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BAŞKANIN MEKTUBU

wv

Recep ÇALIŞKAN
ASKON Adana Şube Başkanı

ASKON Adana Şubemiz için düzenli olarak hazırladığımız bültenimizin yeni bir 
sayısıyla tekrar beraberiz.

Geride kalan zaman içerisinde Müslümanlar için ayrı ayrı yeri ve kıymeti olan kandil 
gecelerini idrak edip gerek ülkemizde gerekse de tüm İslam Coğrafyasında her türlü 
sıkıntıyla mücadele içinde olan kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olması temennisiyle 
dua ederken, Yeni Zelanda’da 2 camiye, cuma namazı kılan Müslüman kardeşlerimize 
Irkçı terörizm uğruna yapılan bu silahlı alçak saldırılarda 50 Müslüman kardeşimiz 
katledildi. Yapılan bu saldırıyı tüm Müslüman Âlemi olarak şiddetle kınıyoruz.

Ülke gündemimizi ise 31 Mart seçimleri meşgul etti. Biz bültenimizi hazırlarken 
siyasi partiler de yerel seçimlere hazırlandılar.

Öte yandan son dönemde Türkiye’ de taciz olaylarının özellikle çocuk istismarının 
artışından dolayı üzüntülü ve kaygılıyız. Kamuoyu da bu endişemizin farkında. Umarım 
devletimiz bir an önce kesin bir çözüm bulur ve evlatlarımız rahat bir nefes alır.  Yazımızın 
başında da belirtmiştik. Manevi güzelliklerle dolu, kandil gecelerimizin içerisinde 
olduğu, müminler için rahmet ve mağfiret mevsimi olan bu kıymetli zaman dilimini 
ibadet ve iyiliklerle değerlendirerek, ülkemize ve tüm İslâm âlemine hayırlar getirmesini, 
hidayet ve barışına vesile olmasını dileyelim. Dernek faaliyetlerimize de hız kesmedik. 
Geçtiğimiz süreçte Genç ASKON Adana Şubesi olarak Haydi Gençler! Sabah namazında 
buluşalım programı ile gençlerimizle camilerimizde buluştuk. Derneğimizce yapılan 
ziyaretlerde Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Sevgi Evleri Müdürü Fatih Ataşlı’yı ve 
sevgiye değer yavrularımızı ziyaret ettik. Bir diğer ziyaretimiz ise Adana İl Emniyet 
Müdürlüğü görevine yeni atanan Zafer Aktaş’ı makamında ziyaret ettik. Derneğimizi 
ziyaret eden Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Adana Şube Başkanı Bayram Genç ve 
yönetim kurulu üyeleri ile istişarelerde bulunduk.

Ayrıca derneğimizi ziyaret eden Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Konya 
Milletvekili Abdulkadir Karaduman’ı da derneğimizde ağırlamanın gururunu yaşadık. 
Ziyaret ve etkinliklerimizle ilgili detayları bültenimiz içerisinde bulabilirsiniz. Bir sonraki 
sayımızda görüşünceye dek, Allaha emanet olun. Selam ve dua ile…

Recep Çalışkan 
ASKON Adana Şube Başkanı

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

Son dönemde 
Türkiye’ de taciz 

olaylarının özellikle 
çocuk istismarının 
artışından dolayı 

üzüntülü ve 
kaygılıyız. 
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DOĞU TÜRKİSTAN KAN AĞLIYOR

Kızıl kapitalist Çin yönetimi, yıllardır yer altı, yer 
üstü bütün kaynaklarını sömürdüğü, Türk neslini 

yok etmek için nükleer bomba deneme üssü haline  
getirdiği Doğu Türkistan’da soykırım projesine devam 
ediyor. Merhametten, medeniyetten nasibini almamış 
canavarlar, Doğu Türkistan’ın kuzeybatısındaki 
Uygur Özerk Bölgesi’nde devasa boyutlarda kurduğu 
gözaltı kamplarında sistemli olarak kimliksizleştirme 
planı uyguluyor. Çin Doğu Türkistan’daki ‘kültürel 
soykırımına’ acımasızca devam ediyor. Sebep 
göstermeden, somut olmayan gerekçelerle, gözaltına 
alınan profesörler, ve akademisyenlerden yani Doğu 
Türkistan’ın yetişmiş beyinlerini hedef alıyor. Kitleler 
üzerinde etkili oldukları için ‘öncelikli susturulması 
gereken’ kesim olarak görülen aydınlar gerekçe 
gösterilmeden kamplarda tutuluyor.

Dini inançlar Baskılanıyor!
Çin, kamplarını sözde iyi huylu yeniden eğitim 
kampları olarak nitelendirse de buranın siyasi 
propagandaların yapıldığı, düzenlenen seanslarla dini 
inançların baskılanmaya çalışıldığı, oruç tutmanın, 
namaz kılmanın, başörtüsü takmanın yasaklandığı, 
aşırı kalabalık olduğu için insanların dönüşümlü olarak 
uyuyabildiği, fiziki koşulların yetersiz olduğu fiziksel 
ve psikolojik işkence merkezi olarak bilinmektedir. 
Zorla verilen ve içeriği bilinmeyen ilaçlar, şiddet, 
işkence, sinir krizi ve daha fazlası bu kamplarda… 
Kamplarında 3 milyon kişiyi tutan Çin yönetimi, 
dayatmalarını bu kamplarla da sınırlı tutmayıp, kampın 

dışında bu bölgede yaşayan Uygurların, Çince dersi 
almaları ve siyasi toplantılara katılmalarını da zorunlu 
tutuyor. Ayrıca Uygurların pasaportlarına el koyuluyor, 
yurtdışındaki temasları kısıtlanıyor. Herhangi birinin 
şehirden ayrılması için özel izin alması gerekiyor. Çin 
bu uygulamalarını radikal İslami oluşumların önüne 
geçmek için yaptığını söylüyor. Ancak çok sayıda Uygur 
kültürel lideri, yazar, şair, akademisyen, müzisyen 
ve komedyen de yerel dilleri ve kültürlerin etkisini 
kısmak, bölge halkını ‘laik yurtsever Çin vatandaşı’ 
olarak tanımlamak amacıyla gözaltına alıyor. Çok 
sayıda insan da dayanamayıp intihar etti ve etmeye 
devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya 
ülkelerinin,  toplanarak soykırım olmayacak sözüne 
rağmen bu soykırım Doğu Türkistan’da başladı ve 
devam ediyor.

Camileri Yıkıyorlar!
Kubbe ve minare gibi belirleyici özelliğe sahip 91 
yapıdan 31 cami ve iki büyük türbenin, 2016-2018 
yıllarında ciddi şekilde zarar görmüş. Bunlardan 15 

KAPAK KONUSUKAPAK KONUSU

Sebep göstermeden, somut olmayan 
gerekçelerle, gözaltına alınan 
profesörler, ve akademisyenlerden 
yani Doğu Türkistan’ın yetişmiş 

beyinlerini hedef alıyor.

cami ve iki türbe çok büyük oranda veya tamamen 
yıkılırken, diğer yapıların da kapıları, kubbeleri ve 
minarelerinin ciddi hasar görmüş veya yıkılmış. Ayrıca, 
kubbe veya minare gibi belirleyici özelliği olmayan 
ancak Doğu Türkistan sakinlerinin cami olduğunu 
söylediği 9 yapıyı da yok etmişler. Yıkılan yerler arasında 
Uygur Türkleri için büyük öneme sahip İmam Asım 
ve Caferi Sadık türbeleri ile 1237’de inşa edilen Hotan 
şehrindeki Keriya Aitika Camisi ve Kaşgar şehrindeki 
500 yıllık Kargılık Camisi de bulunuyor. Bunlar sadece 
tespit edilenler. Tespit edilemeyenler arasında yüzlerce 
hatta binlerce dini mekanın yıkıldığına inanıldığı ancak 
iddianın, bunların çoğunun küçük köy camisi olması ve 
polisin gazeteci ya da araştırmacılara zorluk çıkarması 
nedeniyle doğrulanmasında sorun yaşanılıyor.

