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ÖNSÖZ: 
 
Cihad, Ġlây-ı Kelimetullah için hak ve hakikat düĢmanları ile mücadele etmek ve 

bunun için ceht ve gayret sarf etmektir . Allah için Allah‟ın kelamı olan Kur‟an- Kerimi 
öğrenmek ve öğretmek, imanı anlatmak, bunun için sözle, mal ile ve can ile ceht ve 
gayret sarf etmek ve tüm gücünü seferber etmektir.  

Ġlk cihat “Oku” emriyle baĢlamıĢ ve tebliğden ibaret olan bu cihat 13-14 yıl 
devam etmiĢtir. Hicretin II. Senesinde müĢriklerle silahla savaĢmak emredilmiĢtir. 
Bunun üzerine “Bedir SavaĢı” yapılmıĢtır. 

Cihat ayrı savaş bütün bütün ayrıdır. Cihat ferdin, savaş devletin işidir. 
“Kur’an-ı Kerimde içerisinde CİHAD ve MÜCAHEDE kelimelerinin geçtiği 

ayetler her müslüman ferdin görevi olan manevi cihadı anlatır. İçerisinde 
KITAL ve MUKATELE kelimelerinin geçtiği ayetler ancak maddi ve silahlı olan 
savaşı ifade etmektedir.” 

Ehli Sünnet ve‟l-Cemaatin mezhep imamları ve müçtehitleri “Ey Ġman edenler! 
Allah‟a, Rasülüne ve sizden olan meĢru Ulü‟l -Emre itaat edin. Aranızda ihtilafa 
düĢerseniz onu Allah‟ın kitabına ve Rasülünün sünnetine havale ediniz. Allah‟a ve 
ahiret gününe inanıyorsanız böylesi sizin için daha hayırlıdır ve neticesi daha 
güzeldir”1 ayetine uyarak devlet eliyle olmayan bir savaĢ ve kıtali fitne sayarak 
dahilde asayiĢin teminine önem vermiĢlerdir. Kur‟an-ı Kerime ittibaen cihadı kıtalden 
ayırmıĢlardır. Cihadı manevi mücahede olarak anlayıp ilimle ve fikirle mücadele 
etmiĢler, “Emr-i bil-Ma‟ruf ve Nehy-i Ani‟l Münker” vazifesini en güzel Ģekilde 
yapmıĢlar ve halkı irĢada önem vermiĢlerdir. Dahili fitnelere alet olmamıĢlardır.  

Zamanımızda Seyid Kutup gibi bazı müfessirler felsefi cereyanlardan 
etkilenerek Kur‟anın emri olan cihad ile yine Kur‟anda “Kıtal” olarak geçen savaĢı 
birbirine karıĢtırmıĢ, “Ġslamda cihadın gâyesi, batıl sistemleri yıkıp yerine Ġslam 
nizamını getirmektir” 2  diye manevi mücahedeye gereken değeri vermemiĢlerdir. Bu 
yanlıĢ anlayıĢ nihayet “Siyasal Ġslam” gibi dinin siyasete alet edilmesine ve bundan 
netice alınamayacağı görüĢü de “Radikal Ġslam” denilen anarĢi ve kavram 
kargaĢasına götürmüĢtür. Günümüzün Ġslam dünyasını saran sıkıntının temelinde bu 
vardır. Bediüzzaman Said Nursi (RA) ise “Dahilde cihad manevidir”3 diyerek iĢin 
gerçeğini ortaya koymuĢ ve Kur‟anın yanlıĢ anlaĢılmasına engel olmuĢtur. Selef-i 
Salihinin ve Ehli Sünnet ve‟l - Cemaatin haklı görüĢünün doğruluğunu ispat etmiĢtir. 

Biz bu çalıĢmamızda Cihad kavramını her yönü ile ele alarak bu zamanda nasıl 
cihad vazifesini yapmamız gerektiği üzerinde duracağım. Bunun için Kur‟an-ı Kerim 
Hadis-i ġerifler ve asrımızın alimi, ahir zamanın müceddidi ve müçtehidi 
Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin ölçüleri çerçevesinde  Maddi ve Manevi Cihad 
nedir, nasıl anlaĢılmalıdır hususları üzerinde duracağız.  

Bu mütevazi çalıĢmanın çok eksikleri olacaktır. Ġleride araĢtırmacılar daha 
detaylı ve daha güzel çalıĢmalar yapacaklardır. Tevfik ve hidayet Allah‟tandır.  

 
M. Ali KAYA  

 

 
 
 
 

                                                 
1
 Nisa,  4 : 59 

2
 Kutup, Seyit, Fî Zılâli’l-Kur’an, (1973-İst) 6 : 427 

3
 Emirdağ Lahikası,  (1998) s.455 
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GENEL ANLAMI İLE ZAMANIMIZDA CİHAD: 
  
Kavram kargaĢasının yaĢandığı günümüzde zaman zaman “Bu zamanda nasıl 

cihat etmeliyiz?” Ģeklinde sorulara muhatap olmaktayız. Bunları doğru olarak 
bilgilendirmek gerekiyor. 

