dinlemeyi bilen, görgü görenek sahibi, 
insani hasletlere hassasiyet gösteren 

gençler yetiştirmek için elimizden
geleni yapmalıyız.
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ASKON ZİYARETLERİASKON ZİYARETLERİ

ASKON ADANA ŞUBE BAŞKANI ÇALIŞKAN: 
BAĞIMLILIKLAR TÜM DÜNYAYI TEHDİT 
EDİYOR

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan Yeşilay 
Adana Şube Başkanı Mehmet ASLANBABA’yı 

ziyaret etti. Çalışkan ziyarette, bağımlılıkla mücadale 
konusunda görüş alış verişinde bulundu. Yeşilay 
Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, Yeşilay’ın 
faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Yeşilay’ın, bugüne 
kadar toplumla ve gençlikle kucaklaşmayı, onları her 
türlü zararlı alışkanlıktan ve bağımlılıktan korumayı 
ve kurtarmayı hedefleyen birçok faaliyete imza 
attığını belirten Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet 
Aslanbaba: “Yeşilay bir asıra yakın süredir varlığını 
sürdüren bir kurumdur. Yeşilay ayrıca Toplumu ayırt 
etmeyen, koruyucu hizmetlerini herkese ulaştırmaya 
çalışan bir kurumdur. Adanamızda ve okullarımız başta 
olmak üzere, halk eğitim merkezlerinde, gençlik ve 
kültür merkezlerimizde yerel yönetimlerin desteğini 
de alarak bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz” dedi.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan: 
“Bağımlılıklar sadece ülkemizi değil tüm dünyayı 
tehdit ediyor. Bu konuda geç olmadan gereken adımları 
atmalıyız. Bu bir sorumluluk işidir. Gençlerimizin 
gelecekte ve şimdi bağımlılıktan korunması için onları 
zararlı alışkanlıklara sevkeden sebeplerle mücadele 
etmeliyiz” dedi.

ASKON BAŞKANI RECEP ÇALIŞKAN VE BAŞKAN 
YARDIMCISI İLKER MEDENİ, HASAN HÜSEYİN 
GÜLLER’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan ve 
Başkan Yardımcısı İlker Medeni, Hasan Hüseyin 

Güller’i makamında ziyaret etti. ASKON Adana Şube 
Başkanı Recep Çalışkan, din hizmetlerinde çalışan 
bütün görevlilerin kutsal bir vazifeyi ifa ettiğini 
vurgulayarak, “Allah’ın (cc) dinine hizmet eden, 
camilerinde O’nun adını zikrederken aynı zamanda 
topluma önderlik eden tüm din görevlilerimizin 
omuzlarındaki yük ağırdır. Bu görevler, fedakarlık ve 
samimiyetle yerine getirilebilen ve ancak bu davayı 
sahiplenenlerin  altından kalkabileceği görevlerdir.

 Bu sebeple, tüm din görevlisi kardeşlerimize ve başta 
siz değerli Müftülerimize ne kadar teşekkür etsek 

azdır.” dedi.
Seyhan İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, 

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan ve 
Başkan Yardımcısı İlker Medeni’ye, ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür etti. “İmamlık Peygamberlik görevidir. 
Sizin de dikkat buyurduğunuz gibi İmam önderdir, 
İmam yol gösterendir, bizler cemaatimize yol gösteren 
olmaya devam edeceğiz inşallah. Görüşleriniz için 
teşekkür ediyorum, bu vesileyle üyelerinize selamlarımı 
iletiyorum.” diyen Seyhan İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin 
Güller, ASKON Adana Şube Başkanı ve Başkan 
Yardımcısı İlker Medeni’ye ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Yeşilay bir asıra yakın süredir varlığını 
sürdüren bir kurumdur. Yeşilay ayrıca 
Toplumu ayırt etmeyen, koruyucu 

hizmetlerini herkese ulaştırmaya
çalışan bir kurumdur.

İmamlık Peygamberlik görevidir. Sizin de dikkat buyurduğunuz gibi İmam 
önderdir, İmam yol gösterendir, bizler cemaatimize yol gösteren olmaya

devam edeceğiz inşallah.
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ASKON ZİYARETLERİ KÖŞE YAZISI

A S KO N ’ DA N  BA Ş S AVC I 
YURDAGÜL’E ‘HAYIRLI OLSUN’ 
ZİYARETİ

ASKON Adana Şube Başkanı 
Recep Çalışkan ve yönetim 

kurulu üyeleri, Adana Cumhuriyet 
Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül’ü 
makamında ziyaret etti. Ziyarette 
ASKON Adana Şubesi Başkan 
Vekili İmam Gazali Hıradağı, 
yönetim kurulu üyelerinden 
İlker Medeni, Kurtuluş Şengül 

ve Erdinç İpek ile AGD ve MGV 
Genel Merkez Danışma Kurulu 
Başkanı Abdülaziz Kıranşal da hazır 
bulundu. Cumhuriyet Başsavcısı 
Yurdagül’e yeni görevinde başarılar 
dileyen ASKON Şube Başkanı 
Recep Çalışkan, dernek çalışmaları 
hakkında bilgiler verdi. Çalışkan,

“ASKON olarak başta yönetim 
kurulu olmak üzere tüm üyelerimizle 
uyum içerisinde ‘haklı zenginlik’ 
sloganıyla bir araya geliyoruz. 

Çeşitli etkinlikler düzenliyoruz, 
ayrıca sosyal sorumluluk sahasında 
faaliyetlerimiz var. Üyelerimize 
özel konferans gibi etkinliklerle 
ilmi çalışmaları da takip etme 
fırsatı sunuyoruz. Sizi tanımaktan 
şeref duyduk. Bizi kabul ettiğiniz 
için çok teşekkür ederiz” dedi. 
Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk 
Yurdagül de, ASKON Adana Şube 
yönetimine ziyaretlerinden dolayı  
memnuniyetini dile getirdi.
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BİR KEZ DAHA “YEMEN’İ DÜŞÜNMEK”

Ebrehe Yemen’den kalkıp gelmişti Kâbe’yi yıkmaya. 
Üveys el-Karanî Yemen’den yola revan olmuştu 
Sevgili’nin köyüne, Hz. Muhammed’i görmeye. 
Şah-ı Rusul Efendimiz bineğinin yanında yaya 
olarak yürümüştü Muaz b. Cebel’in, vali olarak 
giderken O’nu Yemen’e yolcu etmeye. İslam hukuk 
ilkelerinin temellerini atıldığı o diyalog da zaten bu 
esnada gerçekleşmişti. Sonra yakın tarihimizde taze 
fidanlar göndermiştik savaşsınlar diye Yemen’e, geri 
gelmeyeceklerini bile bile, “Giden gelmiyor acep ne 
iştir” diye diye... 