Uygurlar Asimile Ediliyor!
1950’li yıllarda yerli halkın nüfusa oranı yüzde 90 iken. 
Aradan geçen zaman içerisinde gerçekleştirilen Çinli 
göçü ile buradaki Çinli nüfusu yüzde 90’ı bulmuştur. 
Diğer şehirlerde de Çinli nüfus yüzde 50’ler seviyesine 
getirilmiştir. Çin İşgal yönetimi Doğu Türk neslini 
bozmak için Çinli ile evlenen Uygurlara veya bir Uygur 
ile evlenen Çinliye konut ve evlendirme yardımında 
bulunacak. Uygur nüfusunu bozmak üzere geliştirilen 
bu proje kapsamında çiftlerin alacağı dairelerin yarı 
fiyatını Çin yönetimi üstlenecek Çin’in asimilasyon 
politikasının değişik bir versiyonu da bu. Öte yandan, 
yayımlanan raporda Çin işgal  yönetimi Doğu 
Türkistan’daki  iş ilanlarının çok büyük bir kısmının, 
sadece Hanlılar için veriyor. Örneğin nüfusunun 
yüzde 96,3’ünü Uygurların oluşturduğu bir kentteki 

ortaokula 20 öğretmen almak için verilen ilanda, 
sadece Hanlıların başvurabileceği belirtiliyor. Aynı 
rapora göre, devlet kurumları için eleman alımlarında 
93 Hanlı aranırken Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar ve 
Huiler için sadece 38 kadro ayrılıyor. Aynı raporda 
şehir genelindeki sivil işe alımlarda açılan 224 kişilik 
pozisyonun 93’ünün Han’lara ve sadece 38’inin ise 
Uygur, Kazak, Hui ve Kırgızlara ayırıldığı belirtiliyor.

Çin sömürgeciliği Doğu Türkistan’ı tamamen 
Çinlileştirmek için İster nüfus kontrolüyle asimilasyon 
olsun ister Doğu Türkistanlıların başka bölgeler zorla 
göç ettirilmesi, İş ilanlarında  Çinlilere  öncellik 
tanıyarak Soykırım politikasının değişik   biçimlerini 
uyguluyor. Çin’in bu nüfus politikası ile ilerde yapılacak 
bir referandumda bölgeyi Çin toprağı olarak tescil 
ettirmeyi hedefliyor ve Bölgeyi tamamen dünyadan 
izole etmek istiyor. Sözde medeni Dünya ise buna 
sessiz kalıyor.

Yaşanan soykırıma karşı sivil kuruluşlardan şu 
ana kadar etkin bir ses yükselmiş değil. Uluslararası 
toplumlardan ve islam Dünyasının derhal harekete 
geçmelerini istiyoruz. Yarın çok geç olabilir. 

Doğu Türkistan’daki insanlık suçunu kınıyoruz. 
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize 
acil şifalar, bütün Türkistanlı soydaşlarımıza metanet 
ve başsağlığı niyaz ediyoruz. Mazlumun ahı yerde 
kalmayacaktır. Doğu Türkistan bir gün mutlaka 
hürriyetine kavuşacaktır. Yüce Rabbimiz; Doğu 
Türkistanlı kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. “O 
Uygur Türk’lerinin olduğu yerin” adı Doğu Türkistan…
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ASKON ZİYARETLERİ ADANA’NIN KURTULUŞU

BİZ ADANA’NIN KURTULUŞUNU İMANIMIZ VE 
İNANCIMIZ ÜSTÜN OLDUĞU İÇİN KAZANDIK

ASKON Anadolu Aslanları İşadamları Derneği 
Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan 5 Ocak 

Adana’nın kurtuluşu dolayısıyla bir kutlama mesajı 
yayınladı...

Çalışkan, “Yiğit ve kalender memleketimiz 
Adana’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. 
yılını kutlarken, bu uğurda canlarını feda eden aziz 
şehitlerimizi rahmetle anıyorum.’’ Dedi Kurtuluş Savaşı 
döneminde Fransız, Yunan ve Ermeni işgali altında 
zulüm gören; gencinden yaşlısına, erkeğinden kadınına 
Adanalılar boyun eğmemiş, eşsiz bir cesaret ve sabır 
göstererek bu zulme karşı koymuş ve işgalcileri vatan 
topraklarından çıkarmayı başardıklarını ifade eden 
Çalışkan “Bugün 97. yıldönümünü idrak ettiğimiz 
Adana’nın Kurtuluşu, aziz milletimizin birlik ve 
beraberlik ile her türlü zorluğu aştığının en önemli 
örneklerindendir.

Bu güzel kutlama ve anma günü milletimizin 
saadetine vesile olmasını cenab-ı Allah tan niyaz 
ediyorum. Adana’nın kurtuluşu, maneviyatın maddeye 
üstünlüğünü ispat eden zaferdir. Biz Adana’nın 
kurtuluşunu imanımız ve inancımız üstün olduğu 
için kazandık. Bir ülkenin asıl gücü ne topu, ne tankı, 
nede parasıdır. Asıl gücü milli ve manevi değerlerine 

sahip çıkmasıdır. Zaferi biz inancımızla kazandık, 
şehitliğin ne olduğunu bildiğimiz için kazandık,ahirete 
inandığımız için kazandık,vatanı ve inancı için hayatını 
feda etmenin ne demek olduğunu bildiğimiz için bu 
zaferi kazandık.Tüm ülkede geleceğe barış, umut 
ve özgüvenle bakan imanlı nesillerin böyle sağlam 
temeller üzerine inşa edilmiş olması büyük bir gurur 
kaynağıdır. Bu temelleri oluşturan ecdadımıza Allah’tan 
rahmet diliyorum.
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KONYA MİLLETVEKİLİ KARADUMAN’DAN 
ÇALIŞKAN’A ZİYARET

Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Konya 
Milletvekili Abdulkadir Karaduman, ASKON Adana 

Şube Başkanı Recep Çalışkan’ı ziyaret etti.
Saadet Partisi Gençlik Kollarının programlarına 

katılmak üzere Adana’ya gelen Saadet Partisi Gençlik 
Kolları Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Abdulkadir 
Karaduman ASKON Başkanı Recep Çalışkan’ı ziyaret 
etti. Ziyarete Saadet Partisi GİK Üyesi Süleyman 
Çalışkan, Seyhan İlçe Başkanı Halid Çalışkan, Gençlik 
kolları Adana İl Başkanı Fatih Beyaz ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri katıldı. 

Abdulkadir Karaduman Temelini  Erbakan 
Hocamızın attığı ASKON’u ziyaret etmek bizi ayrıca 
mutlu etti diyerek ev sahipliğinden dolayı Recep 
Çalışkan’a teşekkür etti. Önemli mesajlar veren 
Karaduman konuşmasında, bu ülkenin kalkınması 
ve ileri gidebilmesi için iktidarda köklü bir zihniyet 
değişikliğine ihtiyaç var. Biz Saadet Partisi olarak 
toplumun hiçbir ferdini kendimize düşman görmedik 
ve bundan sonra da görmeyeceğiz. Bizim düşman 
olarak telakki edeceğimiz şey, Anadolu insanımızın 
alın terini sömüren vahşi kapitalist nizam ve ülkemizi 
her geçen gün bataklığa sürükleyen emparyalizm’dir. 

Dernek faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgiler 
veren ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan 

konuşmasında, adil düzeni tesis ederek örnek ve öncü 
ülke olmalıyız. Müslüman ülkeler ve ezilen ülkelerle adil 
düzen temeline dayanan yeni bir dünyanın kurulmasına 
gayret etmeli, hatta öncülük yapmalıdır. Bu gerçekleştiği 
takdirde hem Türkiye’de ve diğer Müslüman ülkelerde, 
ezilen ve sömürülen tüm mazlum ülkelerde kalkınma 
çok daha büyük ve hızlı olacaktır dedi. Çalışkan, Konya 
Milletvekili Abdulkadir Karaduman’a ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti.
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DOĞU TÜRKİSTANASKON ZİYARETLERİ

ASKON, SEVGİYE DEĞER YAVRULARIMIZI 
ZİYARET ETTİ

Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) 
Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Sevgi 

Evleri Müdürü Fatih Ataşlı Bey’i ve sevgiye değer 
yavrularımızı ziyaret etti.
ASKON Başkanı Recep Çalışkan’ın bulunduğu ziyarette 
Yönetim Kurulu Üyesi Abdulvahap Bilge, Kurtuluş 
Şengül, Bekir Aydemir ve İsmail Yıldırım’ da hazır 
bulundu. Sevgi Evleri Müdürü Fatih Ataşlı ve Sevgi 
dolu çocuklar ziyaret edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sevgi 
Evleri Müdürü Fatih Ataş’lı, 2009 yılında hizmete 
açılan sevgi evlerinin 210 kapasiteli olduğunu söyledi. 
Çocuğun sağlıklı gelişimi ancak bir aile yanında 
mümkün olabileceği ilkesinden hareketle genel 
müdürlüğümüzce korumaya muhtaç çocukların 
öncelikle öz ailesi yanında bakımı bu mümkün değilse 
koruyucu aile, evlat edinme, yardım hizmetlerinden 
yararlandırılması ilkesi benimsendiğini söyleyen Sevgi 
Evleri Müdürü Fatih Ataş’lı, fakat alınabilecek bu 
tedbirlerin çözüm üretmemesi durumunda en son 
çare olarak kuruluş bakımı hizmeti tercih edilmektedir 
diye söyledi.