Ġslam adına cihad ilan ederek ve kendilerine “Cündullah”  “Hizbullah” 
“Mücahitler” “ĠSLAM SavaĢçıları” gibi isim ve unvanlar takarak ortaya çıkan sivil ve 
siyasi örgütler, “Biz Allah‟ın emrettiği cihat görevini yapıyoruz. Kafir ve zalimlere karĢı 
savaĢarak Allah‟ın dinini ve Ģeriatını ayakta tutmaya çalıĢıyoruz” tarzında 
mülahazalarla toplum içinde örgütlenerek devlet ve polisle, zaman zaman askerlerle  
çatıĢmalara giriyor, anarĢi ve terör hareketleri ile halkın huzur ve düzenini bozuyor ve 
anarĢi ve terör estiriyorlar. Bu gibi çoğu cahil, kuru kalabalıklardan oluĢan gurup ve 
hizipleri dinin ve devletin, islamın ve müslümanların düĢmanları da kendi sinsi 
emellerine alet edebiliyorlar. “Dinde hassas, muhakeme-i akliyede noksan” bu 
gurupları dinin düĢmanları basit vaatlerle aldatarak dine en zararlı Ģekilde çalıĢtırıyor 
ve neticede bunların zararlarını ve tahribatını da nazarlara vererek Ġslama en büyük 
darbeyi insafsızca vuruyorlar. Sonra maĢa olarak kullandıkları bu gurupları da 
kolayca dağıtıyorlar. 

Eğer Kur‟an‟ı Kerim‟de emredilen ve istenen Ģekilde cihat edilmezse, çok zararlı 
neticeler ve mağlubiyetler doğabilir.  

Bediüzzaman Said Nursi: “Cihat farz-ı kifaye iken, bu zamanda farz-ı ayn 
olmuĢtur. Belki muzaaf bir farz-ı ayn hükmüne geçmiĢtir. Her bir mü‟min ilay-ı 
Kelimetullah ile mükelleftir. Bu zamanda en büyük sebebi maddeten terakki etmektir. 
Zira ecnebiler fünûn ve sanayi silahıyla bizi istibdad-ı manevileri altında eziyorlar. Biz 
de cehl, fakr ve ihtilaf-ı efkara karĢı cihat edeceğiz” der.4  Böylece bu zamanın cihad-ı 
manevisini bize ders verir.   

Cenab-ı Hak: “Allah yolunda nasıl cihat etmek gerekirse öyle cihat edin”5 
emrediyor. Zamanımız silahla savaĢma devri değildir. Çünkü bu zamanın insanları 
medenidir. Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin tespiti ile “Medenilere galebe 
çalmak ikna iledir; söz anlamayan vahĢilere olduğu gibi icbar ile değildir.6 ” 

Asrımız ilim, fen ve aklın hakim olduğu, medeniyet neticesinde devletlerin “Ġnsan 
Hak ve Hürriyetlerine önem verdiği, “Din ve Vicdan Hürriyeti” nin devletlerce kabul 
edilerek Anayasalarına koyduğu ve “Hukuk Devleti” kavramının esas alınarak 
uygulamaya çalıĢıldığı bir dönemdir. Elbette “Cihad” kavramı da bu medeni dönemde 
yerini kendine layık en güzel Ģekliyle alacaktır.  

Bütün bunları ta asrın baĢında nazara alarak bizim dikkatimize sunan 
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, medenilerin “Laiklik Kavramını” izah etmek için 
ele aldığı “Dinde Zorlama Yoktur7”  ayetini bakınız nasıl izah ediyor: ““Bu ayet 1350 
tarihine manay-ı iĢari ile parmak basar ve der ki: „Gerçi o tarihte dini dünyadan tefrik 
ile dinde ikrah ve icbara ve mücahede-i diniye ile ve din için silahla cihada muarız 
olan hürriyetin vicdan, hükümetlerde bir kanun-i esasi olur ve bir düstur-u siyasi 
oluyor. Ve hükümet laik cumhuriyete döner. Fakat ona mukabil, manevi bir cihad-ı 
dini, iman-ı tahkiki kılıcıyla olacaktır. Çünkü dindeki rüĢd-ü irĢad  ve hak ve hakikati 
gözlere gösterecek derecede beyan eden bir nur Kuran‟dan çıkacak”8   diyerek 
Risale-i Nurlar ile Kur‟anın manevi mücahedesine dikkatleri çekmektedir.  

