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SELAM OLSUN SADIKLARA!

  

       

  

“…(Her devirde olduğu gibi bugün de) insanların çoğunluğu (maalesef) inanmazlar.
(İnanmayacaklardır.)” (Hud: 17)

  

“İnsanların çoğu Rabbine kavuşup (hesaba çekilmeyi) inkâr etmektedirler.” (Rum: 8)

  

“(Ey Nebim ve davetçim!) Sen ne kadar üstüne düşsen (ve hırs göstersen de) insanların
çoğu (gerçekten) iman edecek değillerdir.” (Yusuf: 103)

  

“(Gafil ve cahil insanların) Onların çoğu ancak ortak koşarak (ve bir yönden mutlaka şirk
katarak) Allah’a iman etmektedirler.” (Yusuf: 106)

  

“…İnsanların çoğu (İslami delil ve hükümlere rağmen yine de) haddi aşmakta ve aşırı
gitmektedir.” (Maide: 32)

  

“İnsanların çoğu fasık ve münafık kimselerdir.” (Maide: 49)

  

“(Bu münafık insanların) Çoğunluğunu günah işlemek, (İslami harekete) düşmanlık etmek
ve (faiz ve rüşvet gibi) haram yemek hususunda adeta koşuşturup yarış ettiklerini
göreceksin. (Bu) Yaptıkları ne kadar kötü bir şeydir. (Maneviyat ehli geçinen ve
Rabbaniyyun denilen haham takımı gibi) Din adamlarıyla, (ilim erbabı bilinen ve) Ahbar

 1 / 9



SELAM OLSUN SADIKLARA! - MART 2004 - Milli Çözüm Dergisi

Yazar Abdullah AKGÜL
01 Mart 2004

(denilen bazı istismarcılar da maalesef makam ve menfaat hatırına) bunların (münafık
kesimlerin ve fasık yöneticilerin) yalan yanlış sözlerine ve açıkça haram ve haksız kazanç
yemelerine (göz yumup fetva vermektedirler.)…” (Maide: 62-63)

  

“(Ey Resulüm!) Rabbinden Sana indirilen (bu Kur’an) elbette onlardan çoğunun azgınlık
ve inkârını artıracaktır. Sen o kâfirler güruhu için üzülme. (Buna değmeyeceklerdir.)” (Mai
de: 68)

  

“Onların çoğunun işledikleri hep kötü ve çirkin şeylerdir.” (Maide: 66)

  

“Gerçekten (insanlardan önderlik ve mürşitlik taslayanların bir)çoğu da ilmi (ve ehliyeti)
olmadan, sadece kendi nefsi hevâsına uyarak (peşlerine takılanları doğru yoldan)
saptırmakta (rastgele şu helâldir, bu haramdır diyerek insanları dalâlete
sürüklemekte)dirler.” (En’am: 119)

  

“…İnsanların çoğu da bilmezler (ve gerçeği araştırıp öğrenmezler, çünkü cahil ve gafil
takımıdırlar).” (A’raf: 187)

  

“…(Din ve ilim adamı ve cihat erbabı görünenlerin) birçoğu da hiç hakları olmadığı halde
insanların malını yemektedir. (Dine hizmet perdesi altında servet ve şöhret
edinmektedir.)…” (Tevbe: 34)

  

“Ve yaptıklarının birçoğunu (insanların anlamadığı gibi) Allah’ın da bilmediğini (ve
hesaba çekmeyeceğini) zannetmektedirler.” (Fussilet: 22)

  

“Ancak kâfirler Allah’a karşı yalan uyduruyorlar. (Dinde olmayan şeyi Allah’ın emri gibi
gösteriyorlar veya Allah’ın emirlerini tersine çeviriyorlar.) İşte bunların çoğunluğu
(yaptıkları işin kötülüğüne ve başlarına gelecek belanın büyüklüğüne) akıl erdirmez (ve
vicdanına göre hareket etmez kimselerdi).” (Maide: 103)
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“(Tarih boyunca) İnkârcıların çoğu (ne Allah’a ne de insanlara karşı) verdikleri sözlerde
durmamış, ahitlerini yerine getirmemişlerdir.” (A’raf: 102)

  

“Gerçekten insanların çoğu, Bizim ayetlerimizden (Kur’an’daki hikmetlerden ve kâinattaki
harika sanat eserlerimizden maalesef gafildirler ve) habersizdirler.” (Yunus: 92)

  

“İnsanların çoğu Allah’a şükredici ve iyilik edenlere teşekkür edici değildir.” (Yusuf: 38)

  