Aileye, boşanma oranlarına, yetişen gençliğe, 
akrabalık bağlarına, eşlerin birbiriyle geçimine 
baktığımızda ortada önemli bir toplumsal krizin olduğu 

görüldüğünü söyleyen ASKON Başkanı Recep Çalışkan 
konuşmasında, aile toplumun çekirdeğidir. Yıkılan aile 
dinamiklerini yeniden güçlendirmeli ve aileyi merkezi 
bir noktaya çekmeliyiz. Günümüzde ailelerin giderek 
küçülmesi çekirdek aile olarak tarif edilir hale gelmiş 
olması kimsesizlerin hızla artmasına yol açmıştır. 
Anne, Baba ve çocuklardan oluşan çekirdek ailenin 
genellikle büyük anne ve büyük babalarla da bağları 
koparılmıştır. Aileyi oluşturan sadece anne ve babanın 
evliliğidir. Sevgi evlerine yerleştirilmiş çocukların 
ailelerine, Anne ya da Babalarına destek verilerek bu 
yavruları ailelerine teslim etmek daha sağlıklı olacaktır 
diyerek sözlerini tamamladı.

Ziyaret esnasında ASKON Başkanı Recep Çalışkan 
Sevgi Evleri Müdürü Fatih Ataşlı’ya plaket takdim etti.

ŞİDDET VE SOYKIRIMA KARŞI DUYARSIZ 
KALIYORUZ

Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) 
Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan Doğu 

Türkistan’da yaşanan şiddet ve soykırıma karşı basın 
açıklamasında bulundu.

ASKON Başkanı Recep Çalışkan, küresel medya’nın 
Doğu Türkistan’da yaşanan şiddet ve soykırıma karşı 
duyarsız kaldığını söyledi. Çalışkan mesajında; 
Doğu Türkistan’da yaşanan soykırıma karşı sivil 
kuruluşlardan şu ana kadar etkin bir ses yükselmiş 
değil. Müslüman kardeşlerimiz katlediliyor ve İslami 
değerlerle katlediliyor. Çin, Müslümanların değerlerini 
yaşamalarına müsaade etmiyor. Doğu Türkistan’ da 
Müslümanlar evlerinden Camiye gitmeleri, evlerinde 
Kur’an okumaları yasak olduğu için ibadet edemiyorlar. 
Baskı ve dayatmalara maruz kalan halk zindanlara 
atılıyor ve işkencelere maruz kalıyor. Müslüman 
kardeşlerimizi taciz etmek için her şeyi zalimce yapıyor.

1944 yılında Doğu Türkistan Cumhuriyeti devleti 
kuruldu, bu devlet 5 yıl sonra yıkıldı. Daha bunun 
gibi birçok devlet olarak kuruldu. Her girişime dünya 
sessiz kaldı. Bu da yetmezmiş gibi, Çin’i kendisine 
rakip gören Rusya, Uygurlar söz konusu olduğunda 
Çin’i destekledi. 1990, 1995 ve 1999 yıllarında haklarını 
korumak için harekete geçtiler, kardeşlerimizi 

acımasızca katlettiler. Bu katliamı Çin, gözlerden 
gizledi. Müslümanları öldürmek için ellerinden ne 
geliyorsa yapma gayretindeler. 

Çin, uzun yıllar boyunca nükleer denemelerini Doğu 
Türkistan’da yaptı. Bu denemeler sonucunda kanser 
başta olmak üzere birçok hastalık ortaya çıktı. İşgal 
altındaki Doğu Türkistan için bireysel ve toplumsal 
olarak nelerin yapılabileceğinin geciktirmeden 
yaşananların son bulması için elimizden gelen gayreti 
göstermeliyiz.
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nazarıyla bakıp teşhisini koyduktan sonra vereceği 
tavsiyeyi pür dikkat dinleyin: “Kalbinin yumuşamasını 
istiyorsan, yoksulu doyur ve yetimin başını okşa.”  Nasıl 
manyetik bir alan oluşuyor ki, bir yetimin başına temas 
eden el, kalbe sinyaller gönderen bir merhamet dâisi 
ve onun rikkat ve letafet kazanmasındaki en etkin 
bir faktör haline geliyor. Merhametin artması için 
yetimin sırtını sıvazlamak değil, koluna girmek, aylık 
giderini üstlenmek değil, başını okşamak gerekiyor. 
İhtimal psikolojik bir analiz yapılsa, yetimin üzerinde 
en çok müsbet tesir gösteren davranışın başını okşamak 
olduğu ortaya çıkar.

“Benim amacım merhametimin artması değil, 
daha çok sevap almak, ecrin miktarını artırmak, o 
halde ne yapayım?” mı diyorsunuz, o halde siz de şu 
hadise kulak verin: “Kim Allah rızası için bir yetimin 
başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç sayısınca 
iyilik yazılır. Kim yanında bulunan yetim erkek veya 
kız çocuğa iyi davranırsa, ben ve o, (iki parmağını 
göstererek) cennette şu ikisi gibidir.” 

Gelişen ulaşım imkânları sayesinde burnumuzun 
ucu haline gelen yerlerde meydana gelen çeşitli 
musibetler defaatle hatırlatıyor ki, dünyada doğal 
afetler, iç çatışmalar, savaşlar sebebiyle her geçen 
gün yetim ve öksüz yavrularımızın sayısı artıyor. 
Sudanlı yetimler, çok zor şartlarda Kur’anî ilimler ile 
hemhal olurken, açlıktan baygınlık geçiriyorlar. Bunlar 
bir tarafa, boşanan ailelerin analı babalı çocukları, 
çoğu zaman yetimlerin kaderleriyle paralel bir hayat 

yaşıyorlar. Şuurlu kardeşlerimizin kurduğu yardım 
kuruluşları, her biri kendine has rengi ve ıtırıyla oradaki 
yetim bir gönle dökülmeye gidiyor, buraların yollarını 
aşındırıyorlar.

Bu kurumlara destek olmak elbette yetimlerle 
ilgili bir şeyler yapmış olmak demektir. Ancak 
kalbinizin yumuşamasını istiyor, hayatınıza derinlik 
katmak istiyorsanız uzaktan yardım ya da birkaç kere 
muvakkaten yardım yetmez. Sahabeden birinin vefat 
etmeden evvel Kebşe, Habibe ve Faria adındaki üç kızını 
Efendimiz’in himayesine verdiğini söylemesi üzere, Hz. 
Peygamber hangi hanımının yanına kalmaya gitse 
onları da götürür olmuş ve hatta evlilikleriyle bizzat 
ilgilenmiştir.  Şu halde çeşitli projeler düzenlenmeli, bu 
yetimleri hamileriyle buluşturmanın ve bu ebeveyn-
çocuk ilişkisinin sadece maddî yardım boyutuyla sınırlı 
kalmaması için farklı yollar aranmalıdır. Elimiz çok 
uzaklara kadar uzanmışken bu hizmeti bir çıta daha 
yükseltmemizi engelleyen hiçbir şey yoktur. Hem 
imanımız, hem imkânımız, hem hizmet gönüllülerimiz 
ve hem de organizatörlerimiz elhamdülillah mevcuttur. 