                                                 
4
 Hutbe-i Şamiye (1993) s.151,  Divan-ı Harb-i Örfi, (1993) s. 64 

5
 Hac Suresi, 22 : 78 

6
 Divan-ı Harb-i Örfi,  (1993) s.64 

7
 Bakara, 2 : 256 

8
 Şualar, (1997) s. 243 
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Dolayısıyla bu zamanda Cihad kavramı da Ģeklini değiĢtirmiĢ ve “Cihad-ı 
Manevi”  adını almıĢtır. Artık farz olan cihad vazifesi manevi olarak hükmünü icra 
edecek ve her müslüman manevi hizmetlere yönelecektir. Bu manevi vazifelerinin 
baĢında “Ġman-ı Tahkikiyi Kur‟andan ders almak ve asrın muhtaç olan insanlarına 
ĠMAN DERSĠ vermek Ģeklinde olacaktır. 

Bakınız bu konuda Yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde bizlere bu konuda ne güzel 
ölçüler veriyor. “BaĢkalarının Allah‟tan baĢka yalvardıklarına sövmeyin ki, onlar da 
nadanlık edip, bilmeyerek Allah‟a sövmesinler.”9 Yani sair dinlere de , baĢka fikirlere 
de saygılı olun. Onları dinleyin ki onlar da size kulak versinler. O zaman hak ve 
hakikatin cazibedar güzellikleri onları celb ederek Ġslamiyet dairesi içine alacak, size 
de sevap kazandıracaktır buyuruyor. 

Yine buyuruyor: “Ehl-i kitapla en güzel Ģekilde mücadele edin. Güzellikle, 
yumuĢaklıkla, delil ve ispat yoluyla onlara Halık‟ın vahdaniyetini anlatın. Ancak 
onlardan zulme sapanlar müstesnadır. Onlara diyin ki: „Bize indirilene de, size 
indirilene de inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz ancak ona boyun 
eğeriz.”10  “Sen onların kötülüklerini en güzel hasletlerle, Ģirk ve inkarlarını da en 
güzel tevhid delilleri ile defet. Onların yakıĢtırdıklarını biz daha iyi biliriz.”11  

Yüce Allah‟ın bize güzelce emrederek açıkladığı bu güzel cihad vazifesini 
yapanların mükafatının büyüklüğünü de bakınız nasıl veciz bir Ģekilde anlatıyor: 
“Ġnsanlardan özürsüz olarak yerlerine oturanlarla, mal ve canlarıyla Allah yolunda 
cihat edenler birbirine eĢit değildir.”12 

Bu konudaki  peygamberimiz  (sav) in hadislerinden bir kaçı da Ģöyledir: 
1. “Gerçek mücahit, Allah için nefsi ile cihat edendir.”13 
2. “En üstün cihat zalim sultana karĢı çekinmeden Hakkı söyleyendir. Gerçek 

alim de bunu hakkıyla yapandır.”14 
3. “Kıyamet günü alimlerin mürekkebi, Ģehitlerin kanından üstün ve ağır 

gelecektir.”15 
4. “Ġlim öğreniniz. Allah için ilim öğrenmek, Allah‟tan korkmayı netice verir. Ġlme 

çalıĢmak ibadettir. Müzakeresi, mütalaası tesbihtir. Ġlmi araĢtırmak ise cihattır.”16  
Cihat insanları sulta altına almak, hürriyetlerini elinden almak ve onlara baskı 

yapmak değildir. Cihat onlara iman ve Ġslam hakikatlerini ulaĢtırmaktır. Onları 
kurtarmak ve kazanmaktır.  

Ġslam silah zoru ile yayılmamıĢtır. Tebliğ yolu ile yayılmıĢtır. Silah münkir ve 
müĢriklerin tecavüzatını def etmek için kullanılmıĢtır. Bütün bunları göz önüne alarak, 
müslümanların önüne aydınlık bir yol açan zamanımızın en büyük mücahidi 
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri “Bu zamanda cihat manevidir” 17 hükmünü 
koymuĢtur. 

Bediüzzaman, “Asrımızın cihadı iman-ı tahkiki kılıcı ile olur”18 diyen ve “Cihat ile 
ubudiyet ve takvayı beraber götüren”19 “Bu zamanda korkutmakla değil, muhabbet ve 
sevdirmekle”20 Ġslam‟a hizmet olacağını açıklayan bir mücahittir.  

                                                 
9
 En’am,  6 : 108 

10
 Ankebut, 29 :  46 

11
 Mü’minun,   23 : 96 

12
 Nisa Suresi,  4 : 95-96 

13
 Feyzü’l-Kadir 2 : 31 

14
 Keşfü’l-Hafa 1:153 

15
 İbn. Hacer,  4 : 427  ;   Müsnedül – Firdevs,  5 : 519  ;   F. Kadir,  3 : 301 

16
 İhya,  (Beyrut) 1 : 11  ; Terğib-Terhib,  (Beyrut) 1 : 94 

17
 Emirdağ Lahikas  (1998) s. 455 

18
 Şualar, (1997) s. 243, Hutbe-i Şamiye, (1993) s. 41 

19
 Sözler, (1998) s. 711 (Konferans) 
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“Zamanımızda cihat farz-ı kifaye iken, farz-ı ayn olmuĢtur”21 diyerek herkesin bu 
manevi cihada iĢtirak etmesini istemiĢtir.  

