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Fethullah Gülen’in Dr. Martin Luther King Jr. Günü Münasebetiyle Mesaj
Bugün A.B.D.’nde sivil haklar hareketinin önde gelen liderlerinden Dr. Martin Luther
King Jr. anısına milli bir tatil günü idrak ediliyor. Bugün vesilesiyle şiddete tevessül etmeden
herkes için hukuk önünde eşitlik mücadelesi veren sivil hakları hareketi ve bu hareketin liderleri
hatırlanıyor.
Cenab-ı Hakk, din veya millet farkı belirtmeksizin her insani kerim yarattığını Kur’an-ı
Kerim’de ifade buyuruyor (17:70). Efendimizin (asw) insanlığa gerek hadisleri gerekse hayatıyla
bıraktığı en büyük mesajı her insani aziz tutmaktır. Onun (asw) vahiyle müşerref olduğu
günlerdeki toplumu ile geride bıraktığı toplumun durumu birbiriyle karşılaştırılırsa insanların
eşitliği adına nasıl bir mücadele verdiği ve onu rehber kabul edenlere nasıl bir mesafe kat
ettirdiği acık bir şekilde müşahede edilecektir.
Dr. King ve diğer sivil haklar mücadelesi verenler karşılaştıkları zorluklara aldırmadan
yollarına devam ettiler ve onların fedakârlıkları cemiyetin hissiyatına tesir ederek devletin hukuk
alanında yapacağı reformların yolunu açtılar.
Dr. King mücadelesini verirken zalimlerin zulmünü dillendirdiği gibi bu zulüm
karşısında adeta dilini yutmuş gibi sessiz kalan kalabalıkların bu tavrından da dert yandı. Onun
dikkat çektiği bu nemelazımcılık tavrı tarihte birçok toplumun çöküşünü hazırlamış bir tavırdır.
İnanan her insanın tavrı, ateş nereye düşerse düşsün beni de yakar demektir. Yani adaletsizlik ve
zulüm nerede olursa olsun beni de alakadar eder, bana düşen bir mesuliyet de vardır demektir.
Acılarla geçen bu dönemde öğrenilen dersler unutulmamalıdır. Son dönemde yaşanan
Charlottesville hadisesi gibi elim şiddet hadiseleri de göstermektedir ki ırkçılık ve nefret
problemleri her zaman hortlayıp toplumu kıskacına alabilir.
Kendini başkalarından üstün görme ve nefret gibi sosyal problemlerin kalıcı olarak
çözümü hukuki tedbirler yanında uzun vadeli bir eğitim programı ve sosyo-kültürel tedbirlerle
mümkündür. Bu mevzuda ABD basta olmak üzere birçok ülkede ciddi mesafe alınmış olsa da
daha yapılacak çok şey vardır.
Ayni zamanda bir hatip olan Dr. King’in ve dindar Amerikalıların bu mevzudaki katkıları
dini liderlerin ve dindar vatandaşların toplumda nasıl müspet bir rol oynayabileceğine dair güzel
birer numunedir.
Bu gün vesilesiyle basta Dr. Martin Luther King Jr. olmak üzere sivil hakların
kazanılmasına bütün katkı yapanları takdirle yad ediyorum. Yine bu gün vesilesiyle gerek ABD
gerekse dünyada her bir insanın aziz tutulduğu ve insanların birbirini kucakladığı günlere bizi bir
an evvel intikal ettirmesi için Cenab-ı Hakk’a duacıyım.