O halde artık birbirinize, “Zilhicce orucunu tuttun 
mu, bu sene de umreye gidecek misin” gibi soruların 
yanında, “Bu gün bir hasta ziyaret ettin mi, bir yoksulu 
sevindirdin mi, bir yetim başı okşadın mı” diye de 
sorun. Ta ki bir gün karşılaşır da rüyetiyle müşerref 
olursanız, sevgili Peygamberimizin soracağı muhakkak 
olan bu sorulara verilecek cevaplar devşirin, durmayın 
azık edinin… 
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SİZ HİÇ YETİM BAŞI OKŞADINIZMI MI?

Soruyu soran görünüşte bu kardeşiniz olabilir. Ama 
aslında soru sahibi ben değilim, sevgili Resulümüz 
(s.a.v). Sorunun muhatabı görünüşte küçük Peygamber 
mescidine sığmış, sabah namazı sonrası toprak zeminde 
bir araya gelmiş bir avuç kutlu sine olabilir. Ama aslında 
sorunun muhatabı, sizsiniz. Yetimler deyince aklınıza 
saadet asrında bir bayram kendi dünyasına gömülmüş, 
hüzünleriyle baş başa kalmış küçük yetim kız ve onun 
gibi yüzlerce şehid çocuğu gelebilir. Ama o kadar 
değil. Çevrenize bir bakın Allah aşkına, savaş devam 
ediyor mu, etmiyor mu? Kılıçla kalkanla üç beş ailenin 
çocuğu yetim kalıyordu. Bu gün sadece bir bomba 
binlerce ailenin ocağını dağıtmaya yetmiyor mu? O 
halde yetimler hala içimizde. Görülüyor ki, Kur’an’ın 
şaşırtıcı bir şekilde ısrarla gündeme getirdiği yetim 
çocuklar konusu, hala gündemimizin üst sıralarındaki 
yerini koruyor.

Cenab-ı Hak, 20 küsur ayet ile farklı bağlamlarda bu 
konuya temas ederken, hepsinde tek bir vurgu yapıyor: 
Hassasiyet, duyarlılık ve toplumsal sorumluluk…  
Yetimler yokmuş gibi yaşayamayız. Vicdanınız el verirse 
yoksulları senede birkaç kez hatırlamakla yetinebilir, 
bunun dışında kendi geçimleriyle onları baş başa 
bırakabilirsiniz. Fakat yetimler, birkaç defa yardım 
etmekle uhdenizden düşecek türden bir hizmet dosyası 
değildir. Hamisiz bir yetimin akıbeti, toplumun tüm 
babalarını ilgilendirir. Gözyaşı silinmeyen bir öksüz, 
toplumun tüm annelerinin ortak derdidir. Elbette 
sorumlulukta müşahhas adres devletlerdir. Ancak 
dinine ve insanlığa hizmet etmek isteyen gönül erleri, bu 
ağır yükü kolayca başlarından savuşturamayacaklarını 
bilir ve yaşatma arzusunu iliklerine kadar hissederler. 
Mahallesindeki yetimlerden haberi olmayan, bunu 
bırakın akrabalarından yetim kalanların hangi şartlarda 
hayatlarına devam 
ettiği hakkında hiçbir 
fikri bulunmayan 
bir insan, yetim 
başı okşamanın ne 
manaya geldiğini 
nereden bilebilir?

İki sokak ötede 
sarılıp yürekten 
seveni olmadığı için 
tıbbın söylediğine 
göre hormonları bile 
altüst olmuş yetim 
bir çocuk beklerken, 
beyimiz kalbini 
yumuşatmak için

hocalardan deva sorar. Binlik tesbihlerden birini 
elinden bırakırsa diğerini alır. Rikkat kazanmak isteyen 
iyi niyetli hanım kardeşimiz, yüce Allah’ın kendisine 
vermiş olduğu o müthiş annelik enerjisini öksüz bir 
çocuk için yeniden kullanılır hale getirmek yerine, 
çarşamba gününün namazını ayrı, pazar gününün bin 
bir kere tekrar edilmesi gereken falanca tesbihatını 
ayrı takip eder.

Bunlar saf ve temiz Müslümanların güzel 
hassasiyetlerinin yansımalarıdır, orası kesin. Fakat 
bu kadar bireysel düşünmek yerine, kafayı sadece 
alacağımız ecrin yedi yüz mü, bin mi olacağına 
takmak yerine, birilerine faydalı olmayı da hesaba 
katsak daha güzel olmaz mı? Kalbimizin incelmesi 
için ne yapmamız gerektiğini bir de Peygamberimiz 
(s.a.v)’e sorsak olmaz mı? Eğer sorsaydık, “Kalbinizin 
yumuşaması için postunuza kıvrılın, kendinizden 
başkasının yaşadıklarıyla ilgilenmeyin, dünya yansa, 
insanlar türlü sıkıntılar içinde kıvransa da siz hiçbir 
şey yokmuş gibi camide nafilelerle ilgilenmeye devam 
edin” demediğini görecektik.

Eğer işimize gelseydi de bir sorsaydık O’na, gece 
hayatında bütünleşmemiz gereken seccadenin 
çapıyla gündüzümüzü de ınırlandırmamızdan hoşnut 
olmadığını duyacaktık. Mesaimizi değerlendireceğimiz 
adres olarak bize yetimleri, açları, darda kalmışları, 
bilgiye muhtaçları, arası bozulmuşları, hastalanmışları 
gösterdiğini anlayacak; pergelin sabit ayağını 
seccademizden ayırmamakla beraber hareketli 
ayağıyla tüm bu kapıları çalmak zorunda olduğumuzu 
fark edecektik. İyiliğe iyilik edenin iyilik edilenden 
daha muhtaç olduğunu idrak edip, hizmetin en çok 
hizmetçinin işine yaradığını hayretle görecektik.Bir 
sahabe sevgili Resulümüzün huzuruna gelip kalbinin 

k a t ı l ı ğ ı n d a n 
yakınmış ve çare 
sormuştur. İyi ki 
de sormuştur, siz 
de içinizden tekrar 
edin:  “Modern 
hayatın, seküler 
sistemlerin içinde 
kasvet ve kasavet 
i ç i n d e  k a l m ı ş 
k a l p l e r i m i z i 
yumuşatmak için 
ne buyurursunuz 
E f e n d i m ? ” 
Şimdi Mürşidler 
Seyyidi’nin katı 
kalplerimize keskin 

KÖŞE YAZISI

Abdullah ÇALIŞKAN
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ASKON ZİYARETLERİASKON ETKİNLİKLERİ

İNSANLARA KUR’AN-I KERİM MESAJINI 
ULAŞTIRMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR

Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Adana Şube 
Başkanı Bayram Genç ve yönetim kurulu üyeleri 

Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) Adana 
Şube Başkanı Recep Çalışkan’ı ziyaret ederek istişarelerde 
bulundu. 

Ehad Adana Şube Başkanı Bayram Genç, Askon Başkanı 
Recep Çalışkan’a ev sahipliliğinden dolayı teşekkür ederek 
önemli mesajlar verdi. Asr-ı saadette Efendimizin, sahabenin 
Kur’an-ı Kerim’i öğrenmesini, öğretmesini ve ezberleyerek 
hafız olmasını birçok vesileyle teşvik ettiğini biliyoruz. 
Kur’an’ın tahrif edilmeden yayılıp yaygınlaşmasında 
ve bugünlere gelmesinde hafızların büyük rolü vardır. 
Peygamber Efendimizden günümüze 1400 yılı aşkın süredir 
hem ülkemizde hem de birçok İslam ülkesinde hafızlık 
yaygın bir şekilde devam etmektedir. Hafızlar on dört 
asırdır olduğu gibi bundan sonra da Kur’an’ın canlı şahitleri 
olarak Kur’an’ı nesilden nesile aktaracaklardır. Dernek 
olarak da Milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere sahip, 
ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı, üstün vasıflı örnek 
nesiller yetiştirilmesine katkılar sağlıyoruz. Bizler o gün 
gelinceye kadar manevi tahribatın ilacı Kur’an’dır, bilinciyle 
ye’se düşmeden milletimizin, gönül coğrafyamız başta 
olmak üzere tüm insanlığın manevi kurtuluşu için, hak ve 
adaletin hâkim olduğu bir dünya için bütün gücümüzle 

çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Evrensel Hafızlar Derneğinin Denetleme Kurulu Üyesi 

olmakla onur duyduğunu dile getiren ASKON Başkanı 
Recep Çalışkan, Başkan Bayram Genç’e ve yönetim kurulu 
üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.  
İnsanlara Kur’an-ı Kerim mesajını ulaştırmak hepimizin 
görevidir. İnancımızı en güzel şekilde yaşamak ve anlatmak 
bizim görevimizdir. Adil olmak, adaleti tesis etmek, hak ve 
adaletten yana durmak inancımız gereğidir. Çalışkan, ziyaret 
vesilesiyle Kur’an’ın nesilden nesile aktarılarak günümüze 
kadar bir harfi değişmeden ulaştıran hafızlarımıza Cenab-ı 
Allah’ tan rahmet dileyerek sözlerini tamamladı.