“Hariçteki cihat baĢka, dahildeki baĢkadır”22 diyerek memleket dahilinde silahla 
cihat olmayacağını ve bunun asayiĢi ihlal edip, anarĢiyi netice vereceğini ifade etmiĢ, 
dahilde irĢad görevini en güzel Ģekilde yapmıĢtır. Harici cihat için de elinden geleni 
yapmıĢ, devletin yanında yer alarak mütecaviz düĢman ordularına karĢı gönüllü alay 
komutanı olarak savaĢmıĢ ve Rusya‟ya esir düĢmüĢtür.  

Bununla beraber, “Cihad-ı hariciyi Ģeriatın kesin delillerinin elmas kılıçlarına 
havale edeceğiz”23 diyerek artık hariçte de cihadın manevi yönünü nazara vermiĢ, 
“Fen ve sanat silahıyla ilay-ı Kelimetullahın en müthiĢ düĢmanı olan cehalet, fakr ve 
ihtilaf-ı efkara karĢı cihat edeceğiz”24 demiĢtir.  

“Herkes kendi aleminde bir kumandan olduğundan alem-i asgarında cihad-ı 
ekber ile mükelleftir” diye ayrıca büyük cihat olan nefisle cihadı göstermiĢtir.  

Allah yolunda cihadın Müslümanların vazifesi olduğunu,25 bununda zarurete ve 
yoksulluğa karĢı sanata  çalıĢmakla,26 ihtilafa karĢı ittifakla ve ittihatla,27  fen ve sanat 
silahı ile de cehalete karĢı cihat etmeyi28  bu manevi cihadın29  gereği olarak 
görmüĢtür.  

 
CİHAD NE DEMEKTİR? 
 
Cihad, lügatte takat yani güç yetirmek ve meĢakkat çekmek anlamına gelir. 

Terim manası olarak da “Bezlü‟l-mechudi fi husuli‟l-maksud” yani, maksada ve 
belirlenen hedefe ulaĢmak için tüm gayretini sarf etmek  anlamına gelir.30 Bu da 
meĢakkat ve sıkıntılara sabır göstererek nefisle, Ģeytanla, ahlaksızlık olan fısk ve 
sefahatle,  kötülüklerle ve  zulümle her nevi mücadeleyi yapmak anlamına 
gelmektedir.31     

Cihad yine, cehd ve gayret etmek, bir iĢte ileri derecede çalıĢmak ve fazla 
mesai yapmak demektir. Ġlimde ilerleyen insana “Müçtehid” denmesinin sebebi budur. 
Arapça “C-H-D” kökünden gelen bu kelimenin masdarı “MÜCAHEDE” dir. Böylece 
dinde cihadın manasının “Allah için, Allah yolunda gayret göstermek, dini tebliğ ve 
irĢadda Kur‟anın gösterdiği, ve Rasülünün takip ettiği yolda son derece gayretli 
hareket ederek din-i mübin-i Ġslama hizmet etmek”  anlamına gelmektedir. 

Peygamberimiz (SAV) bunu “Muhacir kötülükten kaçandır; mücahit ise 
nefsinin kötü arzularıyla mücahede edendir 32” buyurarak izah etmiĢlerdir. Allah 
yolunda cihad fiilen mücadele Ģeklinde olduğu gibi, yardım etmek, mal ve silah temin 
etmek, yiyecek ve giyecek hazırlamak, tedavi etmek, Ġslam ordusunun sayısını 
artırmak da cihattır.33 

 

                                                                                                                                                         
20

 İçtimai Reçeteler, (1990)  2:298 
21

 H. Şamiye, (1993) s.151 
22

 Emirdağ Lahikası, (1998)  s. 456 
23

 Divan-ı Harb-i Örfi, (1993) s. 64, T. Hayat, (1998) s.52 
24

 Age. aynı yer 
25

 Emirdağ Lahikası, (1998) s. 298 
26

 İçtimai Reçeteler, 2 : 272 
27

 Age. 2: 273 
28

 Divan-ı Harb-i Örfi, 64 
29

 Emirdağ Lahikası, 455 
30

 Dr. Muhammed Hayır Heykel,  (Beyrut-1997)   Cihat ve’l-Kıtal Fi Siyaseti’ş-Şeriye, 1 : 38 
31

 Age. 1 : 39 
32

 Fethu’r-Rabbani,  4 : 10 ; Feyzü’l-Kadir, 2 : 31 
33

 Bilmen, Ömer Nasuhi, Istılahat-ı Fıkhiye Kamusu, ( 1985-Bilmen Yay.) 3 : 354 
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Bu durumda cihad, maksada ulaĢmak için sabırla, gayretle, meĢakkatlere 
katlanarak çalıĢmak anlamına gelmektedir. Dini tebliğ ve insanları irĢad ile beraber, 
nefis ve Ģeytanla mücadelede ve toplumdaki kötülükleri ve zulmü defetmek için azami 
gayret sarf etmek anlamına gelmektedir. 

