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BAŞKANIN MEKTUBU

Recep ÇALIŞKAN
ASKON Adana Şube Başkanı

Değerli ASKON Dostları, 
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Adana şubesi olarak hazırladığımız bültenimizin 

yeni bir sayısıyla yine sizlerle beraberiz.
Geride bıraktığımız zaman içerisinde biz Müslümanlar için ayrı ayrı yeri ve kıymeti 

olan kandil gecelerini, mübarek ramazan ayını ve Ramazan bayramını idrak edip gerek 
ülkemizde gerekse de tüm İslam coğrafyasında her türlü sıkıntıyla mücadele içinde olan 
kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olması temennisiyle dualar ettik.

Mısır’da Abdulfettah Sisi tarafından gerçekleştirilen darbe sonrası yönetim erkinden 
uzaklaştırılan, 3 Temmuz 2013’ten bu yana zindanlarda tutulan, Ortadoğu’nun en büyük 
İslâm ülkesi Mısır’da seçimle iş başına gelen ilk ve tek Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 
tek kişilik hücrede tutuluyordu. Sağlığı iyice bozulan Muhammed Mursi, direnişinin 
2357. gününde mahkeme salonunda şehadete erişti. Mursi’ye Allah’tan rahmet diliyor, 
tüm İslam Alemi’nin başı sağ olsun diyoruz.

Ülke gündemimizi ise yenilenen İstanbul seçimleri meşgul etti. Sadece İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi için yenilenen seçimlerde, Ekrem İmamoğlu Başkan seçildi.

 Dernek faaliyetlerimize de her zaman olduğu gibi elimizden geldiğince devam ettik. 
Ramazan ayında ASKON Adana Şubemizin öncülüğünde, Yardımsever İş Adamlarımızın 
da katkısıyla 30 gün boyunca toplamda 30.000 kişiye iftar açtırmanın mutluluğunu ve 
huzurunu yaşadık. İftar çadırımızı ziyaret eden Vali Mahmut Demirtaş, Adana Milletvekili 
Mehmet Şükrü Erdinç,  ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Allah hayırlarımızı kabul etsin. İftar çadırımızı ziyaret eden Adana Valimiz Sayın 
Mahmut Demirtaş, Beyza Piliç ve Hamza Efendi Baklava tesislerimizi de ziyaret ederek 
Ekonomiye sağladığımız istihdam ve katkılardan dolayı bizlere teşekkürlerini sundu.

“500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesine giren 11 Adana firmasına, kent ve ülke 
ekonomisine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca ASKON Adana Şubesi 
üyesi de olan Akyem AŞ ve Elita Gıda’yı da başarılarından dolayı ayrıca tebrik ediyoruz. 
Derneğimizce onur duyduk.

Ziyaretler kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı makamında 
ziyaret edip, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunduk. Derneğimizi ziyaret 
eden Nizamülmülk Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdulkadir Ataşbak, öğretmen 
ve öğrencilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Geçen süreç içerisinde Polis Haftası münasebetiyle ülkemizin huzurunu ve güvenliğini 
tesis etmek için görev yapan Emniyet Teşkilatımızı da unutmadık. Allah (cc) daima 
güvenlik güçlerimizle birlikte olsun.

Ziyaret ve etkinliklerimizle ilgili detayları bültenimiz içerisinde bulabilirsiniz. Bir 
sonraki sayımızda görüşünceye dek, Allah’a emanet olun. Selam ve dua ile…

Recep ÇALIŞKAN 
ASKON Adana Şube Başkanı

Allah’ın (cc) selamı üzerinize olsun… 

Muhammed Mursi, 
direnişinin 2357. 

gününde mahkeme 
salonunda şehadete 

erişti.
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İSLAM YOLUNDA ŞEHİT BİR KAHRAMAN

Mısır’da Abdulfettah Sisi tarafından gerçekleştirilen 
darbe sonrası yönetim erkinden uzaklaştırılan, 

3 Temmuz 2013’ten bu yana zindanlarda tutulan, 
Ortadoğu’nun en büyük İslâm ülkesi Mısır’da seçimle 
iş başına gelen ilk ve tek Cumhurbaşkanı Muhammed 
Mursi, tek kişilik hücrede tutuluyordu. Sağlığının, 
daha önce görülmemiş şekilde bozulduğu, vücudunun 
yarısının hastalıkların pençesinde olduğu fakat 
gardiyanlar tarafından söz konusu durumun görmezden 
gelindiği, gerekli tedavilerinin yapılmadığı için de 
yavaş yavaş ölüyordu. Bu durumda bile sabırlı, azimli, 
dirayetli ve Rabbinin onun hakkında belirlemiş olduğu 
kaderi bekleyerek direnmeye devam ediyordu. Bu zor 
şartlara daha fazla dayanamayan Mursi direnişinin 
2357. gününde mahkeme salonunda şehadete erişti. 
Direnişi boyunca tavizsiz duruşuyla da Müslümanların 
gurur kaynağı oldu. Bütün İslâm Âleminin ve özellikle 
Filistinlilerin gönüllerinde iz bırakan Mursi’nin 
şehadetinden geriye, Filistin direnişine verdiği destek 
ve Siyonist İsrail’i rahatsız eden icraatları kaldı.

Küresel dünya, iki yüzlü insanlık, sahte diplomasi, 
pragmatist politikacılar iş başına geçip Mursi’nin 
iktidarı döneminde Filistin topraklarına rahatça 
saldırma imkânı bulamayan İsrail, çareyi Mısır’ın iç 
işlerini karıştırmakta buldu. Mısır-İsrail sınırında 
bulunan Sina bölgesindeki terör olaylarını destekleyen 
Siyonist İsrail, terör gruplarını harekete geçirdi. 
Kerim Şalom sınır kapısı yakınında, silahlı kişilerce 
düzenlenen saldırıda 16 Mısır askeri öldü, 7 asker de 

yaralandı. Olay Mısır kamuoyunda büyük tepkiye yol 
açarken İsrail’in desteklediği Mısır muhalefeti Mursi’yi 
sorumlu tutmaya başladı. Bu saldırılar, Filistin ile Mısır 
halkının arasını bozmaya çalışan Siyonistler dışında 
kimseye hizmet etmedi. Bu hain kumpasın sonunda 
ne yazık ki, İslâm Âlemi, bir kere daha, tarih önünde 
sınavı kaybetti. Bunda da, sorumlu olan, halklar değil, 
yöneticiler ve aydınlardır. 