Bu beşinci kez Yemen’i düşünüşümüz, yüzümüzü 
Yemen’e dönüşümüz. Yeni Yemen Türkü’leri yazılsa, 
çocuklara yeni masallar anlatılsa seza hakkında. 
Ümmetin can çekişen vicdanına inen koca bir şamar 
Yemen, bir şiirin en ölüm kokulu, en utanç konulu 
mısraı gibi, söz ona gelince gözler kaçırılıyor, nutuk 
tutuluyor, çaresizlik öfkeye karışıyor. Bir resim görmeye, 
bir haber işitmeye dahi tahammülümüz yok olup 
bitenlere dair, ne var ki bütün bu hisler bir tarafa acı 
bir gerçeklik tablosu bu.

Güçlülerin güçsüzleri dövüştürerek keyiflendiği, 
ölenin de öldürenin 
de  kaybett iğ i , 
kim ölürse ölsün 
hep başkalarının 
kazandığı  çok 
bilindik bir tablo. 
Suud’la İran’ın 
boksör olduğu 
ringde hangisi 
vurursa vursun 
yumruklar hep 
onun kafasına 
iniyor. Bu sürece 
nasıl gelindiğini 
şöyle yüzeysel 
b i r  oku m ay l a 
hatırladığımızda, 
ihvan-ı müslimîn 
duruşuyla bilinen siyasî bir oluşumun olası bir iktidarı 
durumunda bölgedeki kontrolünü kaybetmekten 
korkan Suud, kardeş kardeş  geçinen Şiî-Sunnî halkı 
kışkırtıyor.

Azınlık durumunda olan ve üstelik ılımlı ve 
sağduyulu olan Yemen Şiilerini silahlandırıyor. 
Geldiğimiz noktada ise kendilerine silah verdiği bu 
Şiilerle çatışıyor.Bölgedeki Şia anlayışına uzak olduğu 
için aslında onları savunması pek de beklenmeyen İran 
da pastadan payına düşeni almak için sözde Yemen 

Şiilerine destek oluyor ve savaş aslında bu iki güç 
arasında gerçekleşiyor. Ama 
sonuçta ne İranlı ne de Suudlu çocuklar ölüyor...

Ne Riyad ne de Tahran’da çocuklar yetim, kadınlar 
dul kalıyor. Tabi daha bütüncül bir okuma yaparsak 
Suud ve İran’ın da birer edilgen öge olduğunu, asıl özne 
ve gerçek müsebbip olması açısından Yemen yerine 
nüfusunda asıl yetim, aç ve dullar olması gereken 
ülkelerin küresel siyaseti, konuyla ilgilenmenin bir 
iman borcu olduğunu ve ölenlerin mezheplerinin değil 
imanlarının bedelini ödediğini görmekte gecikmez. 
Sahip olduğumuz teknik imkanlar sayesinde, yüce 
Allah’ın bahşettiği teknolojik olanaklar sayesinde 
Yemen’i bitişik mahallemiz gibi bilmek zorundayız.

“Komşusu açken tok yatılmaz.” olarak yazılan kaideyi, 
“Yemen ölürken yaşanmaz.” diye okumak zorundayız. 
Ev halkımızı, çoluk çocuğumuzu bu dehşetli masal 
görünümlü ama ağız burkan acı hakikatle tanıştırmak 
zorundayız. “Abluka varmış, yardım göndermek için 
beyhude uğraşmayın!” diyenlere inat, elimizi cebimize 
atıp “Yemen’e vermek benim görevim, Yemen’e varmak 
değil.” demek zorundayız. Tam evladımıza uzun ömür 

isterken belki duayı 
utanarak yarıda 
kesip, Yemenli 
ço c u k l ar  i ç in 
sadece “ömür” 
dilemek ve bu 
duayı ellerimiz 
karıncalanıncaya 
kadar yapmak 
z o r u n d a y ı z . 
Yemen gerçeğini 
g ö r m e z d e n 
ge l e me z  ve y a 
sıradan bir gündem 
maddesi haline 
indirgeyemeyiz. 
B ü t ü n  k a m u 
kuruluşlarının, 

siyasî oluşumların, elinde bir basın açıklaması 
yapma, bir eylem tertip etme, bir makale yazma, 
bir konuşma yapma gücü bulunduran herkesin 
Yemen için olağanüstü bir tedbir alması, farkındalık 
oluşturması ve adım atması lazım. Uzaktan bakınca 
nasıl görünürse görünsün bu bir toprak kavgası değil 
çünkü, imanla küfrün kavgası; bu bir milletin kalkınma 
ya da kalkınmama sorunu da değil çünkü, yaşamla 
ölümün savaşı.

Abdullah ÇALIŞKAN
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KONFERANSASKON ZİYARETLERİ

ASKON ADANA ŞUBESİ ÜNLÜ KONUŞMACI 
İSMET TOPALOĞLU’NU ADASO ADANA SANAYİ 
ODASI İŞBİRLİĞİYLE KONFERANS ETKİNLİĞİ İÇİN 
KONUŞMACI OLARAK ADANA’YA DAVET ETTİ.

ASKON Adana Şubesi ünlü konuşmacı İsmet 
Topaloğlu’nu ADASO Adana Sanayi Odası İşbirliğiyle 

konferans etkinliği için konuşmacı olarak Adana’ya davet 
etti. ASKON ve ADASO üyelerine, TRT Eski Spikeri ve usta 
konuşmacı İsmet Topaloğlu “Konuşabilmek ve Konuşmayı 
Bilmek” adlı bir sunum yaptı. Programın başında ASKON 
Adana Şube tanıtım filmi izletildi. Adana Sanayi Odası 
Genel Sekreteri Bora Kocaman’ın açılış konuşmasını yaptığı 
programda ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan 
da bir konuşma yaptı.

