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BAŞLIK: Gönül Köprüleri Kuruluyor. 
Doğu Afrika'nın üç önemli ülkesine sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gerçekleştirilen 

ziyaret  tarihi misyonumuza uyumlu bir sürecin emin adımlarla devamettiğinin en önemli 

göstergelerinden. Her ne şartlarda olursa olsun tarihi misyonumuzu yaşatmak en başta 

“mazlumların umudu” olanların görevi. Ne biz Afrika'dan ne da Afrika bizden ayrı 

düşünülebilecek bir Coğrafya değil. 

Mekkeli zorbaların yaşam hakkı tanımadığı günlerde Peygamber Efendimiz'in (sav) güzide 

ashabına ilk dostluk elini uzatanların da Afrikalılar olduğunu, ozamanki Habeşistan şimdiki 

adıyla Etiyopya'yı hatırlamadan geçemeyiz. Kıral Necaşi'nin şefkatli dostluğunda nefes 

alabilmiş, İslam'ın ilk tohumları böylece yeryüzünde yeşerecek münbit topraklar bulmuş, dostluk 

köprüleri ta o zamandan atılmıştı. Zaten Ocak 2015 “Afrika Boynuzu” gezisine 

Cumhurbaşkanımız dostluk köprülerini kurmaya buradan başlamıştı. 

Cumhurbaşkanımız şimdi de dostluk ve kardeşlik köprülerini Doğu Afrika'nın üç önemli merkezi 

olan Tanzanya, Mozambik ve bir ada devleti olan Madagaskar'a kuruyor. Bu köprüler Batılı 

devletlerin gizli ve açık sömürge politikalarının aksine, gönül bağlarını güçlendirerek ortak 

işbirliği esasına dayanan “Afrika Ortaklık Politikamız” kapsamında yürütülmekte. 

Başkomutan'ın ilan etmiş olduğu Seferberliği kendisi bizatihi fiili olarak uyguluyor, milletine de 

örnek olmada en önde yürüyor. Seferberliği günümüz dilinde anlayıp ona göre imkân ve fırsatları 

maksimum düzeyde kazançlı kılacak çalışmaları her sahada sürdürmeliyiz. İslam Alemi'nin 

kurtuluşu, milletimizi oluşturan halkları ve devletimizin geleceği buna bağlı. 

“Gelin tüm dünya birleşelim, dünya 5'ten büyüktür diyerek BM'nin 193 üyesinden herkes dönerli 

bir şekilde dâimi üye olsun. Dâimi geçici üye sistemi kalksın. Bunu yapmaya mecburuz.” 

Cumhurbaşkanımızın Tanzanya iş formunda söylediği bu sözler yıllardır zorbayla 

hegemonyasını sürdüren Batı'nın kalbine saplanmış bir ok olarak görmek lâzım. Çıkar odaklı, 

gizli köleliği dayatan, üstünlük sanrıları ile kıvranan Batı'ya alternatif, insanca bir dünya 

görüşünün varlığı kaçınılmazdır. 



Afrikalı yerli halka karın tokluğuna bir yaşamı reva gören Batılılar, koca kıtanın bütün yeraltı ve 

yerüstü zenginiklerini sömürmekle kalmamışlar, onurlu bir yaşamı bile onlara çok görmüşlerdi. 

Hertürlü cinayete bulaşmış olan Batılılar Afrikalı mazlumların altınını, elmasını, yeraltı ve 

yerüstü zenginliklerini sömürmüşler, onları köleleştirip hep acılar yaşatmışlardı. Adem'in 

çocukları olan Afrikalılar da en az Batılılar kadar aynı haklara, aynı imkâna sahip olmalıdırlar. 

Artık gizlenilemeyen acı gerçekler herkesçe biliniyor. Batı ötekileştirmiş olduğu toplumlarla 

hiçbir zaman dürüst ilişkilere girmediği gibi süreki onları bilim, insan hak ve hürriyetleri, 

demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi süslü yalanlarla kendi emellerine hizmet ettirmek için 

tuzaklar kurmuştur. 

Batının iki yüzlülükleri ile ilgili olarak geçen Cuma günü katıldığım “Osmanlı'dan Günümüze 

Darbeler ve 15 Temmuz” konulu konferansta Ebubekir Sofuoğlu hocanın Batı hakkındaki 

tespitleri de oldukça aydınlatıcıydı. Konferans dostluk ve kardeşlik köprülerinin kurulmasına da 

ayrıca vesile oldu... 

Uzun zamandır görmediğim dostlarla yeniden anılarımızı yâdetme fırsatını bulduk. Konya 

Merkez İmam Hatip Lisesi'nde okurken ümmetin dertleri ile dertlenme aşısını bize aşılayan 

unutulmaz dostları, ağabeyleri gördük... Bunlardan biri de Abdurrahman (Cengiz) Yılmaz abiydi. 

Kelâmı kibar ettik, yeniden heyecanlarımıza heyecanlar kattık; Ümmet bilincinin tohumlarının 

atıldığı Sungur Çarşı'yı, Hakyol Vakfı'nı, Köşk'ü, Kınacı Apartmanı'nı hatırladık... 

Dostluk köprüleri global boyutta sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kurulurken, yerel boyutta 

ise bir çok köprülerin kurulmakta olduğunu bu kış günlerinde Türkiye ziyaretimde gördüm... 

Derdi olan herkes elinden geldiğince köprüler kuruyor, Seferberlik için imkânlarını ortaya 

koyuyordu. 

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kültür Daire Başkanı Dr. Mücahit Sami Küçüktığlı bey Doğulu 

kardeşlerimiz ile Batılı kardeşlerimizi buluşturuyor, Konya İmam Hatip Lisesi müdürü Sadrettin 

Başkürkçü ve müdür yardımcısı Ahmet Altıkulaç Suriyeli misafirlerimize çalıştaylar düzenliyor, 

formasyan programları sunuyor...Koski Genel Müdürü Ercan Uslu ekibi ile Balkanları canlı 

tutuyor, Irfander, Akçed seminerler, konferanslar düzenleyerek dostluk köprülerinin düşünce 

dünyamızda kökleşmesini sağlıyordu... 

Türkiye'nin topyekün gönül köprülerini Seferberlik anlayışı ile kurmaya devametmesi 

sevindirici... 
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