Elli yedi islâm ülkesinin organizasyonu olan İslâm 
İşbirliği Teşkilâtı ve benzeri organizasyonlar, zamanında 
ve ciddi bir şekilde girişimde bulunsaydı, en azından 
idamlar önlenebilirdi. Oysa gerek organizasyonlar ve 
gerekse yöneticiler tarafından neredeyse, kınamadan 
öte, ciddi bir hareket görülmedi. O kadar zaman geçti, 
bir tek kişinin bile kendi başına yapacağı kınamadan 
daha fazla bir şey yapılmadı. Şimdi ise Mursi’nin ölümü 
üzerine hepsi beyanat üstüne beyanat vererek, kınama 
yoluna gitmişler, sanki merhum Muhammed Mursi’ye 
ve dâvaya sahip çıkıyorlarmış gibi bir görüntü vermeye, 
günün moda tâbiriyle Hâmaset’’ ya da popülizm yapma 
yarışına girmişlerdir.   Samimi olarak 

KAPAK KONUSU

Direnişi boyunca tavizsiz duruşuyla da 
Müslümanların gurur kaynağı oldu. Bütün İslâm 
Âleminin ve özellikle Filistinlilerin gönüllerinde 
iz bırakan Mursi’nin şehadetinden geriye, Filistin 
direnişine verdiği destek ve Siyonist İsrail’i 

rahatsız eden icraatları kaldı.
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KAPAK KONUSU

seslerini yükselten yazarlar, kişiler, gençler, milletimizin 
uyanışının ve dirilişinin bir işareti olarak umut 
vericidir. İktidarı ve muhalefetiyle siyaset sahasında 
boy gösterenler zamanında yapılması gerekenleri yerine 
getirmeyip, şimdi ve daha çok da şu seçim ortamında, 
içerde, takdir devşirmeye yeltenenler bizce olumlu 
bir harekette bulunmamışlardır. Bunun da çözümü 
Müslüman aydınların uyanıp İslâm Âleminin tümünde 
etkili olacak şekilde bir varlık ve güç göstermeleridir. 
Bunu sadece yöneticilerden beklemek, bugüne kadar 
görüldüğü gibi bir yarar sağlamamıştır. Çünkü: 
yöneticiler genellikle Batı, Doğu, Kuzey’deki büyük 
devletlerin etkisi altındadırlar.

Formasyonları, gelişleri ve geçmişten gelen 
bağımlılıklar yüzünden, gerek kişisel ve gerekse 
birlikte hareketleri çok sınırlı ve kontrol altındadır. 
Beklenen kurtuluşu sağlamaktan uzak durumdadırlar. 
Umut, aydınlardadır. Aydınların uyanmasındadır. 
Halklarımız, zaten bunu bekliyor. Bir “hareket” 
büyür, bütün İslâm Âleminde varlığını hissettirirse, 
yöneticiler de bu harekete uymak zorunda kalırlar. 
Şimdiye kadar İslâm ülkelerinde birtakım “hareketler” 
görülmüşse de bütünleşmeden ya tasfiye olmuşlar ya da 
yerel kalmışlardır. Biz, Diriliş Hareketi’nin büyüyüp o 
hareketleri de içine alarak İslâm Âleminin dirilişini ve 
kurtuluşunu sağlamasını, bunu da İslâm Medeniyetini 
tekrar bütün gücüyle ve açılımıyla yaşantımızın temeli 
yaparak ve büyük “İslâm Devletler Birliğini” kurarak 
gerçekleştirmesini istiyoruz.

Şüphesiz ki Allah azze ve cellenin yardımı yakındır. 
Allah, bu zulmün devam etmesine izin vermeyecektir. 

Belki yakın bir tarihte Mısır’da Sisi cuntası tarafından 
yapılan tüm bu zulümlere karşı Allah’ın ayetlerini 
açık ve net bir şekilde göreceğiz.” Mursi’ye, idam 
edilen gençlere ve şu son yüzyıllık fetret döneminde 
bu şekilde şehit düşen, mağdur olan şuurlu, inançlı 
diriliş önderlerine, bir kere daha rahmet dilerken, 
İslâm Âleminin uyanmasını ve gelecekte de bunların 
yaşanmaması için gereken köklü değişim ve dirilişin 
gerçekleşmesini Allah’tan diliyoruz.
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BASIN AÇIKLAMASI

“KARNAVAL” DEDİLER KÜLTÜRÜMÜZÜ 
KATLETTİLER

A dana’daki birçok STK ve basın kuruluşları adına, 
“Portakal Çiçeği Karnavalı” isimli organizasyonla 

‘Karnaval’ isminin Adana’da gerçekleştirilen ve geleneksel 
hale getirilen bir etkinlikle kullanılması kabul edilemez” 
“Portakal Çiçeği Karnavalı” adı verilen etkinliğin Adana’nın 
“Cazibe Merkezi” haline gelmesine katkıda bulunması 
amacı taşıyor. Söz konusu “Karnaval”ın adı, içeriği ve 
sonuçları hakkında eleştirilerde bulunmayı milli manevi 
değerlerimizi esas alarak gerekli görüyoruz.
    “Karnaval adı verilen etkinlikler 3-7 Nisan tarihleri 
arasında Adana’da gerçekleştirilen, değerlerimizle 
örtüşmeyen içeriklere sahip olduğu herkesçe malumdur. 
Özellikle gençlerimizin bu etkinliklere katılımı için gayret 
sarf edilmesi de ayrıca üzücüdür. Hele hele ülkemizin adeta 
yedi düvel tarafından hem ekonomik hem de siyasi olarak 
saldırılara maruz kaldığı bir dönemde böyle bir karnaval 
gerçekleştirmek hem büyük bir israf hem de büyük bir 
değer erozyonudur. 

Çünkü bırakın içeriğini karnaval kelimesi bile bizim 
kültürümüzle uzaktan yakından alakası olmayan bir 
kavramdır. Bir yandan yedi düvele karşı mücadele ettiğimizi 
söyleyip bir yandan da bu yedi düvelin başta içki olmak 
üzere tüm kültür ve ahlaksızlığını barındıran bir etkinlik 
düzenlemek akıl kârı değildir. Milletimizin yeniden 
dirilip ayağa kalkması, tarihteki şanlı yerini alabilmesi 
için gençlerimize milli ve manevi değerlerini tanıtmamız 
gereken bir zaman diliminde böyle bir etkinlik düzenlemek 
ne kimliğimizle ne de değerlerimizle uyuşur. Çünkü bir 
milletin asıl gücü tankı, topu, tüfeği değil imanlı ve inançlı 

gençleridir. Düzenlenecek bu karnavalın ne değerlerimiz 
ne de kültürümüz açısından Adanalı gençlerimize sunacağı 
hiçbir şey yoktur. Unutmayalım ki kim bir kötülüğe vesile 
olursa o kötülüğü işleyen gibi günah kazanacaktır. Bu 
karnavalın tertip komitesi ve sponsorları unutmamalıdır 
ki, bu karnavala katılan gençlerimizin başta içki olmak 
üzere teşvik edildikleri ve bulaştıkları her günahtan bir 
pay da organize edenlerin omuzlarına yazılacaktır. 

Ayrıca Milletimizin ekonomik olarak sıkıntılar yaşadığı 
ve devlet büyüklerimizin israfı önlemek için uyarılarda 
bulunduğu bir dönemde böyle bir karnavala yapılacak 
harcama israfın ta kendisidir. İsraf ise haramdır. Milletin, 
yetimin, fakir fukaranın hakkının böyle bir karnavala 
verilmesini ne halkımız ne de yetkililerimiz kesinlikle 
tasvip etmeyecektir. Eğer Adana’mızı tanıtmak için 
ille de bir etkinlik yapılacaksa bu etkinlik Adana’ya ve 
Adanalılara yaraşır bir şekilde, ailelerin çocuklarıyla birlikte 
katılabileceği, katılımcıların ayrılırken kendi değerlerine ve 
kültürlerine daha bir sıkı bağlanıp ayrılabilecekleri israfın 
ve savurganlığın en aza indirildiği bir etkinlik olmalıdır.