Çalışkan konuşmasında şunları söyledi: “İletişim 
araçlarının yaygın biçimde arttığı bir dönemde, “konuşmak” 
elbette pek çok şekilde gerçekleşebiliyor. Ancak, “konuşmayı 
bilmek” bunlarla ilgili değil… İşte bugün böylesine hassas 
bir konuyu; değerli misafirimiz ve konuşmacımız, İsmet 
Topaloğlu’ndan dinleyeceğiz ve inşallah yeni bakış açıları 
kazanacağız. Kendilerine davetimize icabet ettikleri için 
teşekkür ediyorum.“ 

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan’ın ardından 
İsmet Topaloğlu “Konuşabilmek ve Konuşmayı Bilmek” 

konusunda bilgi ve tecrübelerini anlattı. Topaloğlu, melodik 
konuşma, notalardan faydalanarak sesin konuşmada 
kullanılması ve diksiyon kuralları hakkında bilgiler verdi. 
Programın sonunda günün anısına İsmet Topaloğlu’na 
kahve fincanı hediye edildi.

AGD TEŞKİLATI ASKON’U ZİYARET ETTİ

AGD Adana Şube Başkanı Enes Beyaz ve beraberindeki 
heyet ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan’ı 

ziyaret etti. Ziyarete AGD Adana Teşkilat Başkanı Enes 
Şahin, Daim Müdürü Fevzi Tugaytimur, Adana Eğitim 
Başkanı Mustafa Haydar, Adana İl Sekreteri Emin Taşçı, 
Ar-Ge Koordinatörü Hüseyin Turunç, İl Yönetim Kurulu 
Üyesi İbrahim Ethem Can da iştirak etti. 

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalşkan ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çalışkan şunları söyledi: 
“ Nice zor zamanlardan geçen ülkemizin her an varlığını 
koruyan AGD gibi nadide bir kurumunda hizmetlerde 
bulunmanız gurur vericidir. Gençlik için çalışan ve gençliğin 
inşaasında büyük emekleri bulunan pek çok kişi bu bayrak 
yarışında görev almıştır. Dün ağabeylerimiz bugün sizler… 
Hepimiz aynı amaç için çalışıyoruz. Tüm birimler ve sahip 
çıktığınız gençlerimizle hem ümmete hem de milletimize 
faydalı işler yapmanız en büyük dileğimiz. Yeni görevinizde 
başarılar diliyorum.” AGD Adana Şube Başkanı Enes Beyaz 
da ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan’a teşekkür 
etti. Recep Çalışkan’a günün anısına hediye takdim etti.
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ASKON ZİYARETLERİ ASKON ZİYARETLERİ

ÖĞDER YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ASKON 
BAŞKANI RECEP ÇALIŞKAN’I ZİYARET ETTİ.

ÖĞDER Şuurlu Öğretmenler Derneği Adana Şube 
Başkanı Hüseyin Tan ve Yönetim Kurulu Üyeleri 

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan’ı ziyaret etti. 
Görüşmede ÖĞDER’in kuruluş amacını ve hedeflerini 

aktaran ÖĞDER Adana Şube Başkanı Tan:“Derneğimiz çok 
önemli bir konuyu kendisine alan olarak seçerek,’Önce Ahlâk 
ve Maneviyat’ diyerek yola çıkmış milli ve manevi değerlerin 
yerleşmesine ehemmiyet veren seçkin öğretmenleri bir 
araya getirmek suretiyle milletimizin ve eğitimimizin makus 
talihini değiştirmeyi hedeflemiştir.” dedi. 

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan da 
ASKON’un faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Gündemdeki 
konulara da değinen Çalışkan: “Eğitimde beklenen sonuçları 
alamamanın muhasebesini yapmakta ülke olarak ne yazı ki 
geç kaldık. Okullara gelişim bütçesi verilecek olması, Mesleki 
teknik eğitim kurumlarının gelirlerinin artırılmasının 
gündeme gelmesi, Mesleki teknik eğitimin canlandırılmak 
istenmesi sevindiricidir. Ancak, uygulamaların nasıl olacağı 
da merak konusudur” dedi. “Sanayi kuruluşlarında ara 
elaman sıkıntısı sürekli dile getirilmektedir” diyen Çalışkan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:” Ülkemizde Ahilik Kültürü ne 
yazık ki yalnızca Ahilik Haftası’nda hatırlanmaktadır. 
Eğitim anlayışımızın ayrılmaz bir parçası olarak, Ahilik 
Kültürü gündeme gelmeli ve usta-çırak ilişkisi çağımızın 
koşullarına göre yeniden canlandırılmalıdır. Çocuklarımız 
gençlik çağına ulaştığında bir konuda ihtisaslaşmış 
olmalı ve yeteneklerine göre değerlendirilmelidir. İnsan 

kaynaklarımızı körelten bir Eğitim sistemi olmamalı. 
Nükleer enerji tesisi kurabilecek kadar bilgi ve tecrübe sahibi 
gençlerimiz yetişmelidir. Temel Bilimleri gerektiği kadar 
bilen ve Ahilik Kültürü ile yetişen gençlere ihtiyacımız var.” 

Çalışkan, Hüseyin Tan’a ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
ifade ederek teşekkür etti, yeni görevinde başarılar diledi.

ASKON BAŞKANI RECEP ÇALIŞKAN VE YK ÜYELERİ 
İŞ GELİŞTİRME PROGRAMI KAPSAMINDA ASKON 
İZMİR ŞUBESİNİ ZİYARET ETTİ.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri ASKON İzmir Şubesini ve üye firmaları 

ziyaret etti. İş Geliştirme Programı kapsamında İzmir’e 
gelen ASKON Adana Heyeti’ni ASKON İzmir Şube Başkanı 
Şerafettin GÜCÜ ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri 
karşıladı. 

 ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan’la birlikte 
ASKON Adana Şubesi adına İmam Gazali Hıradağı, 

Abdulvahap Bilge, Bekir Aydemir, İlker Medeni, Attila 
Yağmur, İsa Topal, Kurtuluş Şengül, Sedat Aydın ve Fatih 
Mutlu da ziyarette hazır bulundu. Adana Heyeti ilk olarak 
İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ı ziyaret etti. Ardından,  İzmir 
Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’i makamında 
ziyaret eden İzmir ve Adana Yönetim Kurulu Üyeleri daha 
sonra Ege Bölgesi Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Ayrıca heyet, 
ASKON İzmir Şubesi Üyelerinin işyerlerine de ziyaretler 
gerçekleştirdi. Sırasıyla, Meva Ahşap, Asmira Reklam, Celsa 
Alüminyum, Seva Aydınlatma, Ünmak Isıtma Sistemleri, 
Minella Mobilya, Vespero Mobilya işletmeleri gezildi. İş 
Geliştirme Programı için İzmir’de bulunan Adana Heyeti, 
kültür gezisine de iştirak etti. Kültür gezisi kapsamında 
Şirince, İsa Paşa Camii ve Efes Antikkent ziyaret edildi. 
Gerçekleştirdikleri seyahatin son derece olumlu geçtiğini 
ifade eden Çalışkan:”İzmir heyetini daha önce Adana’da 
ağırlamıştık. Son derece güzel bir ziyaret oldu. Biz de İzmir’e 
giderek iade-i ziyarette bulunduk. İş Geliştirme Programı 
kapsamında İzmirli işadamları ile ikili görüşmeler yaptık. 
Her iki ilimiz için de faydalı bir karşılıklı görüşme oldu. 
Gerek İzmir’den Adana’ya gelen üye işadamları, gerekse de 
bizler bu vesileyle alış-verişlerde bulunduk, ticari anlaşmalar 
yaptık. Amacına ulaşan ve dostluk bağları kurmamıza da 
vesile olan İş Geliştirme Programı görüşmelerinin diğer 
illerimize de örnek olmasını temenni ediyorum. Sayın 
Başkan Şerafettin Gücü ve Yönetim Kurulu Üyelerine 
teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi. 

 Heyet daha sonra havayoluyla Adana’ya döndü.
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YEMEN

ÇALIŞKAN: YEMEN İÇİN İSLAM BİRLİĞİ 
KURULMALI

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, 
son günlerde ulusal basında yer alan Yemen 

haberleriyle ilgili bir basın açıklaması yayımladı. 
Çalışkan şunları söyledi: 
“Süveyş Kanalı’nın açıldığı 1869 tarihinden sonraki 
45 sene zarfında Yemen’e bir milyon Anadolu evladı 
gömülmüştür. Akdeniz’le Kızıldeniz, devamında 
Hint Okyanusu Süveyş kanalı ile birleşince dönemin 
sömürgeci ülkeleri Yemen’i kontrol etmenin şart 
olduğunu düşündüler. 
Yemenliler “Makbarat al Etrek” derler Yemen’e… Bunun 
anlamı: “Türkler Mezarlığı”dır. Yemen, dünyadaki 
yedi önemli su yolundan birini kontrol edebilecek 
topraklarda bulunmaktadır. Hint Okyanusu’nu 
Kızıldeniz’e bağlayan Bab el Mandap Boğazı’nın bir 
yanı Yemen, bir yanı Somali ve Cibuti’dir. Bugün, 
Nüfusunun yarısı yani 14 milyon insan kıtlık tehlikesi 
ile baş etmeye çalışıyor. 10.000’den fazla kişinin 
ölmesine sebep olmuş olan iç savaş neden çıktı? Kimse 
bilmiyor? Bizden hiç kimsenin bilgisi yok. 
Tarihçilere göre halkı Müslüman olan Yemen, Yavuz 
Sultan Selim’in 1517’de Kahire’ye girmesinden sonra 
Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı. Yaklaşık 
3 asır sonra 1870’te Osmanlı’ya yönelik büyük isyanlar 
başladı. Tam da Süveyş Kanalı inşa edildiğinde…
4.asır sonunda ise Yemen Osmanlı’dan ayrıldı. Bugün, 
pek çok sömürge devletinin kışkırttığı, kullandığı, 
kandırdığı Müslüman kardeşlerimiz birbirine düştü. 
İç savaş çıktı ve şimdi çocuklar ölmeye devam ediyor. 

Herkes açlıktan kıvranıyor. 
Biz Yavuz Sultan Selim’in topraklarına kattığı Yemen’in 
5. asrını görenleriz. Aramızdan hemen hemen hiç 
kimse, Yemen için dertlenmiyor. Bir kaç haber bülteni 
ve bazı hassas gençlik teşkilat hareketleri, Cansuyu gibi 
yardım kuruluşlarımız ve gönüllüleri dışında Yemen 
hiç kimseye bir şey ifade etmiyor. Oysa, Anadolu’da 
bir zamanlar bir türkü söylenirdi. Her kesim için bir 
şeyler ifade ederdi Yemen… Bir ozan için şöyle idi, 
Yemen:
Ah o Yemen’dir
Gülü çimendir
Giden dönmüyor
Acep nedendir
6. asırda ne olur bilmiyoruz. Ama ne Yemen, ne de 
Yemen Türküsü yazacak bir ozanımız hiç olmayacak 
gibi görünüyor. Allah muhakkak tüm mazlumların 
koruyucusudur. Bize düşen ise, Rahmetli Erbakan’ın 
sürekli gündeme getirdiği o “İslam Birliği”ni kurmak 
olacak. Evelallah...“
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ
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ASKON ADANA ŞUBE BAŞKANI RECEP 
ÇALIŞKAN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ    
DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan 
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir 

mesaj yayımladı. Çalışkan mesajında şunları söyledi:” 
Neslimizin her yeni ferdi, öğretmenlerimizin 
eğitiminden geçerek hayata hazırlanır. Bu süreç oldukça 
önemlidir. Öğretmenlerimiz çocuk ve gençlerimizi 
hayata hazırlarken aynı zamanda onlara milli ve manevi 
değerlerimizi de aktarmakta, onların her anlamda 
donanımlı olmalarını sağlamaya çalışmaktadırlar. 
Bu son derece hassasiyet gerektiren bir meslektir. 
Çocuklarımız, gençlerimiz, anne ve babalar, veliler 
hep öğretmenlere güvenirler. Bu güven, mesleği kutsal 
bir görev bilinciyle yapmalarını sağlar.