HAYDİ GENÇLER! SABAH NAMAZINDA BULUŞALIM 

Genç ASKON Adana Şubesi Haydi Gençler! Sabah 
namazında buluşalım programlarına Ulu Camii’de 

başladı. 3 programda yapılacak olan sabah namazı 
buluşması 19 Ocak Cumartesi, 26 Ocak Cumartesi ve 
02 Şubat Cumartesi günü yapılacağı sosyal medyadan, 
radyodan ve pankart afişleri ile duyuruldu. Programa Genç 
ASKON Adana Şube Başkanı Ömer Feyzullah Hıradağı, 
Adana Eski Valisi Mustafa Büyük, Seyhan Müftüsü Hasan 
Hüseyin Güller, ASKON Adana Şube Başkanı Recep 
Çalışkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Saadet Partisi Seyhan 
İlçe Başkanı Halid Çalışkan ve Anadolu Gençlik Derneği 
(AGD) temsilcileri katıldı. 

Program hakkında bilgi veren Genç ASKON Adana 
Şube Başkanı Ömer Feyzullah Hıradağı, bugün Bismillah 
diyerek Sabah namazı buluşmalarımızla Genç ASKON 
faaliyetlerimize başlamış bulunuyoruz.  Bir tohum attık 
toprağa heyecanla onu birlikte büyütmek için inançla 
çalışacağız. Ülkemizin bütün gençleri bizimdir. Hayat 
tarzı ne olursa olsun tek bir gencimizi dahi ihmal edecek 
lüksümüz yok. Bizim için bütün gençlerimiz aynı 
derecede değerli ve önemlidir. Çıkmış olduğumuz bu 
hayırlı yolda Rabbim bizleri mahcup etmesin diyerek 
sözlerini tamamlayan Hıradağı programa destek veren 

Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller’e ve tüm katılanlara 
teşekkürlerini ve muhabbetlerini iletti. 26 Ocak ve 2 Şubat 
Cumartesi günlerinde de devam edecek programlara tüm 
Adana’lı kardeşlerimizi davet ediyoruz diyerek sözlerini 
tamamladı. 

Programda gençler arasında bilgi yarışması Ensar ve 
Muhacir takımları arasında yapıldı. Adana Eski Valisi 
Mustafa Büyük, ASKON Adana Şube Başkanı Recep 
Çalışkan ve Genç ASKON Adana Şube Başkanı Ömer 
Feyzullah Hıradağı tarafından yarışma sonrasında 
katılımcılara okumayı sevdirmek adına günün anısına 
kitap seti hediye edildi.
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N. ERBAKAN VEFAT YILDÖNÜMÜ REGAİP KANDİLİ

ASKON ADANA ŞUBE BAŞKANI RECEP ÇALIŞKAN 
27 ŞUBAT 2011 YILINDA HAKK’A YÜRÜYEN 
NECMETTİN ERBAKAN’IN VEFAT YILDÖNÜMÜ 
DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI

ASKON Adana Şube Başkanı Recep ÇALIŞKAN 
27 Şubat 2011 Yılında Hakk’a yürüyen Necmettin 

Erbakan’ın vefat yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 
Çalışkan, mesajında şunları söyledi: 

Merhum Eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan, bütün insanlığın kurtuluşunun ancak İslâm 
dini ile mümkün olduğunu her platformda, herkesin 
anlayacağı dilde, hikmetle ve aşağılık kompleksine 
kapılmadan anlatıyordu. İslâm’ın Allah yapısı son Hak 
din olduğundan ve mükemmeliyetinden, İslâm dinine 
hiçbir şeyin eklenemeyeceğinden ve O’ndan hiçbir şeyin 
de çıkarılamayacağından bahsediyordu. 

Hak nizamı kurmak ve yürütmek için bütün gücümüzle 
çalışmak zorunda olduğumuzu anlatırken aynı zamanda 
hep birlikte ve teşkilatlı bir şekilde çalışacağız, diyordu. İlk 
defa İslâm’ın özü olan cihat ibadetinden bahseden kişiydi 
Erbakan Hoca, hem de bir makine mühendisi olarak. Cihat 
ibadetini en büyük ve en önemli ibadet olarak anlatırken 
tarifini ve tanımını da yapmayı atlamamıştı. Çünkü tarif 
ve tanımı bilinmeyen bir ibadetin gerçekleşmesi söz 

konusu olamazdı. Hiçbir şeyi ezbere yapmayan Erbakan 
Hoca cihadı da ezbere yapmamıştı. Akıl, mantık, ikna ve 
hikmet üzere cihat ediyordu. Atalarımız “Kalem kılıçtan 
üstündür.” Hakikatini lisanen ifade etmiş, O ise bunu hal 
diliyle göstermişti. Merhum Mehmet Akif “Asım’ın nesli” 
demiş, o ise Asım’ın neslini inşa etmişti. Merhum Necip Fazıl 
“bir gençlik” demiş, o ise milyonlarca genç yetiştirmişti. 
Erbakan Hoca tarihe, okuyan, araştıran, düşünen ve aynı 
zamanda yaşayan bir adam olarak geçti. Yaptıklarıyla ve 
gelecek tahayyülleriyle birçok siyasetçi yetiştirmiş ve rol 
model olarak Türk siyasî hayatında gerçek bir lider olarak 
anılmıştır.

Rahmetli Erbakan, fikirleriyle pek çok İslamî hareketi de 
derinden etkilemiştir. İslam coğrafyasının içinde bulunduğu 
durum dikkate alındığında O’nun bu çabaları daha da 
önem kazanmaktadır. Ortadoğu’da bugün yaşananları 
o yıllar önce görmüş ve hep tedbir almak için gayret 
göstermiştir. Ümmet olma şuuruyla yüzünü hep İslam 
ülkelerine çevirmiş ve neticede post-modern darbelere 
maruz kalmış ve bedel ödemiştir. Siyasî yasaklı hale gelen 
Erbakan, mücadelesini hiçbir zaman bırakmamıştır. Son 
nefesine kadar hep ümmet için çalışmıştır. 27 Şubat 2011 
yılında Hakk’a yürüyen rahmetli Erbakan Hocamız’ı, 
sekizinci vefat sene-i devriyesinde hayırla ya’d eder, bu 
vesileyle kendisine Allah’tan rahmet dilerim.

A SKON  BA ŞKA N I  R E C E P 
ÇALIŞKAN, REGAİB, RAHMET, 
B E R E K E T  V E  M AĞ F İ R E T 
AYLARININ BAŞLANGICIDIR

Regaib, rahmet, bereket ve 
mağfiret aylarının başlangıcıdır. 