Unutmayalım ki bizim dedelerimiz Çanakkale’de bu 
milletin evlatları karnaval adı altında yapılan etkinliklerle 
içkiye ve günaha bulaştırılsın diye değil, neslimizin bu 
günahlardan uzak kalabilmesi adına canlarını verip şehit 
oldular. Şimdi dedelerimizin bu topraklara da sirayet etmesin 
diye mücadele ettikleri yanlışları karnaval adı altında 
kendi gençlerimize sunmak büyük bir yanlış olacaktır.” 
Kamuoyuna Saygılarımızla...



MİRAÇ KANDİLİ

BAŞKAN ÇALIŞKAN’DAN KANDİL MESAJI

Miraç, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in 
(SAV) en büyük mucizelerinden biridir. “Peygamber 

Efendimiz (SAV) iyinin, güzelin, adaletin, doğrunun rehberi 
olmuştur. İnsanlık O’nun Miraç’ta vâkıf olduğu ilahi sırlarla 
aydınlanmış, yine O’nun getirdiği ilahi prensiplerle doğru 
yolu bulmuştur. Böyle bir peygambere ümmet olmak bizler 
için şereflerin en yücesidir.

Miraç mucizesinin gerçekleştiği Mescid-i Aksa 
topraklarında yıllardır kan ve gözyaşı hâkimdir. Irak 
parçalanmış, Afganistan işgal edilmiştir. Dünya kamuoyu 
sözde barış nutuklarıyla oyalanırken, İslam ülkelerinin 
payına hep sömürülme, işgal, iç karışıklık düşmüştür. 
Fazileti değil rekabeti esas alan Batı medeniyetinin, insanlığa 
huzur ve saadet getiremeyeceği ortadadır. Bu mübarek 
geceler tüm Müslümanların ortak değeri, ortak paydasıdır. 
Bu manevi iklimi bir fırsat olarak değerlendirmeli ve 
kardeşlik duygularımızı güçlendirecek adımları atmalıyız. 
Yeryüzünde yeniden iyiliğin, barışın ve adaletin hâkim 
olması için çalışmalıyız. Cenab-ı Hak bizlere bu şuur ve 
sorumlulukla çalışmayı nasip etsin. Bu müstesna gecenin 
hatırına İslam Âlemi’ne birlik ve beraberliğini sağlama 
gücü versin. Bu dua ve temenni ile İslam Âlemi’nin Miraç 
Kandili’ni kutluyor, tüm insanlık için huzur dolu bir gelecek 
diliyorum.”
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POLİS HAFTASI

TÜM POLİSLERİMİZİN POLİS 
HAFTASI KUTLU OLSUN 
ALLAH (CC) DAİMA SİZİNLE 
BİRLİKTE OLSUN 

ASKON Adana Şube Başkanı 
Recep Çalışkan; “Ülkemizin 

huzurunu ve güvenliğini tesis 
etmek için görev yapan Emniyet 
Teşkilatımızın Polis Haftasını 
kutluyorum. Her türlü fedakarlığı 
göstererek vatan için gece demeden 
gündüz demeden çalışan, asayişi 
temin eden polislerimiz canlarını 

ortaya koyarak büyük bir görev 
üstlenmektedir. Annelerimiz, 
bacılarımız, çocuklarımız ve bizler 
emniyet mensuplarımızın varlığıyla 
güvenle yaşayabilmektedir. 

Vatan ve iman aşkıyla nöbet tutan, 
kendi çocuklarından, ailesinden 
feragat ederek millet için çalışan 
polislerimiz yurdumuzun gücüdür, 
kuvvetidir. Bugün vesilesiyle şehit 
polislerimizi rahmet ve minnetle 
anıyorum. Şehit yakınları ise bizim 
kardeşlerimizdir. Şehitlerimizin 

emanetidir onlar… Bu kutsal 
görevi yerine getirirken gazi olan 
polislerimiz de unutulmamalıdır. 
Şehrimizin ileri gelenleri şehit 
yakınlarına ve gazilerimize 
gereken özeni göstermektedir. 
Bizler de üzerimize düşeni yapmalı 
ve onlara sahip çıkmalıyız. Tüm 
polislerimizin Polis Haftası kutlu 
olsun. Allah(cc) daima sizinle 
birlikte olsun…”
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ASKON ZİYARETLERİ

NİZAMÜLMÜLK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNDEN ÇALIŞKAN’A ZİYARET

Nizamülmülk Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürü Abdulkadir Ataşbak, öğretmen ve öğrencileri Anadolu 
Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan’ı ziyaret etti. Recep Çalışkan 

okul müdürü Abdulkadir Ataşbak’a ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Ben de İmam Hatip okullarından mezun oldum.

Bu güzide okullarımızdan yetişen nice başarılı öğrencilerle birlikte bizler de bulunduğumuz mevkilerde 
Hak yolunda değerli hocalarımızdan öğrendiğimiz değerlerimiz için azim ve kararlılıkla görevlerimizi ifa 
ediyoruz. Buradan yetişecek yeni nesil gençlerimiz de yarınlarda bu ülkeye ve ümmete hayırlı hizmetlerde 
bulunacaklar inşallah.” Samimi bir atmosferde geçen görüşmede okul müdürü Abdulkadir Ataşbak, ASKON 
Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan’a teşekkürlerini iletti.
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KÖŞE YAZISI

ADAM YAZAN ADAMLAR VE
ŞEHİT MUHAMMED MURSİ

    Mısır’da İhvan-ı Müslimin’in kurucusu üstat Hasan 
el Benna’ya neden bu kadar az kitap yazdınız diye 
sorulunca; “Biz kitap değil, adam yazıyoruz” diyerek 
tarihi bir cevap vermiş ve İslam’a hizmet edecek kaliteli 
Müslümanlar yetiştirmenin İslami hareketin ve hareket 
liderlerinin öncelik görevlerinden olduğuna dikkat 
çekmiştir. Yıllarca zindanlarda kalmalarına, suikastlara 
ve saldırılara maruz kalıp şehit olmalarına, kapatılmalara 
ve yasaklamalara rağmen Hasan el Benna’nın adeta satır 
satır yazıp, ilmek ilmek dokuduğu yiğit adamların bir 
asra yakındır zalim Mısır yönetimlerine kök söktürmeye 
devam etmesi, bu sözün önemini bir kez daha ortaya 
koymuştur. O’nun kurduğu ve kurumsallaştırdığı İhvan 
Hareketi, adeta dava adamı üreten bir fabrika gibi 
Mısır’ın kaliteli insan ihtiyacını karşılayan en önemli 
yapı haline gelmiştir.

Hasan el-Benna’nın şahadetinden sonra Mısır 
zindanlarına doldurulan ihvan liderlerinden birisi 
hatıratında şöyle diyor; “Aylardır zindandaydık, 
dışarıdan hiçbir haber alamıyorduk. Kardeşlerimizin 
bir kısmı şehit edilmiş bir kısmı ise zindanlara 
doldurulmuştu. Davamızın geleceği adına umutsuzluk 
ruhumuzun etrafında dolaşıyordu. Bir gün zindan 
kapıları açıldı ve içeriye yeni mahkûmlar olarak hiç 
tanımadığımız nur yüzlü birçok gencin getirildiğini 
gördük. Siz neden tutuklandınız diye sorduğumuzda 
“Biz şehit Hasan el-Benna’nın davasına mensubuz” 
dedikleri zaman sevinçten tekbir getirerek Allah’a hamd 
ettik. Biz buradaydık ama ekilen tohumlar yetişiyor, 
kurulan sistem işliyor, inşa edilen eğitim metodu 
üretime devam ediyordu.