Öğretmenler yüzyıllardır toplumları yetiştirmekte 
ve geleceğe hazırlamaktadır. Böylece gelişim ve 
ilerleme sağlanabilmektedir. Hele iman esaslarını 
referans alan bilinçli ve eğitimli gençler çoğaldıkça, 
başarı ve istikbal o ülkenin kaderi haline gelir. Bu iki 
husustan daha önemli olan konular da vardır. Örneğin, 
“hayırlı nesiller” olarak yaşamak, başarılı olmaktan 
da güçlü olmaktan da mühimdir. Peygamberler, 
bu anlamda gerçek birer öğretmen-eğitmendirler. 
Onların yetiştirdiği toplumlar, ıslah olunca selamete 
çıkan yollar ararlar ve hayatın anlamlı kılınması 
adına hal ve davranışlar içinde bulunurlar. Hayatın 

anlamı kuşkusuz, kulluk bilinci ve salih ameller üzere 
olmak, imtihan dünyasında doğru yola iletilenler 
arasında olabilmektir. Öğretmenlerimiz, doğru yola 
gençlerimizi sevk edecek çalışmalar içinde oldukça, 
nesiller de “hayırlı” olur inşallah. Bu vesileyle, hala 
hayatta olan üzerimizde bugüne kadar emeği olan 
kıymetli öğretmenlerimizin-eğitmenlerimizin, ilim 
adamlarımızın, Kur’an Eğitimimizle meşgul olan 
hocalarımızın hürmetle ellerinden öpüyor, eğitim 
camiamızın tüm değerli öğretmenlerini saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum.”
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ASKON RÖPORTAJASKON RÖPORTAJ

YÜREĞİR KAYMAKAMI OĞUZHAN BİNGÖL 
İLE RÖPORTAJ

Sayın kaymakamım, bizler sizi ve mesleğinizi 
daha iyi tanımak istiyoruz. Bizlere kendinizi tanıtır 
mısınız?
1979 Yılında Erzurum’un Hınıs ilçesinde doğdum. 
İlköğrenimimi Erzurum’da lise ve üniversiteyi ise 
Ankara’da tamamladım. 
2004 yılında Kaymakamlık mesleğine başladım. 
Bursa-Harmancık, Mardin-Dargeçit, Diyarbakır-
Bismil, Elazığ-Baskil, Mardin-Midyat ilçelerinin 
Kaymakamlığı ve Mardin Vali Yardımcılığı, görevlerini 
ifa ettim. 2017 yılında İçişleri Bakanlığında Daire 
Başkanı olarak atandım.
19 Eylül 2018 tarihi itibarıyla Cumhurbaşkanımızın 
tensipleriyle Yüreğir ilçemize Kaymakam olarak 
atandım. 

Yüreğir kaymakamlığı olarak ziyaretlere çok önem 
verdiğinizi görmekteyiz. Yapılan bu ziyaretlerin sizin 
için yeri ve önemini bize anlatabilir misiniz? 
Bence toplum olarak en büyük problemimiz toplumu 
oluşturan katmanların birbirinden haberdar olmaması. 
Aynı ilçede, mahallede, sokakta birbirimizden bîhaber 
yaşıyoruz. Toplumun sorunları ve çözümleri kendi 
içinde ve sırt sırta. Bu nedenle yüz yüze temas etmeyi 
çözüm için en mühim yöntem olarak görüyorum.
Havasını teneffüs etmediğiniz mahallenin iklimini 

yaşayamazsınız. Vatandaşın derdiyle dertlenmezseniz 
gönlüne giremezsiniz. Gönlüne giremediklerinizin 
dertlerine ilaç olamazsınız. Bizim aslî önceliğimiz 
vatandaşımızın gönlüne girebilmek, onlara karşı 
vazifelerimizi layığıyla yerine getirmektir. Bugünün 
ve bizim yöneticilik anlayışımızın temel prensibi 
toplumun katmanlarını buluşturabilmektir. Bu nedenle 
ilçemiz özelinde toplumu oluşturan tüm kesimleri 
ziyaret ediyoruz.

Önümüzdeki süreçte Yüreğir ilçemize neler 
katmayı planlıyorsunuz? İlçe olarak Yüreğir’i nerede 
görüyorsunuz?
İlçemizin oldukça mümbit bir yapısı var. Burada 
yapılacak her çalışma mutlak olarak ilçemizin 
gelişimine olumlu katkı sağlayacaktır. 
İlçemizde göreve başladığımız andan itibaren Sosyal 
Yardımlaşma, Milli Eğitim, Bağımlılıkla Mücadele, 
Tarımsal Üretim gibi başlıkların üzerine özellikle 
eğiliyoruz. Ben, sistemin işleyişini sekteye uğratan 
pürüzlerin defedilmesini ilçemiz açısından olmazsa 
olmaz olarak görüyorum. Öncelikle belirttiğim 
alanlarda olmak üzere sorumluluğumuzda olan 
kamu alanlarında sistem ve kamu kültürünün sağlam 
temellere oturması için çalışacağız. Bahanelere sığınan 
yönetim anlayışından ziyade çözüm odaklı çalışma 
prensibini dayanak olarak alacağız. Diğer sorunuza 
yanıt olarak şunları söyleyebilirim:

