HİCRİ XV. ASRA GİRERKEN
İSLAM DÜNYASI 1

Hicretin XV. yüzyılı başlangıcının kutlanması için İslam ülkeleri, müştereken ve ciddi
çalışmalar içeresindedirler. Bu cümleden olarak kardeş Sudan yetkililerinin gayretlerini ve
çalışmalarını da şükranla anıyorum.
Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicret etmesi hadisesi, dünya ve İslam
Tarihi’nin önemli dönüm noktalarından biridir. İslamiyet’in cihana açılması bu olayla
başlamış; İslam gerçeği bu olayla varlığını dünyaya duyurmuş; yetim ve emin Muhammed’in
(s.a.) tebliğ buyurduğu son ve hak din, bu olaydan sonra ilahi vahiylerle
müesseseleştirilmiştir. Hicret-i Nebeviyye, İslam’ın müesseseleştirilmesini sağlamıştır. İnsan
hak ve hürriyetleri, ilahi emirlerle, hicretten sonra teminat altına alınmıştır.
Müslümanların ayrı dinden insanlarla bir arada yaşayabileceklerine dair teşrii
teminatlar, Medine’ye hicretten sonra sağlanmıştır. Dünyanın ilk yazılı anayasası bu devirde
hazırlanmış; kıtalar ve ülkeler fetheden İslam dinamizmi, “Medine Şehir Devleti” nde
oluşmuştur.
Hicret bir “ric’at” değildir. Hicret bir “fetih” tir. Hicret bir reaksiyon değil, “aksiyon”
dur. Hicret bir başlangıçtır. Hicret bir sondur. Yeni atılımlara, yeni fetihlere başlangıç, zulme
ve karanlığa sondur. Hicret bir oluştur. Hicret bir olgunluktur. Hicret bir atılımdır. Hicret
kıyamete kadar yaşayacak ulvi bir heyecana açılan kapıdır!
Yeniden Kur’an’a hicret; karanlıktan ışığa, kin ve nefretten sevgiye, kavgadan barışa,
anarşiden huzura, karanlıktan ışığa hicrettir. Yaşlı ve huzursuz dünya muazzez hicretin XV.
yüzyılında Allah Resul’ünü ve onun tebligatını yeni baştan dinlemek, yeni baştan tebellüğ
etmek ihtiyacındadır. Allah Resulü’nün kutsal hatırasının heyecanını 14 asır yüreğinde kurşun
taşır gibi çağlar ötesinden bize ulaştıran aziz ecdadın Muhammedî aşk ve heyecanını yeniden
duymak, duyurmak sorundayız.
Bu toplantılar ve kutlamalar vesilesi ile İslam dünyası olarak dönüp kendimize
bakmak zorundayız. Hicretin XV. yüzyılına girerken İslam dünyası temelleri sarsılmış,
duvarları çatlamış, saçakları uçmuş, çatısı dökülmüş bir konak görünümündedir. Gelenekler
yıkılmış, inançlar sarsılmış, bütünlük bozulmuş, “Asr-ı Saadet” le başlayan ve muttasıl
imparatorluklarda sergilenen İslam’ın yaygın huzuru aranır olmuştur. İslam’ın cihana
açılmasını sağlayan tarihi hicret hadisesinin XIV asrı biter, XV. asrı başlarken İslam
dünyasının acı manzaraları budur.
XV. yüzyıla girerken, İslam dünyası olarak önümüzde halledilmesi gerekli büyük problemler
vardır. Bunlara kısaca temas etmekte fayda görüyorum:
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Bu tebliğ, 28 Mart-3 Nisan 1981 tarihlerinde Sudan’ın başşehri Hartum’da düzenlenen uluslararası
konferansta sunulmuştur.