Liderinin şehit edilmesine, öncü kadrolarının 
zindanlara doldurulmasına ve büyük bir zulüm 
dalgasına maruz kalmalarına rağmen Hasan el-
Benna’nın talebeleri hedef ve idealleri yolunda 
durmadan ilerliyorlardı. Tüm zulüm, baskı ve 
algılara rağmen hareketin doksan yıldır zalim Mısır 
firavunlarının önünde baş eğmemesinin en önemli 
üç sebebini şu şekilde sıralayabiliriz. Bincisi hareketin 
temel prensipleri açık ve şeffaf bir şekilde belirlenmiş ve 
herkes tarafından kabul görmüştü. Liderin vefat etmesi 
durumunda ne olacağı, yerine kimin hangi şartlarda 
geçeceği, son sözü kimin söyleyeceği, istişarenin nasıl 
işleyeceği, emir komuta zincirinin nasıl olacağı sağlam 
bir mekanizma haline getirilmişti.

İkincisi hareketin eğitim metodu bir sisteme 
bağlanmış, ciddi eğitim müfredatları hazırlanmış ve 
şartlar ne olursa olsun eğitim kesintisiz bir şekilde devam 
ettirilmişti. Eğitim müfredatının amacı ve bu eğitim 
süreci sonucunda nasıl fertlerin yetişmesi gerektiğine 

dair zihinlerde hiçbir şüpheye yer bırakılmamıştı. 
Ayrıca bu eğitimleri yapacak eğitimcilerin, hatiplerin, 
ilim ve dava adamlarının yetiştirilmesi içinde bir sistem 
inşa edilmişti. Üçüncüsü hareket her şeyden önce 
kendi mensuplarının Allah’ın yardımını hak edecek 
bir İslami yaşantıya sahip olmaları konusunda bir 
iç denetim mekanizması geliştirmiş, farz ve nafile 
ibadetler, Kur’an, hadis, akaid ve ahlaka dair dersler 
ve zamanın ruhuna uygun aksiyonlar konusunda taviz 
vermemişti. Bu nedenle hareket ne kadro, ne lider, 
ne de topluma önder olacak örnek şahsiyet sıkıntısı 
yaşamıştı.

Şehit Muhammed Mursi işte bu mekanizmanın 
yetiştirdiği, Şehit Hasan el-Benna’nın yazdığı yiğit 
adamlardan bir adamdı. O görevini yaptı, örnek oldu 
ve izzeti kuşanıp geride güzel örneklikler bırakarak bu 
dünyadan geçip gitti. Bize düşen ise her türlü zorluk ve 
sıkıntıya göğüs gerecek, makamın, servetin, şehvetin, 
şöhretin karşısında yamulmayacak, geri adım nedir 
bilmeyecek, gözünü budaktan esirgemeyecek, ilmi ile 
amel edecek, takva, ilim, ihlas ve cihat ehli kaliteli dava 
adamlarını yetiştirebilecek, adeta kitap yazar gibi satır 
satır adam yazacak adamlar yetiştirmek, müfredatlar 
oluşturmak, kurumlar inşa etmek ve en önemlisi tüm 
bunları bir sisteme bağlayabilmektir…

Bu yiğit adamların yetişmesi için gerekli müfredatı 
hazırlamak, kurumları oluşturmak, lazım gelen bütçe ve 
imkânları ayırmak, İslami hareketin geleceği için hiçbir 
şüpheye yer bırakmayacak sarsılmaz bir mekanizma 
kurmak İslami hareket liderlerinin üzerindeki en büyük 
görevlerdendir.

Abdulaziz KIRANŞAL
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ASKON İFTAR ÇADIRINDAN 30.000 KİŞİYE 
İFTAR YEMEĞİ

ASKON Adana Şubesi’nin geleneksel hale getirdiği 
ASKON İftar Çadırı, bu yıl da yoğun katılımla doldu 

taştı… Ramazan ayı münasebetiyle hayır amaçlı kurulan 
iftar çadırının bu yıl birinci gününde üyeler de hazır 
bulundu. Günlük 1000 kişiye iftar yemeği verilen çadırda, 
Ramazan boyunca toplam 30.000 kişiye iftar yemeği 
veriliyor. ASKON Adana Şube Başkan Vekili ve Organize 
Komite Başkanı İmam Gazali Hıradağı: “Resul-i Ekrem 
Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur: 

‘Kim bir Müslüman kardeşine iftar vakti yemek yedirirse, 
onun sevabı kadar da kendisine sevap yazılır. Yemek 
yedirdiği kimselerin sevabından da hiçbir şey eksilmez.’ 
(Tirmizî)”

“Bu vesileyle Peygamberimizin öğüdünü referans alarak, 
Hastaneler Kavşağı gibi kritik bir nokta da tam da ihtiyaç 
sahiplerine yakın bir yerde bu faaliyetimizi sürdürüyoruz. 
Her sene tekrarladığımız bu iftar çadırı sofrası bereketli 
oluyor, kalpler gönüller bir oluyor. Rabbimizin rızasını 
arıyoruz. Bunlar da vesile oluyor.” ASKON Adana 
Şube Başkan Vekili ve Organize Komite Başkanı İmam 
Gazali Hıradağı: “Ramazan vesilesiyle insani ilişkilerin 
arttırılmasına çabalanması gerekiyor. Sevdiklerimize 
dostlarımıza gitmeliyiz. Beraber iftar sofralarında 
oruçlarımızı açmalıyız ki rahmet olsun, mağfiret olsun, 

kurtuluş olsun, kaynaşmamıza vesile olsun. İnançlarımızı 
yaşadıkça huzur bulacağız. Toplumun ihtiyacı olan da işte 
budur.”
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ASKON ZİYARETLERİ

ADANA VALİSİ MAHMUT DEMİRTAŞ BEYZA 
PİLİÇ VE HAMZA EFENDİ BAKLAVA TESİSLERİNİ 
ZİYARET ETTİ

Beyza Piliç ve Hamza Efendi Baklava tesislerini ziyaret 
ederek tesisler hakkında çeşitli bilgiler alan Adana 

Valisi Sayın Mahmut Demirtaş, ilimizin ekonomi ve 
istihdamına sağladıkları katkıdan dolayı firmalara teşekkür 
etti.

Beyza Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Recep Çalışkan Vali 
Mahmut Demirtaş’a yapmış oldukları anlamlı ziyaretlerden 
dolayı teşekkürlerini ileterek Beyza Piliç ailesi hakkında 
önemli bilgiler verdi. 

1979 yılında üç kardeş tarafından Adana – Mersin yolu 
üzerinde kurulan Akyem A.Ş., 500 m² lik kapalı alanda 
yem üretimi ile yola koyulmuştur. Gerek yem gerekse 
yemciliğin fazla bilinmediği 70 ve 80’li yıllarda, Akyem 
AŞ kurucuları sektöre öncülük ederek ve bu konuda 
büyük çaba harcayarak Adana’da yemciliği tanıtmışlardır. 
AKYEM AŞ 13 tesis, 492 perakende satış mağazasıyla 
2086 kişiyi istihdam etmektedir. Beyza Piliç çatısı altında 
bulunan kuluçkahane tesisinde, kuluçkalık yumurta üretimi 
konusunda sertifika sahibi kümeslerinde üretilen ve daha 
sonra depolanan yumurtalar, özel nakliye araçlarıyla kuluçka 
tesisinde yer alan yumurta deposuna aktarılırlar. Beyza Piliç 
ve Hamza Efendi şubeleri başta olmak üzere tesislerde 
ki kameraların tek bir çatı altında toplandığı kamera 
merkezinde, personeller tarafından görüntüler izlenmekte 
ve gerekli durumlarda ilgi birimlere bilgi vermektedir. 