Yüreğir avantajları ve dezavantajları ince çizgilerle 
ayrılmış durumda olan bir ilçe. Adana onlarca yıldır 
göç alan bir şehir. Bu şehre gelen göç kafilelerinin ilk 
yerleşim yeri ise Yüreğir. Bu durum sosyolojik olarak 
“Çöküntü Alanları” dediğimiz bir durumu ortaya 
çıkarmış. Fakat tarım bölgelerini ziyaret ettiğimiz 
zaman ise göç nüfusunun ciddi bir iş gücü ve insan 
kaynağı oluşturduğunu görmekteyiz. Bu çarpık ve 
tezat yapı iyi yönetilebilirse ilçemiz açısından fırsatlara 
gebedir. Yüreğir dediğimiz zaman sadece Türkiye’nin 
değil dünyanın sayılı tarım bölgelerinden birisi aklımıza 
gelmeli. Toplam tarım alanı 737.060 dekar olan ve 
636.900 dekarı sulanan bir ovadan bahsediyoruz. 
Bu çok büyük bir potansiyel. Yüreğir’in istikbalinde 
öncelikle tarımsal üretim, katma değeri yüksek ürün 
ve sanayiye entegre bir ekonomik model olmalıdır.
Burada herkese büyük sorumluluklar düşmektedir. 
Herkes Yüreğir’den aldığı kadarını Yüreğir’e ve insanına 
vermek zorunda! Bir başka deyişle herkes tükettiğinden 
fazlasını üretmeli.
Ezcümle Yüreğir fırsatları ve handikapları iç içe geçmiş 
bir coğrafya; her alanda farkındalık oluşturmak, ataletin 
ilçemiz üzerinden kalkması asli çıkar yoldur.                                   
       Mesleğinizin olumlu ve olumsuz yönlerini Yüreğir 
ilçemiz üzerinden bize örneklendirme yapabilir 
misiniz?
Mesleğimin olumsuz yönü yetki ve sorumluluk 
dengesinin orantılı olmamasıdır.  Tüm bunlara rağmen 
olumlu tarafı ise gördüğümüz bu sıkıntılara mevcut 
yetkilerimizle elimizden geldiğince çözüm bulabiliyor 
olmamızdır. Olumsuz yönleri bahane etmeksizin 
pes etmeden mücadele etmek en önemli ilkelerimiz 
arasındadır. Bu meseleyi sosyal yardım özelinde 
değerlendirirsek, ihtiyacı sebebiyle vakfımıza başvuran 
aileleri ziyarete gidiyoruz ve orada kimi zaman zor 
şartlarda yaşayan insanlarla karşılaşabiliyoruz. Tabi 
devletimizin şefkat elini o insanlara ulaştırabiliyor 
olmanın, yaralarına merhem olmanın özellikle manevi 
noktada şahsıma önemli katkıları var.         
    Yaptığınız ziyaretler içerisinde eğitime fazlaca 
yer verdiğinizi gördük. İlçenizin eğitim düzeyini 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha da geliştirmek 
için sizce neler yapılabilir?
Yüreğir için eğitim ve sorunlarının çözümü temel 
meseledir. Bizlerin toplumun yöneticileri, vatandaş 
ayırmaksızın eğitim konusuna eğilmemiz, sorunlara 
bütüncül yaklaşarak çözüme ortak olmamız 
gerekmektedir. 

Yüreğir’in eğitim karnesi iç açıcı değil. Fakat eğitimde 
başarıyı yakalamak için küçük dokunuşlar ve kararlı 
süreç takibi gerekiyor. Diğer sorunuzda belirttiğim 
üzere Milli Eğitim öncelikli konumuz. Çünkü turizm 
sektöründen tutun da tarıma kadar tüm alanlarda temel 
belirleyiciniz eğitimli insan kaynağınızın niteliğidir. 
Öncelikle öğretmenlerimiz ve diğer kamu görevlilerinin 
motivasyon kaynaklarını iyi tespit edip yönlendirmeyi 
sağlayacağız. Kamu görevlisi olmak ilk olarak kişiye 
bir imtiyaz sağlıyor. Biz kamu görevlilerinin elinde 
bulunan bu imtiyazı hizmet etmek zorunda olduğu 
insanlarla paylaşmasını sağlayacağız.
Nurettin Topçu’nun “Maarif Davamız” diye adını 
koyduğu mesele aslında konunun ehemmiyetine 
işaret etmektedir. Eğitim bizim en temel davamızdır. 
Memleketimiz için bir namus meselesidir. Modern 
dünya içerisinde benliğini muhafaza ederek 
istikbale yürüyecek nesiller doğru eğitilenler 
olacaktır. Çocuklarımızı kendi yaşadıkları çağa 
göre yetiştirmeliyiz. Tekrar belirtmek gerekirse 
tükettiğinden fazla üreten gençlik, memleketimizi 
muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıyacaktır. 
Eğitimden maksat, her kesime kaliteli insan 
yetiştirmektir. Bu anlamda bizler ilçemizde göreve 
başladığımız ilk andan itibaren çalışmalarımızı bu 
minvalde yürütüyoruz.  
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ASKON’ DAN ÇUKUROVA GAZETECİLER 
CEMİYETİ’NE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Abdulvahab Bilge, yeni 

binasında hizmet vermeye başlayan Çukurova Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir’e hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. 

Çalışkan, Tarihi Taşköprü civarında yer alan yeni 
binasında hizmet veren Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’ne 
gerçekleştirdiği ziyarette incelemelerde bulundu. Çukurova 
Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni yerinde aktif ve hayırlı işlere 
imza atacağına inandığını vurgulayan Çalışkan, Çukurova 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir’le yaptığı 
görüşmede, 10 Ocak Gazeteciler Günü’nün yaklaştığını 
ve basın temsilcileri için özel bir ehemmiyete sahip olan 
bugün için herkesin gereken duyarlılığı göstereceğine 
inandığını söyledi.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan şunları 
kaydetti:”Halkın doğru haberler alması ve kamu ile 
halk arasında köprü olabilmek için gece gündüz çalışan 
gazetecilerimizin her daim yanında olan Çukurova 
Gazeteciler Cemiyetinin çalışmalarını yakından takip 
ediyoruz. Çeşitli zamanlarda sizlerle bir araya gelerek, 
gündemde yer alan konuları ve Cemiyetinizin faaliyetlerini 
konuşuyoruz. Ülkemiz ve milletimizin hayrına olacak 
her haber ve değerlendirme, bu uğurda fedakarca çalışan 
tüm gazetecilerimiz ve Cemiyetiniz için desteğimiz ve 
çalışmalarınıza olan inancımız tamdır. Gazetecilik hassas 
bir görevdir. Doğru haber yapmak, haberlerin kaynağının 
sağlam olması, yanlış habere alet olmamak çok önemlidir.

Bilgi edinmenin üç yolu vardır. Bir şeyin kendisini bizzat, 

ya da izini görmek bilgi edinme yollarıdır. Üçüncüsü ve en 
hassas olanı ise “doğru haber”dir. Bu noktada haberi ulaştıran 
kişinin “kim?” olduğu çok büyük önem taşımaktadır. Emin 
olunan bir kişi olan Peygamber(SAV) Allah’ın (cc) sözlerini 
bize ulaştıran bir haberci, nebi yani elçidir. Haber ulaştırma 
mesleğini yapanların yüksek bir karaktere ve olgunlaşmış 
bir ahlaki anlayışa sahip olması gerekmektedir. Kur’an-ı 
Kerim’de Hucurat Suresi 6. ayette,  “İnanıp güvenenler! 
Yanlış işler yapan birisi, size bir haber getirecek olursa iyice 
araştırın. Yoksa bilmeden bir toplulukla aranızı bozarsınız 
da yaptığınıza pişman olursunuz.” buyurulmaktadır. Fasık 
olanların haberlerine itibar edilmemesi gerektiğini bu 
ayetten anlıyoruz. Bu sebeple habercilere büyük görevler 
düşmektedir. 