Netice: Cihad baĢka, savaĢ baĢkadır. Cihad herkese her zaman gerekli iken, 
Kur‟anın KITAL dediği SAVAġ ise tecavüze karĢı devlet eliyle yapılır. 

 
CİHAD KİMİN VAZİFESİDİR? DEVLETİN Mİ FERDİN Mİ? 
 
Cihad müslümanlara ait mühim bir emr-i Ġlahidir. Allah‟ın emirleri ise bütün 

zamanlara, bütün toplumlara ve toplumun tüm kesimlerine Ģamildir.  Cihad vazifesi 
terk edilise o toplum zillet ve hakarete uğrar, toplumda en Ģerir insanlar makam ve 
mevki sahibi olur ve o toplum baĢka milletlerin esiri olur.   

Peygamberimiz (SAV) buyurdular ki: “Cihad kıyamete kadar geçerli bir 
ibadettir. ġayet cihad vazifesi terk edilirse,  müslümanlar zillet ve hakarete uğrar. 
Cihad vazifesi hakkı ile yerinde ve zamanında, Ģartlarına uygun olarak  yapılırsa 
alemde Allah‟ın adı yücelir, Ġslamiyet izzet ve Ģerefini muhafaza eder, müslümanlar 
da izzet ve Ģerefle yaĢarlar.” 34  

Cihad her nevi fitneye ve fesada, kötülük ve çirkinliğe, zulüm ve isyana karĢı 
mücadele etmek anlamına gelir. Bu vazife hem ferdin/bireyin hem de ferdi ve bireyi 
koruma vazifesini üzerine alan idareci ve devleti ilgilendiren bir husustur. Ancak 
bunun sınırlarını iyi belirlememiz gerekmektedir.  Nitekim Peygamberimiz (SAV) “Bir 
kötülük gördüğünüz zaman, elinizle düzeltin, buna gücünüz yetmezse dilinizle 
düzeltmeye çalıĢın, buna da güç yetiremezseniz hiç olmazsa o kötülüğe kalben 
taraftar olmayınız. Bu ise imanın en zayıf mertebesidir.” 35  buyurarak kötülüğe karĢı 
mücadelenin herkesin vazifesi olduğunu veciz bir Ģekilde ifade etmiĢlerdir. 

Bu hadisi izah eden islam bilginleri “el ile düzeltme iĢi ümeranın yani 
devletin, dil ile düzeltmeye çalıĢmak ulemanın, yani eğtim ve öğretim ile uğraĢanların, 
kalben taraftar olmamak ise halkın vazifesidir” 36 demiĢler ve devlet polisi ve askeri ile 
içerde ve dıĢardan gelen her nevi zulüm ve fesadı önleme ve önlem almakla 
yükümlüdür demiĢlerdir. Devletin görevi zaten budur.  

Bunlardan anlaĢılıyor ki, cihad vazifesi hem idari, hem kazai, yani yargıya ait, 
hem de terbiyevi, yani eğitim ve öğretime vaaz ve irĢada taalluk eden mühim bir 
vazifedir.37  Ancak herkes kendi sınırları içinde kalarak vazifesini bihakkın yaparsa 
her Ģey düzenli yürür. ġayet cihad vazifesini yapıyorum, kötülüğü elimle düzelteceğim 
diye halk suç iĢleyenleri cezalandırmaya kalkar, kendisini devletin yerine koyarsa 
fitne ve anarĢi baĢlar. Yine bilgisi ve yetkisi  olmayan kimse dil ile düzelteceğim diye 
olur-olmaz konuĢursa o zaman da yanlıĢ bilgiler ile halkı ifsat etmiĢ, yeni bir 
karıĢıklığa sebep olmuĢ olur. 

“Din Nasihattir” 38  ancak bu bilginlerin yapması gereken bir husustur. 
Nitekim Peygamberimiz (SAV) :   “Alim olup neyi emredeceğini ve neden nehy 
edeceğini tam olarak bilmedikçe sakın emretme ve nehy etme iĢine girme.39” 
buyurarak ihtisas sahibi olmayanların nasihata ehil olmadıklarını ifade etmiĢlerdir.  