Müslümanlar için ayrı bir kıymeti 
bulunan aylar olan Recep, Şaban ve 
Ramazan öncesinde tüm Mü’minlerin 
idrak ettiği mübarek bir gecedir. Regaib 
Kandili olarak idrak edilen gecede 

Allah’tan bolca dilekte bulunmak 
efdaldir. Bu gecede, Allah’a yönelerek 
O’nun rızasını ararız. Rabbimize 
yönelerek bütün işlerimizi O’nun 
rızasına uygun getirmek için çabamızı 
arz ederiz. Yalnız O’na rağbet ederiz. 
Hz. Peygamber (SAV) bu aylar için 
şöyle buyurmuştur, Ey Allah’ım 
Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi 
ramazana kavuştur. (Ahmet b. Hanbel, 
Müsned, I, 259)

Gerek ülkemizde gerekse de tüm 
İslam Coğrafyasında her türlü sıkıntıyla 
mücadele içinde olan kardeşlerimizin 
kurtuluşuna vesile olması dileğiyle 
herkesin Regaib Kandilini tebrik 
eder, üç aylarımızın ümmetin 
kurtuluşuna, Kaza’dan, Afetten ve 
beladan korunmasına vesile olmasını 
Cenab-ı Allah’ tan niyaz ederim.
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ASKON ZİYARETLERİ

A S KO N ’ DA N  E M N İ Y E T 
MÜDÜRLÜĞÜNE HAYIRLI 
OLSUN ZİYARETİ

Anadolu Aslanları İş adamları 
Derneği (ASKON) Adana 

Şubesi,  Adana İl  Emniyet 
Müdürlüğü görevine atanan Zafer 
Aktaş’ı makamında ziyaret etti.
Ziyaret sırasında ASKON Adana 

Şube Başkanı Recep Çalışkan, 
yönetim kurulu üyeleri İmam Gazali 
Hıradağı, İlker Medeni, Kurtuluş 
Şengül, İsa Topal, İsa Tunçöz, 
Mehmet Erbaş ve Bekir Aydemir 
katıldı. “Adana’mızın emniyet 
ve asayişini sağlayarak, Ülkemiz 
Halkının huzurlu bir ortamda 
yaşamasına vesile olan siz değerli 

emniyet güçlerimize şükranlarımı 
sunuyorum” diyen Çalışkan Adana 
İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’a 
yeni görevinde de başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Emniyet Müdürü Zafer 
Aktaş, ASKON Adana Şube Başkanı 
Recep Çalışkan’a ve yönetim kurulu 
üyelerine teşekkür etti.
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ASKON BAŞKANI RECEP 
ÇALIŞKAN, “BÖYLE BİR 
İSTİKLAL MARŞI’NA BİZLERİ 
KAVUŞTURAN MEHMET 
AKİF ERSOY’U RAHMETLE 
ANIYORUZ.”

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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ATAK REDÜKTÖR POMPA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
Atilla Yağmur kimdir?

Atilla Yağmur 1973 Adana doğumluyum.
2002 Yılında kuruluşunu yapmış olduğum ATAK 
REDÜKTÖR POMPA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. Olarak 
güç ve güç aktarma sistemleri, viskoz ürünlerin 
transferleri konusunda satış öncesi ve satış sonrası 
teknik destek sunarak hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. 
Çalışma sistemimiz sektöründe öncü markaların bölge 
distrbütörü olarak çalışmaktayız.

Bülten okurlarımıza, yaptığınız işle ilgili bilgi 
verebilir  misiniz?
REDÜKTÖR GRUBU; Endüstriyel sistemlerde 
kullanılmakta olan helisel dişli redüktörler, planet dişli 
redüktörler ve sonsuz vidalı redüktörler ağır hizmet 
redüktörleri olmak üzere çeşitli redüktör modelleri 
ile konveyör bant, çimento makinaları, kum ocakları, 
bakliyat fabrikaları ve sektörlere makine imalatı yapan 
firmalara sistemde kullanılması gereken ürün seçimleri 
ile birlikte çalışmalarını yapmaktadır.
POMPA GRUBU;
Dişli pompa, lobe poma, monopomp pompa ve diafram 
pompa çeşitleri ile;
çikolata, bal, dondurma, glikoz, reçel, fuel oil, tutkal, gres 
yağı gibi vizkos ve yarı viskoz ürünlerin transferinde 
kullanılmakta olan  pompa gurubu vardır. 
Santrifüj fanlı blower, helis loblu blower, sıvı halkalı 
vakum pompaları ve yaglı vakum pompaları ile ;
blower ile un, şeker; çimento v.s ürünlerin pnömatik 
taşıma sistemleri için  ürünlerin  projelerinde destek 
vermektedir. Vakum pompaları ile kapalı ortamda 
bulunan buhar ve gazı ortamdan vakumlamaktadır.
MOTOR GRUBU;
Vibrasyon motorları, Ac, Dc, ve exproof motor grupları 
ile makine hareketi ve sarsaklar için vibrasyon motorları 
satmaktayız.
BAYİLİĞİNİ YAPMAKTA OLDUĞUMUZ 
MARKALAR;
İ-mak Redüktör A.Ş.  
Bonfiglioli Redüktör A.Ş. (İtalya)

Yıldız dişli & lobe pompa Ltd. Şti.
Pom-vak vakum pompa Ltd. Şti.
Pomkar diafram pompa Ltd. Şti.
Kem-p vibrasyon motorları Ltd. Şti.
Monopomp paompa
Ac, Dc ve Exproof motorlar.

Referans firmalarıza göz attığımızda Türkiye 
firmaları olduğunu gördük. Yurtdışına açılma 
düşünceniz var mı?
Referanslarımızda bölgemizin önde gelen kuruluşları 

olan, Sasa A.Ş. Sunar Mısır A.Ş. Akyem A.Ş. Temsa 
A.Ş. Agakim A.Ş. Adana Çimento A.Ş. Omnia Nişasta 
A.Ş. Tat Nişasta A.Ş. İskenderun Demir Çelik A.Ş. 
Tosçelik A.Ş. Saray Bisküvi A.Ş. Bifa Bisküvi A.Ş. vs. 
daha adını yazamadığımız onlarca firma ile referans 
firma listemize devam edebiliriz. Firmamız bölge 
bayilikleri ile sistemini kurmuş olup İç Anadolu ve 
Akdeniz bölgesinde hizmetini sürdürmektedir.

Sektörde firma olarak yeriniz nedir, bize biraz bilgi 
verebilir misiniz?
Firmamızın hizmet ettiği sektörlerde iyi konumda 
olduğunu düşünmekteyim ancak bugünkü rekabet 
ortamında bulunduğumuz yerde durmamız gelecek 
için endişe vermektedir. Bu sebeple bizler daha 

güzel, daha iyi işler ve hizmetler vererek yerimizi her 
daim güzel yerlerde tutma hedefinden hiçbir zaman 
vazgeçmeyeceğiz. 

Sektörünüzle ilgili fuarlara katılıyorsunuz. 
Firmanıza olan ilgi ve geri dönüşler nasıl 
değerlendirirsiniz?
Atak Redüktör Ltd. Şti. 2002 yılından itibaren 
bölgemizde yapılan sektörel fuarlara katılımcı olarak 
dahil olmuştur ancak son yıllarda sektörümüz olan 
makine imalat ve endüstriyel bazlı fuar organizasyonu 
olmadığından katılım yapmamaktadır.  
Fuarların mutlaka hem ekonomiye hemde firmalara 
mutlaka geri dönüşü olmaktadır fakat  fuarlar günümüz 
koşullarında artık verimli olmadığını düşünmekteyim. 
Fuar tanıtımlarının yerini sanal reklam tanıtımları ile 
daha ekonomik ve hedef müşteriye ulaşılabilmektedir.

İş hayatı dışında Atilla Yağmur neler yapar?
İş hayatının dışında da sosyal bir insan olduğumu 
düşünmekteyim; Sıla-i rahim benim için aslında en 
önemli olan şeydir. Büyüklerimizle ve akrabalarımızla 
olan ilişkilerin sağlam olmasına önem vermekteyim 
bu önceliğimdir. Bundan sonra  bölgemizde yapılan 
etkinliklere katılırım, spor yapmayı seviyorum. Rutin 
olarak yüzme ve yürüyüş yapmaktayım, dönemsel olarak 
yapılabilecek tur organizasyonlarına  dostlarımızla 
ailecek dahil olurum. 
Tabiki nekadar  da iş hayatı dışında bunları yapsak da 
yinede hayatımızın her anında iş insanı olduğumuzu 
unutamıyoruz.
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İnsanlara ilk 10 ihtiyacınız nedir diye anket yapılsa 
herhâlde pek az kişi kitap tercihi kullanacaktır. 
İnsanların ihtiyaçları sadece dünyevi olmayıp, uhrevi 
ilimlerin öğrenmesi olduğunu buna ek olarak dünya 
hayatında başarı ve saadet için bilginlerin kaleminden 
dökülenlere dikkatlice bakarak ulaşıldığını, bilim, 
felsefe, sanat, din ve ilimi bir çok konuda insanın 
kendini sürekli geliştiriyor olma zorunluluğunu 
hatırlatıp, bu kaynaklara kitaplar ile ulaşmanın gerçek 
yolu olduğu bilinmelidir.
Kitap okuma alışkanlığını başlatabilmek için gerçek 
kitap tercihinde bulunmak gerekir. “Gerçek kitap, 
kendi okuyucusunu üretir.”