 “Yeni binada da hayırlı hizmetlere devam etmenizi 
dileriz” diyen Çalışkan, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Cafer Esendemir’e gösterdiği ilgi ve alakadan 
dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. 
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir 
ise  Askon Başkanı Recep Çalışkan’a ziyaretlerinden dolayı 
teşekkürlerini iletti.

“Başarı Tespit ve Arttırma”, “Her Öğretmenin Bir 
Dezavantajlı Öğrencisi Var” ve “Okul Terkinin 
Önlenmesi” projeleriyle eğitimin tüm sac ayaklarını 
bir araya getiriyoruz. Çalışmalarımızın dönütlerini 
ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağız.
Basit olarak açıklayacak olursak; akademik başarıyı 
arttırmak için okullarımızın tamamının mevcut 
durumunu tespit etmelerini istedik. Akabinde 
zümrelerin hedeflerini gerçekçi şekilde oluşturmalarını 
istedik. Hedeflerine ulaşan tüm öğretmenlerimizi 
başarılı addediyoruz ve ödüllendireceğiz.

Sizce ilçenin en büyük problemleri nelerdir?
Biz STK’lar olarak sizlere yardımcı olabilmek adına 
ne tür projelerinizde yer alabiliriz?
Devletimizin çok büyük alt yapı yatırımları olmasına 
rağmen; eğitim, çarpık kentleşme, sosyolojik açıdan 
göç sonrası çöküntü alanları ve uyuşturucuyu en temel 
problemlerimiz olarak görüyorum.  Sivil Toplum 
Kuruluşlarından beklentimiz bu alanlarda çalışmalar 
yürütmeleri, projeleri hayata geçirmeleridir. Örnek 
olarak sizin gibi kıymetli kuruluşlar ve ASKON gibi 
bir potansiyel öncelikle Meslek Lisesi öğrencilerinin 
istihdamı ve eğitimi konulu projelerle bizlere ciddi 
katkı sağlayabilir. Bizler de sizlerin projelerinin 
yürütülmesinde sahada oluruz. “Meslek Lisesi 
Memleket Meselesi” düsturuyla birlikte hareket 
etmeliyiz. Halihazırda “Yerli Tohum” konusuyla 
ilgili girişimlerinizi takip ediyor ve destekliyorum. 
Zira ilçemiz ve ülkemiz için başka milli meselelerden 
birisi “Yerli Tohum” konusudur. Özetle üretime ve 
istihdama yönelik tüm çalışmalarınızda tüm gayretimiz 
ve imkanlarımızla yanınızdayız. Ayrıca bir ihtiyaç 
sahibini bir hayırseverle buluşturuyor olabilmek 
bizler için çok önemli. Bu anlamda bu röportajı 
üyelerinizin her birisiyle bir ihtiyaç sahibi vatandaşımızı 

buluşturabilmenin vesilesi olarak da görüyorum.
Ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan 
uyuşturucu ile mücadele konusunda neler 
yapıyorsunuz?
Uyuşturucu ile mücadele topyekûn bir refleksi 
gerektiriyor. Yüreğir’de ilk tespit ettiğimiz hususlardan 
birisi, uyuşturucu madde kullanımının geçmiş yıllara 
göre her ne kadar azalsa da varlığının hala sürmesidir. 
Öncelikle alanın uzmanları ve kamu çalışanlarımızın 
koordineli çalışabilecekleri ortamlar oluşturduk. 
Üniversite ve alanın Sivil Toplum Kuruluşlarıyla 
ilk andan itibaren temas halindeyiz. Proje temelli 
çalışmaların hazırlıklarını yapıyoruz. İlçemiz özelinde 
“Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı” olacak ve biz 
bu plan doğrultusunda hareket edeceğiz. İlk olarak 
risk haritası, risk analizi hazırlaycağız. Müdahale 
planlarını ise oluşacak risk haritasına ve mahallelerin 
durumuna göre belirleyeceğiz.  Tabi burada ana 
referanslarımız devletimizin politikaları, bu doğrultuda 
hazırlanan “2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele 
Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı” olacaktır. 
Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın İçişleri Bakanımız 
ve Sayın Valimizin bu konudaki hassasiyetleri 
herkesin malumudur. bu konuda taviz vermeksizin 
çalışmaktadırlar. Yerelde temsilcileri olarak bizler de 
uyuşturucuyla mücadele konusunda sahada olacağız. 
Bizleri akşamları okul çevrelerinde göreceksiniz. 
Bizlerin boş bıraktıkları yerleri rant sağlayıcıları 
doldurmaktadır. Bu anlamda yürümeyeceğiz, 
koşacağız. Boş alan bırakmayacağız. Sizden uyuşturucu 
kullanan bir çocuğa sahip olan annenin durumunu 
tahayyül etmenizi istiyorum. O annenin bu durumla 
tek başına mücadele edebilmesi mümkün değil. O 
annenin mücadelesinin her safhasında biz ve siz birlikte 
olmalıyız. Anneleri, aileleri yalnız bırakmamalıyız.
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PATRONLARA VE TAŞERONLARA KARŞI YEMEN:
Bu dönemde yaşadığımız en önemli sorunların başında 

ayrımcılık ve kamplaşma geliyor. Meselelere bakışımızı 
ve tepkilerimizi maalesef o kişinin bizim gibi düşünüp 
düşünmediği, bize benzeyip benzemediği oluşturuyor.

Bu durum sadece ülkemize özgü bir durum değil. Maa-
lesef dünya sathında her yerde her toplumda buna benzer 
durumlar oldukça fazla yaşanıyor ve yaşanmaya devam 
ediyor. Mesela bugünlerde Yemen’de ciddi katliamlar yaşa-
nıyor. Bunun adı tam anlamıyla insan vicdanını derinden 
yaralayan vahşet, soykırım, trajedi… (Sadece Nisan 2015 
ile Ekim 2018 arasında 84 bin 700 çocuk açlıktan öldü).