Beyza Piliç sofralık yumurta tesislerinde, tam otomatik 
sistemle çalışan kafeslerde muhafaza edilen tavuklardan 
toplanan yumurtalar, bant sistemi ile taşınmakta; kontrol, 
kayıt ve ambalaj aşamalarının ardından da Beyza Piliç satış 
noktalarında tüketicilere sunulmaktadır. Hamza Efendi 
Markası ile baklava üretimimiz, firmamız bünyesinde 2016 
yılında 1600 m² kapalı alanda başlamıştır.

Tüketicilerinin sağlığından ve hammadde aşamasından 
ürünlerin tüketiciye ulaştırıldığı en son noktaya kadar 
ürün kalitesinden hiçbir zaman ödün vermeyen Beyza 
Piliç, “Güvendiğiniz Lezzet” sloganıyla da marka olarak 
yaklaşımını ve tüketiciler nezdindeki marka algısını ortaya 
koymaktadır.

Ayrıca, piyasadaki “bayıltmadan elle kesim 
yapılamayacağı” yönündeki iddialara meydan okuyarak, 
“bayıltmadan elle kesim” yöntemini başarıyla uygulamış 
ve bu yöntemle üretilen ürünlerini tüketicilerin beğenisine 
sunmuştur.

Tüketicilerden gelen taleplerden yola çıkılarak 
piyasaya sürülen her türlü parça piliç ürünü, otomatik 
makinelerde üretilip, taze, şoklu, tabaklı veya poşetli 
olarak hazırlandıktan sonra frigorifik araçlarla bayi satış 
noktalarına sevk edilmektedir.

Beyza Piliç, aynı zamanda “ısıt ve ye” kategorisinde, 
piliç, sucuk piliç, şnitzel, kadınbudu köfte, İnegöl köfte, 
parmak köfte, nugget, burger, misket köfte, piliç döner gibi 
ürünleri de Beyza Piliç kalitesiyle üretmeye başlamıştır.
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ASKON ZİYARETLERİ

Kesim sırasında tavuk temizliği için kullanılan sudan kaynaklanan atıklar, modern arıtma tesislerinde arıtılarak 
çevreye verdikleri zarar minimum seviyeye indirgenmektedir.

Kurulduğu ilk günden bugüne dek hizmet ve kalite farkı oluşturmayı ve müşterilerine güvenle tüketebilecekleri 
ürünler sunmayı kendine ilke edinmiş olan Beyza Piliç, sağlıklı bir nesil yetiştirmek adına üzerine düşeni fazlasıyla 
yerine getirmektedir.

Hamza Efendi Baklava, Adana’da 22, Hatay’da 17 ve Mersin’de 7 olmak üzere toplam 46 perakende mağazasıyla 
tüketicilere direkt olarak ulaştırılmaktadır. Hamza Efendi, baklava üretimindeki deneyimini; dondurma, mantı ve 
yufka ürünlerinde de kullanarak tüketicilerine sağlıklı ve lezzetli ürünler sunmaya devam etmektedir.

Vali Mahmut Demirtaş verdiğimiz bu detaylı bilgilerden dolayı bizlere teşekkür ederek bol ve bereketli kazançlar 
temennisinde bulundu.



16 ASKON ADANA | NİSAN · MAYIS · HAZİRAN 2019

ASKON ZİYARETLERİ

ASKON HEYETİ
ZEYDAN KARALAR’I ZİYARET ETTİ

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, Başkan Vekili İmam Gazali 
Hıradağı, Yönetim Kurulu Üyeleri İlker Medeni, Abdulvahab Bilge, Kurtuluş Şengül, Atilla Yağmur, İsa Tunçöz 

ve İsmail Yıldırım Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Zeydan Karalar’ı tebrik eden Askon Adana Şube Başkanı Recep 

Çalışkan, Sivil toplum kuruluşları olarak bizler her daim hazırız, inşallah çok daha iyi hizmetlerle, büyük proje ve 
başarılarla Adana’mıza daha da değer katmak, Adana’mızı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için el birliğiyle 
çalışmalarımıza davam edeceğiz diyerek Başkan Karalar’a hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Karalar, yerel yönetimler olarak Sivil Toplum Kuruluşlarıyla 
iş birliğine önem verdiklerini belirterek, Adana’nın kalkınması adına el ele vererek hep birlikte gayret göstermeye 
devam edeceklerini dile getirdi.
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İFTAR PROGRAMI

ASKON GENEL BAŞKANI ADANA’DAYDI

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Milletvekili Mehmet 
Şükrü Erdinç, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, 

Genel Merkez Heyeti ve Üyeleri geleneksel iftar çadırında 
buluştu. İftarın ve yapılan duaların ardından, ASKON 
Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan: “Her yıl geleneksel 
olarak düzenlediğimiz iftar programında Üyelerimizin ve 
İş adamlarımızın destekleriyle 30 bin kişiye iftar yemeği 
veriyoruz. Soframıza katılan misafirlere teşekkür ediyor, 
Ramazan Ayı’nın bereketli ve huzur içerisinde geçmesini 
temenni ediyoruz.” Adana Milletvekili Mehmet Şükrü 
Erdinç yaptığı konuşmasında “İftarlar sevgidir, kardeşliktir, 
birliktir, beraberliktir ve en önemlisi paylaşmaktır.” Vurgusu 
yaparak ASKON Adana Şubesi Yöneticilerine teşekkür etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Adana’ya gelen 

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın iftar çadırında yaptığı 
konuşmasında, ASKON Adana Şubesinin bu anlamlı 
etkinliğini takdirle karşıladıklarını dile getirerek, bu çadırda 
siz halkımızla iftar yapmanın onurunu yaşıyoruz. Bu iftar 
çadırı etkinliğine maddi ve manevi emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum dedi.

Vali Mahmut Demirtaş, Milletvekili Mehmet Şükrü 
Erdinç, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Genel Merkez 
heyeti ve üyeleri Anadolu Aslanları İş adamları Derneği 
(ASKON) Adana Şubesi tarafından her yıl düzenlenen 
çok sayıda vatandaşın katıldığı iftar çadırı programına 
katıldı. Vali Demirtaş konuşmasında; Ramazan ayına 
erişmenin sevincini yaşadığını belirtti. Bu mübarek ayı 
birlik, beraberlik ve huzur içinde geçirmenin, toplumsal 
dayanışmanın ve kardeşlik duygularının pekişmesinin 
önemine değinen Vali Demirtaş, iftar yemeği programının 
düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
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TEŞEKKÜR MESAJI

ASKON ADANA’DAN ON BİR 
FİRMAYA TEŞEKKÜR

Anadolu Aslanları İş adamları 
Derneği (ASKON) Adana 

Şube Başkanı Recep Çalışkan, 
İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
tarafından açıklanan “500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu” listesine giren 
11 Adana firmasına, kent ve ülke 
ekonomisine katkılarından dolayı 
teşekkür etti. Çalışkan, Türkiye’nin 

“500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 
sıralamasında ilk 500 içerisinde 
yer alan Sasa Polyester, Temsa 
Ulaşım Araçları, Beyteks Tekstil, 
Akyem AŞ Elita Gıda, Güney Çelik,  
Adana Çimento, Bossa Ticaret, 
Abdioğulları Plastik, Amylum 
Nişasta ve Gürsoy Yem’e Adana 
ve ülke ekonomisine yaptıkları 
katkılardan dolayı teşekkür etti.