                                                 
34

 Bülüğu’l-Meram,  4 : 99 ;  Ramuz, 1 : 142 
35

 Müslim, İman, 78 
36

 Fetevay-ı Hindiye, 5 : 352 ; Kadıhan, 3 : 429 ; Bezzaziye, 6 : 356 
37

 İbn-i Haldun, Mukaddime, 3 : 608 ; Gazali,  İhya, 2 : 324 
38

 Müslim, İman, 95 ; Tirmizi Birr, 17 ; Ebu Davud, Edep, 59 
39

 Bu hadisi İbn-i Neccar ve Deylemi rivayet ettiler 
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Yine,“Ahir zamanda ġeytan alim sıfatında yeryüzünde dolaĢır. Sizler her 
alimin meclisine oturmayın. Ancak beĢ Ģeyden, beĢ Ģeye çağıran alimin meclisine 
oturun, istifade edin: ġüpheden yakine (Ġman-ı tahkikiye), kibirden tevazuya, 
düĢmanlıktan kardeĢliğe, riyadan ihlasa, dünyadan zühde ve ahirete çağıran gerçek 
alimlerdir. Onların sohbetlerine katılın ve istifade edin40”   buyurmuĢlardır. 

Bu hadislerden anlaĢılan odur ki, toplumda barıĢ ve huzuru, asayiĢ ve 
emniyeti, itimat ve güveni sağlamak için fertler, kurumlar ve devlet elele vermeli ve 
aynı amaç etrafında toplanmalı ve herkes üzerine düĢen vazifeyi hakkıyla yapmalı, 
birbirlerine yardımcı olamalı ama birbirlerinin sahalarına girmemelidirler. O zaman 
dinimizin istediği cihad vazifesi hakkıyla yapılmıĢ olur. 

 
A – BİREYLERE AİT CİHAD VAZİFESİ:  ( MANEVİ CİHAD) 
 
Bireyin yani fert olarak her bir müslümanın üzerine vazife olan cihad görevi 

“manevi cihad” kavramı içerisinde ifadesini bulur. Peygamberimiz (SAV) in Mekke 
dönemindeki manevi mücadelesini ifade eden mühim bir tebliğ, davet ve irĢad görevi 
ile nefis ve Ģeytanla kiĢinin manevi mücadelesini de ifade eder. Bu kavram ilk olarak 
Bediüzzaman Said Nursi hazretleri tarafından kullanılmıĢtır.41 Bediüzzaman: 
”Dahildeki  cihad-ı Manevi, manevi tahribata karĢı çalıĢmaktır ki maddi değil, manevi 
hizmetler lazımdır42” diyerek bunu en veciz bir Ģekilde ifade etmiĢlerdir. 

Cihadı her hal ve Ģarta savaĢ olarak anlayanlar ve manevi cihadın önemini 
kavrayamayanlar ve zamanın ihtiyaçlarını bilemeyenler cihadı yanlıĢ anladıkları gibi, 
Ġslamın da yanlıĢ tanıtılmasına sebep olmaktadırlar. Ġslama fayda vereceğim derken 
zarar veriyorlar. Hal-i alem buna en güzel Ģahittir. 

Halbuki Hz. Ebu Zerr-i Gıfari (RA) buyurdular: Ebu Bekir (RA) bir gün 
peygamberimiz (SAV) e sordular ki;  

-Ya Rasulallah müĢriklerle kıtalden (savaĢtan) baĢka cihat var mıdır? 
Peygamberimiz (SAV) buyurdular: 
-Evet Ya Ebâ Bekir.  Allah‟ın yer yüzünde Ģehitlerden daha efdal kulları 

vardır. Hak Taala semada meleklere onlarla iftihar eder ve cenneti onlar için süsler. 
Hz. Ebu Bekir (RA) sordu: 
-Ya Resulullah onların vasıfları nelerdir, ta biz de onlar gibi olalım? 
Resûl-i Ekrem (SAV) buyurdular: 
-Onlar Ma‟rufu emrederler ve münkerden nehy ederler. Salihlere muhabbet 

ederler, fasık ve  fâcirlere buğz ederler. Allah‟a yemin ederim ki cennette onların 
Ģehitlerin köĢklerinden güzel köĢkleri vardır. 43“  

Bu hadis-i ġerif bize haber veriyor ki asıl cihad iyiliği emretmek ve insanları 
kötülüklerden sakındırmaktır. SavaĢın amacı da budur. ġayet savaĢ yapılamadan 
kötülük defedilecek ve zulüm önlenecekse savaĢmak büyük bir cinayettir. 

Ġslam, “silm”, yani barıĢ manasını ifade ettiği gibi, insanları toptan barıĢa 
davet eden bir dindir. Yüce Allah “Hepiniz silme, barıĢa gelin44”  ferman eder. Bunun 
için savaĢ istenmez. Peygamberimiz (SAV) mütecaviz olmayanlara karĢı savaĢ ilan 
etmemiĢlerdir. Ancak “Nefsi muhafaza,  malı muhafaza, namusu muhafaza, dini 
muhafaza ve namusu muhafaza” için mütecaviz, hariçten vatanımıza hücum eden 
düĢmanlara karĢı  devlet yani idareciler vasıtası ile savaĢ ilan etmiĢtir. 

