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Dari Abu Qubail. Ia menuturkan: “(Pada suatu ketika) kami bersama Abdullah ibn Amr ibn al Ash. Dia 

ditanya tentang mana yang akan terkalahkan lebih dahulu, antara dua negeri, Konstantinopel atau 

Romawi. Kemudian dia meminta petinya yang agak lusuh. Lalu mengeluarkan sebuah kitab. “Abu 

Qubail melanjutkan kisahnya. Lalu Abdullah menceritakan: “Suatu ketika, kami sedang menulis di sisi 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Tiba-tiba beliau ditanya: “Mana yang terkalahkan lebih 

dahulu, Konstantinopel atau Romawi?” Beliau menjawab: “Kota Hiraclius-lah yang akan terkalahkan 

lebih dulu.” Maksudnya adalah Konstantinopel (Silsilah Hadis Shahih Jilid 1, Muhammad Nashiruddin 

al-Albani, Qisthi Press). 

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, “Kata Rumiyyah dalam hadits di atas maksudnya 

adalah Roma, ibukota Italia sekarang ini, sebagaimana bisa kita lihat dalam Mu’jam al-Buldan 

(Ensiklopedi Negara).  

Sebagaimana kita ketahui, bahwa kemenangan pertama ada di tangan Muhammad al Fatih al 

Utsmani. Hal itu terjadi lebih dari delapan ratus tahun setelah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

menyabdakan hadits di atas.” (Silsilah Hadis Shahih Jilid 1, Muhammad Nashiruddin al-Albani, Qisthi 

Press ). 

 

Hagia Sophia, sebuah gereja katedral di Konstantinopel dialihfungsikan menjadi sebuah masjid pada 

1453 M, menyusul jatuhnya Konstantinopel pada 29 Mei 1453 Masehi atau sekitar 20 atau 21 

Jumadil Awwal 857 Hijriah akibat serangan pasukan Turki Ottoman, yang menjadi tonggak 

berakhirnya kekaisaran Romawi. Pasukan Turki Ottoman dikomandoi oleh Muhammad al Fatih yang 

lahir pada 30 Maret 1432 (https://id.wikipedia.org/wiki/Mehmed_II ), dengan demikian saat 

membebaskan Konstantinopel dia berusia 21 tahun.  

Pembebasan Konstantinopel menjadi salah satu tanda kebenaran Kerasulan Muhammad  

Shallallaahu ‘alaihi wa sallam dan ini terjadi delapan abad kemudian setelah Rasulullah mengabarkan 

dalam hadits di atas. Setelah Konstantinopel dibebaskan, nama kota yang merupakan nama kaisar 

Romawi Constantine I diubah menjadi Islambol (https://id.wikipedia.org/wiki/Mehmed_II ) atau 

Istanbul. Hal ini juga merupakan kebiasaan Rasulullah yang suka mengubah nama yang jelek menjadi 

nama yang baik.  

 

Usaha membebaskan Konstantinople bukan perkara mudah. Diantara kerja keras yang harus 

dilakukan Turki Ottoman adalah menyiapkan meriam raksasa untuk menghancurkan dinding tembok 

yang besar. Sebuah meriam raksasa yang diberi nama Basilica dengan panjang 8,2 m dan mampu 

melemparkan 272 kg batu sejauh satu mil (1,6 km). Begitu besar dan beratnya meriam ini, sehingga 

memerlukan 60 lembu untuk membawanya (https://en.wikipedia.org/wiki/Fall_of_Constantinople). 

Selain itu Turki Ottoman harus membawa kapal-kapal perangnya melintasi daratan untuk 

menghindari rintangan berupa rantai besi yang dipasang sepanjang laut di jalan masuk ke laut 

Golden Horn (https://en.wikipedia.org/wiki/Fall_of_Constantinople).   

 



Salah satu pengaruh besar dari pembebasan Konstantinopel ini adalah alihfungsi Hagia Sophia dari 

gereja menjadi masjid. Ini merupakan pengaruh yang dalam bagi Christian dan Holy Roman Empire 

(https://historyplex.com/causes-effects-of-fall-of-constantinople ). Selain itu kota kunci Jalur Sutra 

menjadi dikuasai oleh Turki Ottoman, hal ini memulai era penjelajahan bangsa Eropa ke belahan 

Timur (https://historyplex.com/causes-effects-of-fall-of-constantinople ). Bisa dilihat dari pendaratan 

bangsa Eropa ke Asia dan Amerika setelah tahun 1453 M, seperti pendaratan Cornelis de Houtman 

di Banten tahun 1596.  

 

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits di atas, pembebasan berikutnya adalah kaum Muslimin akan 

menguasai kota Roma. Kejayaan ini tidak bisa terjadi kecuali kaum muslimin kembali kepada 

agamanya sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al Albani dalam buku 

Menyongsong Fajar Kemenangan Islam. Beliau mengutip hadits,  

"Jika kalian telah berjual beli dengan cara 'inah, kalian pun telah mengikuti ekor-ekor sapi, ridha 

terhadap pertanian dan meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian, 

yang (kehinaan tersebut) tidak akan bisa dicabut hingga kalian kembali kepada agama kalian." (As 

Silsilah Ash Shahiihah no. 11) (Menyongsong Fajar Kemenangan Islam, Muhammad Nashiruddin al 

Albani, Media Tarbiyah). 

Sekarang ini disadari bahwa kaum muslimin tengah jatuh dalam berbagai keterpurukan. Solusinya 

hanya satu yaitu dengan kembali kepada Islam yang hakiki sebagaimana yang diturunkan oleh Allah 

Subhanahu wa ta’ala.  

 

(Syawal 1439 H, ditulis di Bogor, diselesaikan di Jakarta) 

 

 