Yemen halkı katlediliyor, hastaneler, pazar yerleri, okullar 
bombalanıyor, bebekler yetim bırakılıyor, çocuklar açlıktan 
ölüyor, salgın hastalıklar kol geziyor. Ambargo ile ilaçtan 
mahrum edilen yüzlerce masum insan telef olup gidiyor. 
Ama dünya suskun…

İşin daha trajik kısmı ise kendisini bu tip konularda 
duyarlı olarak tanımlayan ve belki de Filistin, Çeçenistan 
ve Afganistan gibi birçok konuda da fikirlerini çekinmeden 
cesurca söyleyen birçok insan sus pus. Konu ne Yemen? 
Aktörler kim ABD ve onun bölgedeki taşeron Arap ülke-
leri. Sebep çok basit; savaşan taraf Husiler, Zeydiler; Şia’ya 
yakınlar. Olaya mezhepsel bakılıyor ve diğer din mensubu 
hükümetleri ve insanları bir kenara bırakıyorum. Asıl işin 
muhatabı olan Müslümanlardan çıt çıkmıyor. Sebep mez-
hepsel taassup. Sebep siyasi çıkar. Sebep emperyalizm ve 
kapitalizmin uşağı olmak… Sebepler çok, ölümler basit...
STK’lar, medya vs. suskun. Neden illaki hükümet bir tepki 
verecek ve herkes de gardını buna göre alacak. Nasıl bir 
eziklik duygusu anlamak mümkün değil. Ülkemiz de her 
ne kadar Yemen’i bombalayan koalisyon gücü içinde yer 
almasa da bugüne kadar seyirci kalmayı tercih etti. Hatta 
“Biz de Yemen operasyonlarını destekliyoruz” açıklamaları 
en tepedeki isimlerce yapıldı. Tabi bu arada zaman zaman 
İsrail’in bile Yemen’i bombalayarak katliamcı koalisyona 
destek verdiğini de Birleşik Arap Emirliklerinin özellik-
le İsrail ile sıkı işbirliği ile hareket ettiğini de bir kenara 
yazalım. 

Yemenlilerin meydanlarda “Kahrolsun Amerika, Kah-
rolsun İsrail, Yahudi’ye lanet, Zafer İslam’ın olacak” diye 
devamlı haykırdıklarını unutmayalım. Yani ortada tam bir 
kapitalist emperyalist ilişkiler ağı patronlar ve taşeronları 
var. Ancak köprünün altından çok sular aktı, araya kara 
kediler girdi. Ne zamanki Katar krizi patlak verdi, Kaşıkçı 
cinayeti de uluslararası krize dönüştü. Suudi Arabistan’la 
ilişkilerimiz bozulmaya başladı. Artık cılız da olsa Yemen’i 
hatırlamaya başladık. “Mış” gibi yapmak mayamıza işledi 
neticede… “Dostuna olan sevgiden değil de düşmana olan 
kininden”… Kaşıkçı cinayeti yaşanmasaydı ve Arabistan’da 
Türkiye’ye karşı bir tepki oluşmasaydı, Yemen belki de hiç 
gündemimizde olamayacaktı. Yemen stratejik öneme 

sahip bir yer. Kızıldeniz’i Aden Körfezi’ne bağlayan Bab’ul 
Mendeb, aynı zamanda Afrika ile Arap Yarımadası’nı da 
birbirinden ayırır. Boğazdan bir yıl içerisinde dünya gene-
linde ‘’gemi ile taşınan’’ petrolün yüzde sekizi geçiyor. Tabi 
esas mesele boğazın İsrail için bir tehdit olması. Bunun 
için de kurtlar sofrasında yemdir. Herkesin gözü orada. 

Dünya petrol arzının kritik bir noktasında bulunan 
“Hüzün Kapısı” anlamındaki Bab’ul Mendeb Boğazı, Hint 
Okyanusu ile Güneydoğu Asya’yı Süveyş Kanalı yoluyla 
Akdeniz’e ve Avrupa’ya bağlayan dünyanın en önemli 
deniz ticaret yollarından biri olarak gösteriliyor. İşin si-
yasi stratejik kısmı da bu.  Yemen’le tarih boyu duygusal 
bağlarımız vardır. Bizim kahvemiz ta Yemen’den gelir. Bu 
sebeple kırk yıl hatırı vardır.
Yemen’i Veysel Karani’den biliriz; 

Hakkın Habibinin sevgili dostu,
Yemen illerinde Veysel Karani
Söylemez yalanı, yemez haramı 
Yemen ilerinde Veysel Karani... 

Askerlerimizin Yemen cephesine gidişinden, meşhur Ye-
men türküsünden;

Ah o Yemen’dir gülü çimendir
Giden gelmiyor acep nedendir 
Burası Muş’tur, yolu yokuştur, 
Giden gelmiyor acep ne işitir 

Atasözlerimizden biliriz: “Yemen’deki yanımda, Yanımdaki 
Yemen’de” yanınızdadır ama Yemen’deki kadar uzaktır. Bir 
de bunun tersi vardır; adam Yemen kadar uzaktadır ama 
sanki yanınızdaymış gibi yakındır. Sizdendir, kardeştir. 
Osmanlı bakiyesi Yemen şimdilerde kül yığını… Artık ne 
Yemen, ne de Yemen Türküsü içimizi ısıtmıyor…

Acilen kendimize gelmeye ihtiyacımız var. Yoksa Ye-
men’ler bitmez, Suriye’de kan devam eder, Arakan yakıl-
maya, Doğu Türkistan zulme teslim olmaya devam eder.
Stratejik ittifaklar, parasal çıkarlar Müslümanca duruş 
göstermemize engel teşkil eder oldu. Mazlumun, zayıf 
bırakılmışın hakkını en iyi savunacak kişi Müslümanlardır 
ya da öyle olması beklenir. Yemen´de yaşanılan dramın 
son bulması için başta Türkiye olmak üzere tüm İslam 
ülkeleri ve uluslararası toplum gerekli adımları atmalı, 
kanaat önderlerimiz de vicdanlarının sesini dinlemelidir.

Mezhepsel refleksler İslam âleminin yok oluşuna ze-
min hazırlıyor. Bu ayrılıklar küresel güçler tarafından her 
durumda besleniyor ve piyasaya sürülüyor. İslam, Müs-
lümanlık ve insani değerler her türlü mezhebi yaklaşımın 
üzerinde olmalı. İnsan ve hak ekseninde hareket edilmeli.

Yemen’de sadece çocuklar ölmüyor. Bu sessizlik sebe-
biyle gerçekler, idealler, adalet ve geleceğimiz yok oluyor.
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