                                                 
40

 Bu hadisi İbn-i Asakir rivayet etmiştir. 
41

 Divan-ı Harb-i Örfi, 64 ; Emirdağ Lahikası, 458 
42

 Emirdağ Lahikası, 458 
43

 Tefsir-i Tıbyan, Al-i İmran suresi 104. ayetin tefsiri, s.186 
44

 Bakara, 2 : 208 
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Nitekim peygamberimiz (SAV) Ģöyle buyurmuĢlardır: “DüĢmanla 

karĢılaĢmayı arzu etmeyiniz. Mecbur kaldığınız zaman da sabır ve sebat ediniz. 
Allah‟tan daima barıĢ ve esenlik dileyiniz. Ancak tüm çabalarınıza rağmen savaĢa 
mecbur kalırsanız Ģunu bilin ki, cennet kılıçların gölgesi altındadır.45”  

Hadis-i ġerifin tamamı böyle iken sadece “Cennet  kılıçların gölgesi 
altındadır” cümlesi ile hüküm vermek doğru değildir. 

Hz. Ebu Bekir (RA) rivayet ettiği bir hadis-i Ģerifte Peygamberimiz (SAV) 
buyurdular: “Bütün iyilikler cihadın yanında denizden bir damla gibidir.  Emr-i Bi‟l- 
Ma‟rufun  yanında cihad da denizden bir damla gibidir.46” bütün bu rivayetler 
gösteriyor ki asıl cihad manevi olarak ilimle, fikirle ve Ġslamı en güzel Ģekilde 
insanlara tebliğ etmek, iyiliği emretmek, kötülüğü nehy etmekle gerçekten cihad 
yapılabilir. Cihadın hakikati budur.                                                  

 

 CİHAD HAKKA DAVETTİR: 
 
Cihat farz olan bir ibadet Ģeklidir. Müslümanların bir kısmı bu vazifeyi ifa 

ettiği  taktirde farz-ı kifaye, aksi taktirde farz-ı ayn olur.  Peygamberimiz (SAV) “Kim ki 
cihad etmeden ve cihad etme arzusunu kalbinden geçirmeden ölürse nifaktan bir 
Ģube üzerine ölmüĢ olur47 ” buyurarak cihadın tüm Müslümanları ilgilendiren bir 
ibadet olduğunu vurgulamıĢlardır. Ġslam bilginleri cihadın müslümanlar üzerine farz-ı 
kifaye olduğu hususunda icma etmiĢlerdir.48 

Zamanımızda bid‟aların ve  gayr-ı islamî adetlerin her yeri istilasından dolayı 
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri “ Zamanımızda cihad farz-ı kifaye iken farz-ı ayn 
olmuĢtur” 49  diyerek Ġslamı yaĢamak ve müdafaa etmek ve ilimle fikirle, mal ve diğer 
vasıtalarla nefisle, Ģeytanla ve islam düĢmanları ile cihad etmenin her müslümanın 
görevi olduğunu belirtmiĢtir. 

Bu zamanda Ġslamı ve Kur‟anı müdafaa ederek manevi mücahedeye her 
müslümanın katılması gerektiğinin üzerinde duran Bediüzzaman, “Bu zamanda cihad 
manevidir.” 50 Bu ise “Ġman-ı tahkiki kılıncı ile olur” 51 diyerek islamın izzetini 
korumanın insanların imanını güçlendirmek Ģeklinde olacağını belirtmiĢtir. 

 
Hz. Ali (ra)”Cihadın en faziletlisi, emr-i bi‟l-ma‟ruf ve nehy-i  ani‟l-münkerdir” 

demiĢtir. Peygamberimiz (SAV) Mekke döneminde müĢriklerle Kur‟an-ı kerimi 
okumak ve anlamını izah ederek, iman esaslarını izah ve ispat etmek, hak ve 
hakikate insanları davet etmek Ģeklinde manevi cihad vazifesini en güzel Ģekilde 
yapmakta idi.52 Medine‟de ise mütecaviz müĢriklere karĢı zulüm ve tecavüzlerini 
önlemek üzere savaĢanlara karĢı can ve malları, din ve namusu korumak amacı ile 
yüce Allah tarafından savaĢ izni verilerek silahlı cihad yapılmıĢtır.53 Yoksa bazılarının 
zannı gibi savaĢ zorla insanları islam dinine sokmak için meĢru kılınmamıĢtır. 