Çalışkan, “Adana’yı hak ettiği 

yere taşıyabilmek için şehrimizden 
daha fazla firmayı ilk 500 listesinde 
görmek istiyoruz ve Anadolu 
Aslanları İş adamları Derneği 
olarak bunun için elimizden gelen 
gayreti göstermeye hazırız” 

Aynı zamanda ASKON Adana 
Şube üyesi de olan Akyem A.Ş 
ve Elita Gıda’yı da başarılarından 
dolayı ayrıca tebrik ediyor ve dernek 
olarak onur duyuyoruz.
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KADİR GECESİ
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TÜM DÜNYA MÜSLÜMANLARININ KADİR 
GECESİNİ TEBRİK EDER HAYIRLARA VESİLE 
OLMASINI CENAB-I ALLAH’TAN (CC) NİYAZ 
EDERİM

Bütün insanlık ve kainat ile ilgili planlamanın yapıldığı, 
değeri çok yüce, ilahi kudretin ve rahmetin çokça 

tecelli ettiği müstesna bir gece olan Kadir gecesinde 
indirilen Kur’an-ı Kerim, insanlığa rahmet ve rehber 
olarak hayatları tanzim etmektedir. Kadir Gecesi, kuşkusuz 
Kur’an’ın hayatlara indirilmeye başlandığı bir gece olması 
hasebiyle faziletli bir gecedir ki, Yüce Allah (cc) bu gecenin 
ehemmiyetini bizlere Kadr suresinde apaçık bildirmektedir. 
“Bin aydan daha hayırlı” olduğu ifade edilen bu gecenin 
kıymetini her tekrarında yeniden anmak ve idrak etmek, 
Mü’minlerin üzerine tabiri caizse bir borçtur.

Yaratılış amacımızı bildiren yüce kitabımız, mutlu ve 
huzurlu bir dünya hayatı ile sonsuz lütuflarla dolu ahiret 
hayatını nasıl kazanabileceğimizi bizlere bildirir. Kur’an ayı 
olan Ramazan, oruç ibadetiyle ruhları arındırırken Kadir 
gecesi de insanın ne kadar yüce bir kelam ile muhatap 
olduğunu hatırlatır. Kadir Gecesi, kıymet gecesidir. 
Melekler, Rablerinin bilgisi, planı ve iradesi dahilinde o 
gece peyderpey inerler de inerler! Şafak sökünceye, tan yeri 
ağarıncaya kadar, bu böyle devam eder gider. Böylesine 
muazzam bir gecenin beşer için ne denli önemli olduğunu 
unutmamak gerekir. Tüm acziyetiyle ve hatalarıyla Rabbine 
yönelmesi umulan insan, pişmanlıklarını arz ederek, hataları 
için bağışlanma dileyerek ve bol bol dua ederek bu geceyi 
idrak etmelidir. Çalışkan, “İslam dünyası üzerinde oynanan 
oyunları görebilecek ferasete sahip olunması gerekmektedir. 

Kur’an Hakikatlerine yüzümüzü döndüğümüz gün kurtuluş 
başlayacaktır. Cenab-ı Allah bu mübarek gecelerin 
hürmetine tüm sıkıntı içindeki kardeşlerimize ferahlık 
versin. Dualarımız ve gayretli çalışmalarımız ülkemizin 
birlik ve beraberliğini artırsın. Tüm dünya Müslümanlarının 
Kadir Gecesini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı 
Allah’tan (cc) niyaz ederim.”
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RAMAZAN BAYRAMI

MİLLETİMİZİN VE TÜM İSLAM ALEMİNİN 
BAYRAMI KUTLU OLSUN

Mmübarek Ramazan Bayramı milletimize ve tüm 
İslam alemine hayırlı olsun. Bayramlar toplumsal 

dayanışma, birlik ve kardeşlik duygularının en yoğun 
şekilde yaşandığı günlerdir. “Bu mübarek günlerde 
milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmalıyız. 
Bayramlar vesilesiyle kardeşlik ve dostluk bağlarımızı 
güçlendirerek, huzur dolu yarınlar için gayret içerisinde 
olmalıyız.” Bayramların manevi ortamının en derin 
şekilde hissedilebilmesi için bayram ziyaretlerinin 
de unutulmaması gerekiyor. Çalışkan, “Bayramlarda 
büyüklerimizi ziyaret ederek, bayram coşkusunu 
etrafımıza yaymalıyız. Eskiden bayramlar bizim için 
fakir-fukaranın doyurulduğu, küslerin barıştırıldığı, 
sılayı rahimin zirve yaptığı zamanlardı.

Bugün ne yazık ki insanlarımız bayramları şehir 
hayatının yoğunluğundan kaçmak için bir fırsat ve 
bir tatil aracı olarak görüyor; ailelerimiz, dostlarımız 
ve arkadaşlarımızla en çok iç içe olmamız gereken 
zamanları, plajlarda, kaplıcalarda geçiriyor. Bir araya 
gelerek özlem gidermenin, aile ve kardeşlik bağlarını 
güçlendirmenin önemli bir fırsatı olan bayramlar, 
asla bir kaçışa vesile edilmemelidir. Bayramlar birlik 
olma günü olarak görülmeli, insanlar birbirlerinden 
kaçmamalı; aksine bir araya gelerek, Allah’ı anmalı, 
birbirlerini hatırlamalıdır.” 

İslam ülkelerinin karşı karşıya bulunduğu 
zorluklarda, “İçimizde, karşıladığımız bayramın 
coşkusuyla birlikte, çok yakınımızda, acı çeken, zulüm 
gören Müslümanların olduğunu bilmenin de burukluğu 
var. Mısır, Suriye, Doğu Türkistan… İçimizde bu 
coğrafyalardaki Müslüman kardeşlerimizin hüznü, işgal 
edilmiş ve hakların gasp edilmiş, mazlum coğrafyaların 

ve insanlığın acısı var.” Savaşların yerine, barışın ve 
kardeşliğin hakim olduğu bir dünyayı kurmanın 
ve İslam Birliği’ni tesis etmemiz mümkündür. “Bu 
temenni ile bir kez daha aziz milletimizin ve tüm İslam 
aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyor; 
huzur dolu günler diliyorum.” 
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MUHAMMED MURSİ

ŞEHADETİN MÜBAREK OLSUN ŞEHİT 
MUHAMMED MURSİ CENABI ALLAH HEPİMİZİ 
HAKKI ÜSTÜN TUTARAK YAŞAYANLARDAN 
VE BU ŞEKİLDE KENDİSİNE KAVUŞANLARDAN 
EYLESİN 

2357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını 
sürdüren Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed 

Mursi, mahkeme salonunda şehadete yürüdü. Mısır’da 
seçimlerle işbaşına gelen ilk Cumhurbaşkanı olan 
Muhammed Mursi, göstermiş olduğu dik duruşla 
Müslümanların gurur kaynağı oldu. Özelde Mısır ve 
Filistin geneldeyse İslam coğrafyasına umut olmanın 
bedelini görevden uzaklaştırılarak ödedi. Mursi ve 
arkadaşları ağır şartlar altında direnmeye devam 
ederken İhvan-ı Müslimin hareketi de Sisi güçleri 
tarafından nefes dahi alamaz hale getirildi. Dış güçlerin 
de desteğiyle Abdulffetah es-Sisi tarafından yönetim 
erkinden uzaklaştırılan Muhammed Mursi görevde 
kaldığı süre boyunca Mısır halkının yanı sıra Filistin 
halkı için de umut olmuştu. Şehadetin Mübarek Olsun 
Güzel İnsan…
       Mursi’nin Filistin’i desteklemesi bu darbe hareketinin 
sebeplerinden biri oldu. Mursi, İslam Coğrafyasının 
kanayan yaralarına merhem olmak istiyordu. Sisi’ye 
ciddi ekonomik destek veren Körfez ülkelerinin başını 
Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan çekmişti. 
Ne acıdır ki, Mekke ve Medine’nin içinde bulunduğu 
Müslüman ülke Suudi Arabistan bu işin içindeydi. 
Mursi, İslam dünyasından destek göreceği yerde, 
ihanete uğradı. Biz bu sahnelerin benzerlerini yakın 
tarihte çok gördük. 