“Yemin olsun ki Biz bu Kur’an’da insanlar için (gerekli olan) her çeşit misali (ve manayı)
beyan edip tekrarladık. Fakat insanların çoğu bu gerçekleri (anlamak ve araştırmaktan
yüz çevirip ayak direterek ve dikkatle bir Meal-i Kerim okumaya bile tenezzül etmeyerek,
nankörlük ve) küfürde ısrarcı davranmışlar (ve cehalette kalmışlar)dır. ” (İsra: 89)

  

“Nefsine ve şeytana uyanların çoğu Hak’tan hoşlanmadığı için (yani aklı yatmadığı ve
hayırlı olduğuna inanmadığı için değil, işine gelmediği için) itiraz ve inkâr etmektedir.” (Ş
uarâ: 223)

  

Ve özellikle, yaşadığımız ahir zamanda, kuru üzüm ve buğday misali elendikçe ve kalburdan
geçirildikçe giderek iyileri seçilen ve hep kötüleri ve çerçöpleri alta düşen insanlar (Hadis-i Şerif)
“…Bundan önce kendilerine kitap verilip de, sonra üzerlerinden uzun bir süre
geçtiğinden bu nedenle kalpleri katılaşmış (böylece kitaplarını bozmuş, dinlerini
yozlaştırmış ve Hakk Dinden uzaklaşmış) bulunanlar gibi olmasınlar! Ki onların çoğu da
fasık (günah ve kötülüğe dalmış) olan kimselerdi.” (Hadid: 16)   

  

“…Onlardan sadece bir kısmı hidayet (ve istikamet) üzere bulunacak ama çoğunluğu
fasık (ve facir) kimseler olacak (ve şeytan yoluna gideceklerdir.)” (Hadid: 26)

  

Kur’an’daki “Az”lara gelince;

  

“Zaten Peygamberlerle beraber pek az kimse imana gelmiştir.” (Hud: 40)
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“(İman iddiasında bulunanlar da aslında) Pek az iman etmektedir.” (Bakara: 88) Bu
yüzden:

  

“Ne kadar az iman ediyorsunuz.” (Hâkka: 41) diye Allah insanları ikaz etmektedir.

  

Davud (AS) “…İman edip de salih amel işleyenler hariç; (ama) onlar da ne kadar azdır.” (S
âd: 24) demiştir.

  

“(Bugün de) Sizden önceki dönemlerde de; yeryüzünde fesat çıkarmak isteyenlere mani
olacak gayret sahipleri bulunmalı değil miydi? Fakat onlar arasında kendilerine necat (ve
fazilet) verdiğimiz çok az kimse (böyle hareket etmektedir.)…” (Hud: 116)

  

“Kendilerine cihat emredilince pek azı hariç (Müslümanların) çoğu yan çizmektedir.” (Bak
ara: 246)

  

“Cihada katılanların ise pek azı söz dinlemekte ve itaat etmektedir.” (Bakara: 249)

  

“(Dava adamı ve İslam kahramanı geçinenlerin) Pek azı cihat zahmetine (ve disiplinine)
gelir. Onların da pek azı (fiili çalışmaya) ve çarpışmaya girmektedir.” (Ahzab: 18-20) Bu
yüzden:

  

“(Her asırda gerçekten inanan ve inancını savunanlar) Pek az bir topluluk halinde
görünmektedir.” 

  

“…(Yahudiler ve onlara benzeyen bel’am tipli âlimler; Kur’ani kelime ve kavramları da
yanlış yorumlayarak dinde tahrifat yapmakta, haksız kazanç peşinde koşmaktadırlar.
Maalesef) Kendilerine hatırlatılan şeyden (uyarılardan yararlanıp) hisse kapmayı
unuttular. İçlerinden birazı dışında, onlardan (Yahudilerin hain takımından) sürekli ihanet
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görüp durursun…” (Maide: 13)

  

“Münafıklar misali insanlar Allah’ı pek az hatırlayıp zikretmektedir.” (Nisa: 142)

  

“Pek az insan öğüt dinlemekte ve az insan istikamet üzere hareket etmektedir.” (A’raf: 3)

  

“Şeytana aldanmayan ve ona bağlanmayan pek az insan görülmektedir.” (İsra: 62)

  

“İnsanlar (ibret ve hikmetle) pek az düşünmektedir.” (Neml: 62)

  

“Allah’ın kullarından pek azı şükretmektedir.” (Sebe’: 13)

  

“Bilakis onlar pek akılsız ve anlayışsız kimselerdir.” (Fetih: 15)

  

“Ve özellikle cennete gireceklerin çoğu önceki ümmetlerden, pek azı ise ahir (zamana
yetişenler)dendir.” (Vâkıa: 13-15)

  

Öyle İse;

  

Mademki “İnsanların çoğu cahildir.” (En’am: 111) 

  