1-XIV. asrın son yılından İslam âlemi üç büyük sarsıntı geçirmiştir. Bunlardan ilki, 21
Kasım 1979 tarihinde, yani hicri 1400’e girerken İslam’ın kalpgâhı ve kıblegâhı “Kâbe-i
Muazzama” da meydana gelen hadisedir. Kan akıtmanın haram olduğu kutsal yerlerde oluk
oluk kan akıtılmasına sebep olan, bir milyar müslümanı sokağa dökme istidadındaki hadise
Ebrehe’yi de, Hüseyin b. Numeyrî’yi de, Haccâc’ı da masum gösterecek kadar ağır ve şenidir,
ama çok şükür ki, daha üzücü sonuçlar vermeden önlenmiştir.
2-Son yıl içerisinde geçirdiğimiz ikinci önemli sarsıntı, XI. asırdan bu yana Sünni
müslüman olan kardeş Afganistan’ın bir yabancı ülke askerlerince işgal edilmesidir.
Keyhüsrev, Dârâ ve Büyük İskender’in işgallerinden sonra İslamiyet’in huzur veren
aydınlığında istikrara kavuşan bu kardeş ülke XV. asra yaslı girmiştir. İslam ülkelerinin,
kardeş Afganistan mücahitlerine siyasi ve iktisadi her türlü yardımı sağlayacaklarına
inanıyorum.
3-Hicri 1400 içerisinde şahit olduğumuz bir önemli sarsıntı da İslam’ın ilk Kıblegâhı
olan ve Kur’an-ı Kerim’de adı geçen “Mescid-i Aksâ” nın şereflendirdiği Kudüs şehrinin
İsrail hükümetince resmen başkent ilan edilmesidir. Aşere-i Mübeşşere ehli, Kudüs fatihi
büyük sahabi Ebû Ubeyde’nin aziz ruhu ile birlikte bütün İslam âlemi bu hadisenin ıstırabını
yaşamaktadır. Bunun müslümanların gönüllerinde açtığı yara son derece büyük olmuştur.
4-XV. asra girerken şahit olduğumuz son müessif olay, kardeş Irak ve İran’ın savaş
halinde olmalarıdır. XIV yüzyıl sonra hicretini kutladığımız ahir zaman Peygamberi, Veda
Hutbesi’nde “Sakın benden sonra kâfirler gibi kısım kısım olup birbirinizin boynunu
vurmayınız” vasiyetini bırakmıştı. Kan davasını kaldırmış, can ve mal emniyetini getirmiş,
müminleri kardeş ilan etmişti. Kardeş kanı akıtmaya bir an önce son verilmesi için kardeş
İslam ülkeleri ellerinden geleni yapmalıdırlar.
5-Bugün, dünyada yüz milyonlarca müslüman, gayr-i müslim millet ve devletlerin
esareti altında yaşamaktadır. Doğu ve Batı Türkistan, Kırım ve Azerbaycan’da, sayıları yüz
milyonları bulan mümin kardeşlerimiz Sovyet ve Çin esareti altındadır.
Kıbrıs’ta yaşayan yüz elli bin müslüman-Türk kardeşimiz devletlerarası platformlarda
kardeş ülkelerin desteğine muhtaçtır.
Eritre’de sayıları yüz bini aşan mümin kardeşimiz baskı altındadır.
Batı Trakya’da ve Balkanlarda yüzbinlerce müslüman-Türk kardeşimiz Yunan, Rum
ve Komünist zulmünün ağır baskısını yaşamaktadır.
Uzak Doğu’dan Batı Trakya’ya, Kırım ve Azerbaycan’dan Kuzey Afrika’ya kadar
uzanan ülkelerde müslümanlar, bir kısmını belirttiğim ağır problemler altındadırlar.
Hicret’in XV. asrına girerken, müslümanları ıstıraba sürükleyen bu problemlerin
muhasebesi, değerlendirilmesi yapılmalıdır. Ağır meselelerimizin halledilmesi ancak İslamî
dayanışma ve yardımlaşma ile mümkün olabilir. Cenab-ı Hakkın, Enfal suresinin 73 ve 46.
ayetleri ile Tevbe suresinin 24. ayetinde buyurduğu ilahi ikazlara uymadığımız için dağınık
haldeyiz, güçlü değiliz ve birtakım belalara duçar oluyoruz.

Son yıllarda İslam ülkeleri arasında görülen yakınlaşma ve dayanışmanın artırılması
ile ilgili toplantılar ümit vericidir. “İslam Zirve Konferansı” , “İslam Ülkeleri Dışişleri
Bakanları Toplantısı, “Dünya Mescitler Yüksek Konseyi” , “İslam Konferansı Avrupa
Konseyi”, “İslam Dünya Gençlik Teşkilatı” gibi adımlar, geç kalan bütünleşmenin son
yıllarda yeşeren tezahürleridir.
Hicretin XV. yüzyılı başlangıcının beyne’l-İslam müşterek programlarla kutlanması da
güzel bir adım olmuştur. Ülkemde de, kutlama çalışmaları ile ilgili olarak yedi Bakanlık ve
kuruluş temsilcilerinden oluşan “Milli Komite” tarafından hazırlanan program uygulamaya
konulmuştur. Bu programa göre din öğrenimi veren 374 İmam-Hatip Lisesi, 8 Yüksek İslam
Enstitüsü, 2 Fakültede konferans, seminer ve başka programlar yapılmış; Başkanlığımca
Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Bursa, Erzurum ve Adana gibi büyük şehirlerimizde halka
konferanslar verilmiş; 20 Ağustos - 4 Eylül 1980 tarihleri arasında Çanakkale’de 41 İslam
ülkesinden temsilci ve gençlerin katıldığı “İslam Gençlik Kampı” düzenlenmiş, XV. hicret
asrının hatırasına ayrı bir “Hatıra Pulu” bastırılarak yayımlamış, aynı maksatla “Hatıra Para
Basımı” planlanmış, “Türkiye’de İslam Gerçeği’’ adında bir film çevrilmesi hazırlıklarına
başlanmış, sergiler düzenlenmiş ve böylece konu Türk kamuoyuna duyurulmuştur. Bu vesile
ile, müşterek faaliyet teklifini İslam Zirve Konferansına getiren “Hamdard National
Foundation of Pakistan” adlı kardeş kuruluşa, Türk milleti adına teşekkür etmeyi bir vazife
sayıyorum.
Cenab-ı Hakkın bütün müslümanları korumasını, yüceltmesini niyaz ediyor, hepinize
saygılar sunuyorum.