İlginçtir ki sürekli demokrasi, insan hakları ve 
özgürlük diyen Batı, Mısır’da yapılan darbeye ve bir 
gün sonra da seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed 

Mursi’nin tutuklanmasına sessiz kaldı. Batı, bu 
idamlar ve tutuklamalar karşısında bırakın tepki 
göstermeyi bilakis teşvik edici olmuştur. Küresel 
sistem kontrolünde tutmak istediği ülkelerde toplumun 
farklı kesimlerini birbirine düşürmeyi, düşmanlık 
oluşturmayı, telafisi çok zor acılar yaşatmayı bir strateji 
olarak uygulamaktadır. Bu tuzağın farkında olmak, 
bu oyuna gelmemek, sabırla haktan ve adaletten yana 
olmak büyük bedeller gerektirmektedir. Her türlü 
olumsuz şartlarda ve sıkıntılı süreçte dahi hakkı hak 
bilip haktan yana olarak yaşamak ve ölmek insan için 
en şerefli lütuftur.

Biz merhum Muhammed Mursi’nin Cenabı Hakkın 
lütfuna mazhar olduğuna inanıyoruz. Cenabı Allah’tan 
rahmet dilerken, başta ailesine, Müslüman kardeşler 
teşkilatına, İslam Alemine sabırlar diliyorum.  Cenabı 
Allah, hepimizi hakkı üstün tutarak yaşayanlardan ve 
bu şekilde kendisine kavuşanlardan eylesin.
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BERAT KANDİLİ

BU MÜBAREK GECE KARDEŞLİK BAĞLARIMIZI
GÜÇLENDİRMEK İÇİN BİR FIRSATTIR

Bu mübarek gece kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek için bir fırsattır. 
Bu ilahi fırsatı değerlendirmek gerekir. Bu gecede yapacağımız dua 

ve ibadetlerin yeri muhakkak Rabbimiz katında ayrıdır. Bu geceyi sevgi 
ve kardeşliği pekiştiren bir güzellikte değerlendirmeliyiz. Ayrılıklar 
ve kırgınlıkları bir kenara bırakma zamanıdır. Bir olalım, dip diri 
olalım. ASKON Adana Şube Başkanı Çalışkan, “Mağfiret ve rahmet 
rüzgârlarının estiği, manevi iklimin doya doya teneffüs edildiği bu 
günler ümmetin ortak noktasıdır. Bu günlerin birleştirici bir unsur 
olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Aile bağlarımız gibi güçlü bağlar 
kurmalıyız. Milletimiz kardeşçe yaşamalı. Her türlü ayrı fikre dünya 
görüşüne rağmen bir arada yaşıyoruz. Bir arada yaşamanın kurallarına 
hepimiz uymalıyız. Her şeyden önce birbirimize saygı duymalıyız. 
Sevgi serbest ama saygı şart. Berat Kandili’nin hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyorum.”
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KÖŞE YAZISI

MUHAMMED MURSİ’LER VE
GERİDE KALANLAR

Mısır’ın seçilmiş ilk sivil ve meşru Cumhurbaşkanı Muhammed 
Mursi’nin vefatı İslam dünyasında büyük bir üzüntüye sebep oldu. 
Açıkçası beklenen bir son muydu bilinmez ama birkaç ay önce 
İngiliz Parlamentosu’ndan bir milletvekilinin, Mursi’nin tecrit 
hayatı yaşadığı, sağlığının iyi olmadığı, kısa bir zaman sonra 
ölebileceği yönünde yazdığı rapor durumun vahametini ortaya 
koymuştu aslında. Bize de Rabbim rahmetiyle muamele etsin 
demekten başka bir şey kalmıyor.

 Batı dünyası, işin içinde Müslüman olunca her zamanki gibi 
kör, sağır ve dilsiz rolünü oynadı. Durumdan önceden haberleri 
vardı. Mursi’nin vefatı iddia edildiği gibi bir suikasttan ziyade 
kötü hapishane şartları ve sağlık sorunları neticesinde yaşanan bir 
sonuçtu. Peki, bizim neden haberimiz olmadı derseniz. Aslında 
vardı ama biz de yokmuş gibi davrandık. Bana dokunmayan 
yılan bin yaşasın mantığı içerisinde yine kendi çıkarlarımıza 
odaklandık. Birilerinin canını sıkmamak, kızdırmamak için bir 
türlü eyleme geçemedik.

Görünen o ki Mursi, yaşadığı zulüm, istismar ve sahipsizlik 
nedeniyle zaten 5 yıl önce ölmüştü, şimdi biyolojik olarak da 
ahirete intikal etti. Darbeci yönetim, Mursi’nin cenaze namazının 
kılınmasına müsaade etmedi. Ama yeryüzünde, binlerce noktada 
milyonlarca insan gıyabi cenaze namazı kıldı. “Dirisine sahip 
çıkamadık, ölüsüne saygı gösterelim bari” gibi bir şey. Ve “tarihe 
not düşelim hiç olmazsa” gayreti. Tabii burada bazı soruları 
sormamız ve özeleştiri yapmamız gerekiyor. Evet, Mursi’nin 
vefatı, şehadeti çok üzücü ama bu duruma nasıl geldik? Bugüne 
gelmemizde kimlerin vebali var? Bunlara kim, “Askeriyenin 
postallarına karşı sivil direnişe çıkın!” dedi? Altı yıldan beri en 
küçük bir diplomatik girişimde bulunuldu mu? Herhangi bir 
girişim yapılsaydı nasıl sonuç alınabilirdi?

Bağırıp çağırarak hamasetle dış politikada bir yere 
varılamayacağını bilmek için müneccim olmaya gerek var 

mıydı? Öyle esip kükreyenler, asıp kesenler, mangalda kül 
bırakmayanlar, bugün sadece acı sonun ağıtını yakıyor. Gözyaşları 
günahlarımızdan bizi arındırır mı bilinmez ama samimi isek 
hâlâ Mısır zindanlarında zulüm görenler için harekete geçme 
fırsatı var, değerlendirelim. Yoksa daha çok gıyabi cenaze namazı 
kılarız bu gidişle. Sivil toplum örgütlerimiz de var olsunlar 
öyle organizasyonlar yaptılar ki onlara da iş çıktı, yoksa işsiz 
kalacaklardı.