Adana’da faaliyet gösteren bir firma olarak 
Adana halkının kitap okuma alışkanlığını nerede 
görüyorsunuz?
Türkiye’de neredeyse her gün bir çok konuda, bir çok 
yazarın yayınevleri vasıtası ile kitapları çıkmaktadır. 
Bu kadar kitap basılıyor ve dağıtılıyor peki bu kitaplar 
nerede kimler tarafından satın alınmaktadır? Basılan 
bazı konusuz kitap yazarların boş sözler ile sayfaları 
işgal ederek, okuyucu kesiminin önemli zamanı alması 
ile öncelikle okuyuculardan sonrada doğada kesilen 
ağaçlardan özür dilemesi gerekir. Ama bu kısma kadar 
olan konu azınlık tarafı, tabi her şey bu kadar kötü 
değil.
Kitap şüphesiz kültüre hizmet vermekte olup, kitap edebi 
kurallar çerçevesinde insanlığı katkıda bulanabilen 
yeteneğe sahip metinler topluluğuna kitap denir. Kitap 
kategorisi altında edebiyat en güzel şekilde konuyu izah 
etmektedir. Edebiyatın en iyi izah eden şiir olmasına 
rağmen, Tükiye’de en az şiir kitabı okunur ve de az 
anlam kazanır. Edebiyat kategorisinde kitap, en çok 
satan ve okunan roman türüdür, gerekli bir kategoridir 
ama edebiyatın içinde çerez gibidir. İnsanlar önce 
yemek yer, sonra uygun zamanda atıştırmalık çerez 
yerler. Çok okumak mı doğru, okumak mı? Doğruyu 
bulup okumak mı, doğruları hayata geçirmek midir 
kitap okumak?
Türkiye metropol şehirler ortalamasında kitap ve 
alt kategoriler bu şekilde iken, Adana şehrimiz bu 
ortalamanın çok daha altındadır. Kitap bir ihtiyaçtır. 
Bu ihtiyacın farkına varmak için bir tetikleme, dürtü 
gerekebilir. Eğitmenlerin en önce vazifesidir kitabın 
bir ihtiyaç olduğunu farkına vardırabilmek.

Kültür yuvasında olup da yararlanmamak olmaz. 
Severek okumayı tercih ettiğiniz kitaplar ne tür 
kitaplardır?

Kitap derya deniz gibidir. İnsanı yorana kadar okursun, 
bazen yıllarca okur gözlük kullanmaya başlarsın. Kitap 
okumak ihtiyaçtır, ama bazı insanlar için bir sevda gibi, 
bir dost gibidir. Bazı insanlar kitabı o kadar çok sever 
ki evine yeni satın aldığı kitapları gizli gizli götürür. 
Evde eşi çoluğu çocuğu ile tartışmamak yine mi kitap 
dedirtmemek için.
Kitap okuyucusu o kadar çok iken nitelikli kitaplarında 
varlığı her geçen gün artmaktadır. İnsanın her 
konuda fikri olacak türden, kitapları olmalı okumalı, 
aydınlanmalıdır. Fakat kendi fikrini ve kültürünü terk 
etmemelidir. Diline dinine sahip çıkarak, çizgisini 
değiştirmeden her konuda kitaba hakim olmalıdır. 
Tabi bu merdiven basamağı gibidir. Okunacak temel 
konulu kitaplar var iken çevre konulara geçilmemeli 
ileri seviyelere basamak basamak gidilmelidir. 
İnsanın çalışma ortamı not defterleri de olmalı, 
okuduğu kitaplardan notlar almalı, güzellikleri hayatına 
yansıtacak konuları mutlaka yazmalıdır.
“Okumak kültür, yazmak medeniyettir.”

Son olarak Metin Balcı iş dışında neler yapmaktan 
hoşlanır?
Milli düşünceler ile yoğun yaşayan Metin Balcı, hayatı 
boyunca çalışmış, çalışmanın bir geçim veya varlık 
savaşı olmadığını, insanın doğasında olduğunu savunur. 
Çevresindeki insanlara tebessümü eksik etmez, iyiliği, 
yardımlaşmayı ve kitap okumayı teşvik eder.
İş dışında kitap dergi ve gazeteye düşkün olan Metin 
Balcı, belgesel programları sever, sohbet ve dostluğu 
önem verir.

MERKEZ DAVET KİTAP KIRTASİYE
Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

1978 tarihinde bu güne Kitaba gönül vermiş, kitabın 
her noktaya ulaştırabilmek için her gün, adım adım 
ilerleyen bir kitapçı olarak başlayıp, yıllar içinde 
satış, pazarlama ve dağıtım kanallarını genişletmiş 
bir işletme olmuştur.

İş hayatınız için seçtiğiniz sektör çok kıymetli. Bu 
kıymetli sektöre nasıl karar verdiniz?
Ticareti çok seven Milli ilmi fikri ve diğer kültürel 
konulara ilgi duyan Metin Balcı, kitapları çok sever 
ve çok okuyan biri olup, gençlik yıllarında her bireyin 
kitap okuması için muazzam çaba göstermiştir. 
Ticari getiri duymaksızın, her noktaya, her adrese, 
hemen hemen herkese kitap ulaştırama çabası ile iş 
dışı emek harcamıştır. Kitap okuyucuların, kitaba 
daha yakın olabilmeleri, kitap sevenlerin taleplerini 
karşılayabilmek için, kitabevi kurma ihtiyacı belirmesi 
ile kitabevi açmıştır.

Firmanızdan ve sektördeki yerinden bahsedebilir 
misiniz biraz?
Sektör iş dünyasındaki en kıymetli ve kültürel açıdan 
zengin bir dal olmakla beraber, ticaretin en zor 
geçtiği günlerde, kitap satışlarındaki kar marjının her 
geçen gün düşmesi buna ek olarak yeni tür vergiler 
ve tüm işletme maliyetlerinde her geçen gün artış, 
sektörü gerileme noktasına taşımaktadır. Ticaretin 
temellerinden en önemli faktör olan “Dürüstlük ilkesi” 
ile ticaretin  bu zorlu dönemde çıkmaz notada olduğu, 
hileli ve üstü kapalı, karanlık ticari düşünceler ile satış 
politikaları, alıcı nezdinde daha talep görmesi ile de 
dürüst satıcıları ayrıca sekteye uğramaktadır.

Bahsi geçen sektör en kıymetli en değerli ilim, bilim 
fikri ve kültür’e hizmet etmekte olup, sektörün ileri 
gelenleri ve pazarı yönetenler bu düşünceden uzak 
olması sektörü istenmeyen noktalara taşımaktadır.
Firmamız bütün bu zorluklara rağmen gönülden bağlı 
olduğu ve kitabın kokusundan uzak kalmamak adına, 
direnmekte ve yoluna devam etmektedir.

Size göre kitap okuma alışkanlığı kazandırılmak 
için neler yapılmalı?
Kitap okumayı sevmeyen birine, al bu kitabı oku 
demeyin, kitabın ihtiyaç olduğunu anlatın. En zoru 
neden ihtiyaç olduğunu açıklayın. Buna inandırmak 
en önemli faktör.
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Dünya, en olaysız, teröre bulaşmamış ülkelerden biri 
sayılan Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen terör saldırısıyla 
sarsıldı. Bu olayın birden farklı boyutu tartışılmaya başlandı. 
Dünyanın en mutlu ilk 10 ülkesinden biri olan Yeni Zelanda’da 
bu feci olayın vuku bulması da tam bir terörizm örneği olarak 
incelenmelidir. Zira terörün ana hedeflerinden biri korku 
vermektir. En huzurlu yerde olsanız da sizi buluruz mesajı 
vermektir. Sanırım bu hedef de gerçekleşiyor.