Ve mademki; “(Hakka ve hayra değil de kalabalıklara) yeryüzündekilerin (veya
bulunduğunuz ülkedekilerin şuursuz) çoğunluğuna uyacak olursan, Seni Allah’ın
yolundan şaşırtıp saptırırlar. (Çünkü kalabalıklar) Onlar ancak (nefsi hevâlarına,) zan ve
kuruntularına uymaktadırlar; ve (Kur’an’ı ölçü almayan kalabalıklar) sadece zan ve
tahminle yalan uydurmaktadırlar.” (En’am: 116)
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O halde hem dünya genelinde, hem de İslam âleminde ve hatta teşkilat içerisinde haksız ve
hayırsız kalabalıkların ve çoğunluk sayılanların değil, “Pek az” da bulunsa sağlam ve sadık
olanların yanında yer almak, imanın ve insanlığın gereğidir. Ama bunu başarmak çok özel bir
nasip işidir.

  

Ve eninde sonunda mutlaka bu “…azın azı kimseler, kalabalık topluluklara üstün
gelecektir.” (Bakara: 249)

  

Yeryüzünde sayı ve silah yönünden az görünen Müslümanlar küfre ve Siyonizm’e galip
geleceklerdir.

  

Müslümanlar içerisinde ise az görünen şuurlu ve onurlu mücahitler devlet ve hükümeti ele
geçireceklerdir.

  

Bu teşkilat ve cemaat bünyesine de azın azı bilinen ve uzun zaman horlanan ve ezilen bir avuç
kahraman davanın çilesini çekecek ve zorluğunu yüklenecektir. Ama bu gerçeğe iman eden ve
akıl erdiren yine de pek az insan görülecektir.

  

Evet; geçmişte de günümüzdeki bunca ayet ve hadisin açık ifade ve işaretiyle anlaşılıyor ve
zaten bizzat müşahede ediliyor ki: 

  

İnkâr ve itiraz çok, İslamiyet azdır!..

  

Anlayış kıtlığı çok, akıl ve feraset azdır!..

  

Haset ve hıyanet çok, sadakat azdır!..
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Münafık ve sahtekâr çok, samimiyet azdır!..

  

Riyakârlık çok, ihlaslı ibadet azdır!..

  

Velhasıl,

  

Yakılacak kömür çok, takılacak elmas azdır!..

  

Paslı demir çok, ama pahalı altın azdır!..

  

Görmüyor musunuz?!

  

Etiketli, yetkili ve de ganimet ehli dava adamı (!) çok, 

  

Ama vefakâr, cefakâr ve fedakâr dava dertlisi ve hizmet erbabı azdır!..

  

Bakınız, yeryüzünde 7 milyar kadar insan yaşamaktadır.

  

Bunların sadece bir buçuk milyar kadarı Müslümandır.

  

Acaba bunların ne kadarı Ehl-i Sünnet çizgisinde bulunmaktadır?

  

Bu kadar Müslüman içerisinde İslam’ın tamamına inanan ve yaşamaya çalışan ve yeni bir
medeniyet kurulmasını arzulayan ne kadar şuurlu Müslüman vardır?
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Ve bunlar arasında hizmet ve sorumluluk duygusuna ve “ihsan” huzuruna sahip bulunan
Müslüman ne kadardır?

  

Ve işte görüyorsunuz ki; teslimiyet, feraset ve hizmet derecelerine göre hep azlar ve küçük
rakamlar karşımıza çıkmaktadır.

  

Şayet Asr-ı Saadet’e dikkat ve ibretle bakılırsa bu durum daha iyi anlaşılacaktır.

  

Ortadoğu ve Arabistan yarımadasındaki tahminen 1 milyon insandan Efendimizin çağrısına
uyan ve özellikle Veda Haccı’nda hazır bulunan 100 bin kişidir.

  

Bunlar arasında Mekke Fethi’nden önce Müslüman olanı sadece 10 bindir.

  

Bu on bin sahabenin içinde sadece bin kadarı Ensar bilinir.

  

Muhacir ise yüzden fazla değildir.

  

Aşere-i Mübeşşere 10 büyük şahsiyettir.

  

Hulafa-i Raşidin ise sadece 4 tanedir.

  

Efendimize ilk tâbi olan da O’na sonuna kadar sahip çıkan da, İslam’ı en iyi anlayan da
cemaatin birliğini, devletin dirliğini sağlayan da hep bu şanslı ve şerefli “az”lar olduğu bir
gerçektir.
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Ve bu gerçeklerin ışığında asrın sahibinin “Biz yüzde onun yüzde onuyuz!..” sözleri daha bir
önem ve anlam arz etmektedir.

  

“Mevlâm bizi kat “az”lara

  

Selam olsun müstaz’aflara”

  

  

  

 9 / 9