Beş altı yıldır hemen her seçim döneminde “Mursi’nin 
kurtuluşu 7 Haziran’a bağlı” gibi seçim meydanlarında nutuk atıp 
Rabia işaretiyle onu hatırlayanlar/hatırlatanlar ve gazetelerinde 
cafcaflı manşetler atanlar, seçim olmadığı için unutmuşlardı.

İhvan-ı Müslimin üyeleri daha binlerce Müslüman kardeşimiz 
hapiste tutulmaya devam ediliyor. İçeride binlerce Mursi var. 
Hepsi de aynı akıbeti bekliyor. Bundan sonra ne yapacaksınız? 
Hani hatırlayın yakalanıp işkence edilip idama mahkûm 
edileceğini bile bile ülkemize sığınan Muhammed Abdulhafız’ı 
Mısır’a teslim etmiştik. Uçaktaki resmiyle gündem olan, “Bu 
resmi kim sızdırdı” diye fotoğrafı çeken hakkında soruşturma 
açılan ve tutuklanan temizlik görevlisi bir yana; göz göre göre 
cuntacı Mısır yönetimine teslim edilen gencin akıbeti şimdi 
nedir? Acaba onun da cenaze namazı ne zaman kılınacak diye 
bekleyecek miyiz?

Muhammed Abdulhafız’ı darbeci katillere teslim edenler 
şimdi Mursi’nin şehadetine tepki veriyor. Acaba uçaktaki o 
çocuk gibi Mursi de sığınmış olsaydı ne yapılırdı? Teslim edilir 
miydi? Duruşu ve mücadelesi ile Hasan el-Benna gibi örnek bir 
şahsiyet olarak tarihe geçeceğine inanıyoruz. Ruhu şad olsun.

Doç. Dr. Necmettin ÇALIŞKAN
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KÖŞE YAZISI

TATİLDE KENDİMİZE GİTMEK
Tatil, üretken ve çalışkan insanlar için yapılacaklara bir son 

vermek anlamına gelmiyor. Belki rutini değiştirmek ve olağanın 
dışına çıkmak, böyleleri için tatilin tanımı. Bunun da en kolay 
yolu elbette yaşadığınız yerden uzaklaşarak radikal bir dış dünya 
değişikliği yapmak. Kur’an’ın “yeryüzünde dolaşma” emrini 
hayata geçirmek için her memurun, her esnafın, her öğrencinin 
kısacası herkesin süresi ve bütçesi değişse de bir imkânı var.  
“Dünya bir kitap ve seyahat etmeyenler, onun sadece bir sayfasını 
okuyorlar.” demişti bir bilge. Bizim özgün anlayışımızla, vahyin 
inşa ettiği sistemimizle ne kadar örtüşen bir tesbit değil mi? 
Yani bu şimdi bir “Tatil geldi, haydi iç turizm canlansın, çoluk 
çocuğu alıp şöyle bir güneye gidelim!” yazısı mı? Deniz, kum, 
güneş üçlüsünden yararlanmak müslümanın da en doğal hakkı, 
hep başkaları mı yararlanacak, çağrısı mı? Elbette değil. Çünkü 
bu şekilde dünya kitabının farklı sayfalarını çevirebilirsiniz, ama 
sadece oradaki resimlere bakıp geçtiğinizde maksat hâsıl olur 
mu dersiniz? Ne yazdığını okumazsanız sayfaları çevirmek bir 
işinize yarar mı dersiniz? 

Bu durumda tatilin kendisi de hayli yorucu bir iş gibi 
görünüyor.  Belki bazen deniz, ama mutlaka yanına eklenecek 
tarihî ve kültürel kıymet ifade eden yerleri gezip görmek, 
rotayı dağlara, yaylalara, ormanlara da çevirmek… Sonra yeni 
insanlarla tanışmak, yeni şeyler denemek, bunlar hep insanın 
kendi gölgesinin dışına sıçrayabilmesi için atılmış adımlar, 
belki onlarca kitap okumaktan daha kalıcı bir değişime neden 
olabilecek kişisel yatırımlar. Orada olup biteni okumak için 
belki yanınızda size eşlik edecek tatil atmosferine uygun birkaç 
kitap, sonra dünya kitabının belki de ömrünüz boyunca bir kez 
daha dönüp bakmanız mümkün olmayacak o sayfasından size 
kalmasını istediğiniz şeyleri not edebileceğiniz bir defter ve 
kalem… Bu zihinsel hazırlığa dayanan ve bu güzel niyetlere bina 
edilen bir seyahat kesinlikle aile bağlarını güçlendirir, ihtiyacınız 
olan yenilenme sürecine katkı sağlar ve kalp ve ruh hayatınıza 

taze kan getirir, dahası israf değildir. Ne parasal anlamda, ne de 
zaman bağlamında… Aman, tatil deyince akıllarına açık büfe 
restoranlar, güneş kremleri ve tesettür mayoları gelen dini bütün 
kardeşlerimiz bu mesajımızı üstlerine alınmasınlar. Zira öyle 
bir tatil ne sizi kendinize getirir, ne de yenilenmenize bir kapı 
aralar. Önemli olan seyahate değişime, gelişmeye, öğrenmeye açık 
olarak çıkmak ve pek tabii bu konularda ilerlemenizi sağlayacak 
seçimler yapmaktır.

Peki, böyle çok boyutlu bir meseleyi yalnız karada ya da 
havada yolculuk yaparak bir yerlere gidip gelmek ekseninde 
değerlendirmek haksızlık olmaz mı? Evet, tatilleri yenilenmeye 
ve müsbet manada değişmeye teşne hale getirmezsek gidilen 
mesafe bizi yalnız kendimizden uzaklaştırmaya yarar. Hâlbuki 
böyle bir seyahat imkânı bulamasak bile yaz boyu kendimize 
oluşturduğumuz kitap okuma listeleriyle ve kısa/orta vadeli 
hedeflerle yenilendiğimizde asıl kendine yolculuk eden, potansiyel 
güçlü ve zayıf taraflarını fark ederek tatilden kazanımlarla dönen 
biz olacağız. Tatil fotoğraflarının sosyal medya hesaplarında boy 
boy paylaşıldığı, tatil rehavetiyle dinî ve insanî hassasiyetlerin 
askıya alındığı popüler kültürden şöyle böyle payına düşeni 
almış gençlerimize ve çocuklarımıza şu hakikati öğretmeliyiz: 
Asıl yolculuk aynı gözlerle, yüz değişik ülkeyi dolaşmak ya da 
aynı düşünce yapısıyla yüz farklı sofraya oturup doymak değil; 
aynı ülkeyi, yüz değişik gözle görebilmek, aynı yemeği yüz farklı 
seviyeye çıkarak yiyebilmektir. İyi insanlar çok geniş imkânlara 
sahip oldukları için değil, herkesin sahip olduğu imkânlara geniş 
bir ufukla bakabildikleri için farklı olmuşlar, iz bırakmışlar ve 
çevrelerindekiler için ilham kaynağı olmuşlardır. Kader gayrete 
âşıktır, muvaffakiyet disipline hayrandır. Hal böyleyken tatil 
gayret ve disiplinle ulaşmaya çalıştığımız ulvî gayeler için mutlaka 
değerlendirilmesi gereken bir araçtır, sıcağa, o yazın trendlerine, 
uykuya ya da plaja kurban edilmemelidir. Vesselam…

             Abdullah ÇALIŞKAN
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ÇANAKKALE ZAFERİ
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