Kanlı katliamda 50 Müslüman şehit olurken saldırıyı bir 
film veya oyun sahnesi gibi canlı yayınladıktan sonra yakalanan 
28 yaşındaki Avustralyalı failin bıraktığı manifesto üzerinden 
büyük tartışma koptu. (Adını zikretmeme konusunda Yeni 
Zelanda başbakanıyla aynı fikirdeyiz. Zalimlerin, psikopatların 
ne varlığına ne isimlerine ne de kötü şöhretlerine tahammülümüz 
yoktur.) Zira içerikte Müslümanları ve Türkleri genel olarak da 
Türkiye’yi hedef alan ifadeler yoğunlukta. Bu durum, yaşanan 
katliamın evrensel ölçekte mesajlar içerdiğini de göstermesi 
bakımından bizleri ilgilendiriyor.

Şimdi olayın farklı ve belki de pek dillendirilmeyen 
noktasına dikkat çekmek istiyoruz. Müslüman coğrafyadaki 
cami baskınları ve bombalamaların oranı ne kadar?

Farklı mezheplere ait cami olduğu için özellikle hedef seçilen 
ve havaya uçurulan kaç cami var? İslam coğrafyasında böyle bir 
hadise yaşandığında tepkimiz nasıl oluyor? Yeni Zelanda başta 
olmak üzere Kanada ve Avustralya gibi ülkelerde gerçekleşen 
terör karşıtı etkinlikleri nasıl anlamalıyız? Ya da ülkemizde 
rahip öldürüldüğünde nasıl bir tepki verdik? Avrupalılar bu olay 
karşısında hemen camiye sahip çıkıyoruz dediler. Cami önüne 
çiçekler bıraktılar, camilerin etrafında kalkan oldular. Öyle ya da 
böyle -emperyalist siyasetçileri bir kenara bırakırsak- Batı’nın 
bu konudaki duyarlılığını takdir etmek gerekir. Eğriyi doğruyu 
aynı kefeye koymak düşmanca bir genelleme ile davranmak 
tam da terörizmin istediğini yapmaktır. Dünyada yaşanan kaos 
esas itibarıyla iyi ile kötünün, hak ile batılın mücadelesidir. 
Öldüren hangi dinden ve ırktan olursa olsun kötüdür. İslam 
adına Pazar yerini bombalayanlar kötüdür. Yüzlerce insanın 
denizlerde boğularak ölmesine ses çıkarmayan vahşi kapitalistler 
ve onların taşeronları kötüdür. Ama Filistinlileri korumak için 
tankın önüne atlayan “Rachel Corrie” iyidir.

Peki, ülkemizde veya bir Müslüman ülkesinde bir kilise 
saldırıya uğrasaydı ve Hristiyanlar ölseydi acaba Müslümanlar 
gidip destek, taziye mesajı verirler miydi? Elbette çıkıp 
destek mesajı veren olurdu ama herhalde destek verenlere 
önce Müslümanlar tepki gösterirdi. Sahip çıkanlar lince 
maruz kalabilirlerdi. İslamofobi, sömürgeci siyasetin bir 

isimlendirmesidir ve kabul edilemezdir. Buna karşın Hristofobi 
adlandırması ile karşıt tepki oluşturmak bizi daha haklı ve 
üstün hale getirmez. Burada terör dini bir içerik değil, bölücü 
ve şeytanca bir eylemler bütünüdür.

Aslında yeni Zelanda’da yaşanan olaylar bazı acı gerçekleri 
tekrar gün yüzüne çıkardı. Mesela dünyanın pek çok noktasında 
her gün onlarca, yüzlerce Müslüman öldüğünü görmezden 
geldik. Ama bir Batılı devlette ölmesini gündem yaptık. Tabii ki 
gündem yapılmalı ama çuvaldızı önce kendimize batırmalıyız.
Nijerya’da sabah namazında yüzlerce insan katledildi, gıkımız 
çıkmadı. Pakistan’da medreselerde yüzlerce fidan gibi genç 
intihar saldırısıyla havaya uçuruldu, görmezden, duymazdan 
geldik.

Afganistan’da, Irak’ta bombalar patlıyor. Sözüm ona sırf 
farklı mezheplere mensup oldukları için camiler patlatılıyor... 
Yemen’in, diğer ülkelerin de hali ortada... Bu cinayetler 
İslam adına işlenirken, camide namaz kılan insanlar havaya 
uçurulurken sesimiz çıkmazken, Batılı bir ülkede yaşanmasına 
karşı topyekûn mücadele içerisinde oluyoruz. Bu duyarlılığı her 
yere göstermemiz lazım. Müslüman katilinin Müslüman olması, 
gayri Müslüman olmasından çok daha kötüdür. Irkçılığın her 
türlüsünün tezahürü kötüdür. Hem ırkçılık hem mezhepçilik ise 
bizim sonumuzu yaklaştırmakta ve geleceğimizi yok etmektedir. 
İslam düşmanlarının, kapitalistlerin, bölücülerin ve kan emici 
silah tüccarlarının Müslüman kardeşlerimize uyguladıkları 
şiddete, katliama karşı çıkanlar; gelin öyleyse hep beraber 
yaşanılır ve adalet ile idame edilen İslami (barış ve eşitlik 
temelli) esaslara göre yönetilen halkı mutlu, huzurlu, güvenli 
ülkeler inşa edelim ki bu kardeşlerimiz ülkelerimizi terk etmek 
zorunda kalmasınlar.

Son not;
Ülkemizde yaşanan herhangi bir cinayet sonrası olay 

olduktan 15 dakika sonra yayın yasağı getirilirken, başka 
bir ülkede yaşanmış olan olayları miting meydanlarında 
yüz binlerce insana ve koro halinde tüm yandaş medyada 
gösterttirmek/seyrettirmek. Bu asla kabul edilemez. Özellikle 
miting meydanlarında gösterilmesi daha büyük bir fecaat. 
Küçük hesaplarla her yaştan insanın olduğu ve görüntülerin 
küçücük çocukları etkileyeceği hiç düşünülmeden gösterilmesi 
çok büyük yanlış.

Doç. Dr. Necmettin Çalışkan

YENİ ZELANDA KATLİAMININ
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

ASKON ADANA ŞUBE BAŞKANI RECEP 
ÇALIŞKAN; TARİH SAHNESİNDE MÜSTESNA 
BİR ANDIR ÇANAKKALE ZAFERİ

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, 
Çanakkale Zaferi’nin 104’ncü yıl dönümü 

dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çalışkan mesajında 
şunları kaydetti:
“Çanakkale Zaferi, yüzyılı aşkın bir zaman önce 
dedelerimizin cansiperane mücadelesi ile kazanılmış, 
zorlu bir muharebe döneminin ardından kazanılmıştır. 
Ülkemizin tüm illerinden Çanakkale’ye gelerek savaşan 
atalarımız, ya şehit ya da gazi olmuştur. Şerefli bir 
mücadelenin sonunda bu toprakları bizlere emanet 
etmişlerdir. Bıyıkları dahi terlememiş nice gençler, 
eli silah tutan hemen her yiğit Anadolu insanı bu 
savaşta bedel ödeyerek Çanakkale’yi ve Anadolu’yu 
bizlere miras olarak bırakmışlardır. Her yıl 18 Mart’ta 
yurdumuzun dört bir yanında bu zafer kutlanmakta ve 
şehitlerimiz rahmet ve minnetle anılmaktadır. Bizler 
de şerefli gün münasebetiyle, şehit ve gazilerimizi 
rahmetle anıyoruz.

Ülkemiz, göğüsleri iman dolu gençlerin 
omuzlarında yükselecek, bu bayrak her daim gönderde 
dalgalanacaktır. Seyit Onbaşılar, Antepli Mehmet’ler, 
Diyarbakırlı Şeyhmuslar, Karadenizli Temeller ve 

nice yiğitlerimizin yurtlarını ve imanlarını korumak 
pahasına şehit olduğu Çanakkale, onurumuzdur. Bu 
cennet vatan, gözünü kırpmadan kendini feda eden 
Anadolu insanının eseridir. Tarih sahnesinde müstesna 
bir andır  Çanakkale Zaferi…

Bu mübarek zaferi bizlere armağan eden 
dedelerimizin ruhu için bugün vesilesiyle bir Fatiha 
gönderelim. Allah mekanlarını cennet eylesin.”