 
 

                                                 
45

 Buhari, Cihad, 112 ; Müslim, Cihad, 19 
46

 İmam-ı Gazali, Kimyay-ı Saadet, s. 343 
47

 Müslim, Şerh-u Nevevi, 12:38 
48

 İbn-i Kayyum el-Cevzi, Zadü’l-Mead, 3:72 
49

 Hutbe-i Şamiye , Zeyl, s.151 
50

 Şualar, 2243 
51

 Emirdağ Lahikası, 458 
52

 Taberi, Tefsir, 20: 15  ; İbn-i Kayyum,  Zad’ü-l Mead, 2: 58 
53

 Hac, 22: 39-40 
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CİHADIN ÖNEMİ VE GAYESİ: 
 
Yüce Allah Kur‟an‟ı Kerimde “Ey iman edenler! Sizi pek acı bir azapdan 

kurtaracak karlı bir kazanç yolunu size göstereyim mi? Allah„a  ve Rasülüne iman 
edin, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edin. Bilseniz bu sizin için 
dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Böylece Allah günahlarınızı bağıĢlar, 
altlarından ırmaklar akan Adn Cennetlerinde hoĢ ve temiz meskenlere yerleĢtirir. ĠĢte 
bu sizin için pek büyük bir kazanç yoludur54 ” buyurmaktadır. 

Bir diğer ayet-i kerimede “Mü‟minlerden cihad edenlerle, mazeretsiz 
cihaddan geri kalanlar bir değildir. Onlar için Allah katında dereceler, mağfiret ve 
büyük bir rahmet vardır. Allah çok bağıĢlayıcı ve merhamet edicidir55 “ buyrulur.   

 
Cihadın gayeleri ise şunlardır: 
 
1. İnsanları halis tevhit inancına ve kulluğa yöneltmek: 
 
Ġnsan eĢref-i mahlukattır. Kendisinden daha değersiz olan varlıklara kul ve 

köle olması kendisine yakıĢmaz. Ona kendisinden daha yüce olan ve tüm kainatın 
yaratıcısı olan Allah‟a kul olmak yakıĢır.   

Cihadın en mühim amacı onun yaratıcısı olan Allah‟ı tanıtarak ona kul  
olmasını ve dolayısıyla mahlukata kulluktan kurtulup hür olmasını sağlamaktır. Yüce 
Allah bir hadis-i kutside Ģöyle buyurur: ” Ben tüm kullarımı halis tevhit inancı üzere 
yarattım. ġeytan ise kendilerini bu inançtan uzaklaĢtırır, benim kendilerine helal 
kıldıklarımı haram, haram kıldığım Ģeyleri de helal eder. Hakkında hiçbir bilgileri 
olmayan Ģeyleri de bana ortak koĢmalarını ister.56 ”  iĢte cihadın asıl amacı insanlara 
doğru ve hak olan tevhit inancını anlatarak onları bir olan Rabb-ı Vahide iman ederek 
her nevi Ģirk ve batıl itikattan imanlarını muhafaza etmektir. Bunun için yüce Allah 
buyurdu: “ Onlarla fitneden eser kalmayıp Allah‟tan baĢkasına iman ve ibadet edilmez 
oluncaya kadar cihada devam edin. Eğer Ģirk ve isyanı bırakırlarsa, artık zalimlerden 
baĢkasına düĢmanlık yoktur.57  

 
2.  Kur’an-ı Kerimin öğrenilmesini sağlamak: 
 
Kur‟an-ı Kerim okunmak ve içerisindeki hakikatlerin öğrenilerek hayata tatbik 

edilmesi için inzal buyrulmuĢtur. Her müminin görevlerinden birisi de Allah kelamı 
olan Kur‟an-ı Kerimi okuyup anlamak ve ondaki hakikatleri baĢkalarına anlatmaktır. 
Bunun içindir ki Ġslamiyet cizye vermek Ģartı ile müslüman olmayanların 
müslümanlarla beraber yaĢamlarına müsaade etmiĢtir.  Bundaki gaye ve maksat 
onların da Kur‟anın hak ve hakikatlerinden istifade ederek Allah‟ın dinine girmelerini 
sağlamaktır. Olur ki onlar veya onların neslinden gelenler Ġslam ile Ģereflenir ve ebedi 
saadete nail olurlar. Onları Kur‟anın hakikatlerinden haberdar etmek Kur‟an-ı Kerimi 
okuyup anlamaları ile mümkündür. Bu da Kur‟anın öğrenilmesi ile olur. Bunun için 
cihad Kur‟an- Kerimi okuyup öğrenmek demektir. Cihadın amaçlarından birisi de 
budur.  

Buna göre “Din ve Vicdan Hürriyetini” temine çalıĢmak da bir nevi manevi 
cihaddır. Böylece dinin öğrenilmesi ve yaĢanması sağlanmıĢ olacaktır. 

                                                 
54

 Saf, 61:10-12 
55

 Nisa,  4 : 95-96 
56

 Müslim,  Şerh-u Nevevi, 17 : 198 
57

 Bakara, 2 : 193 
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3. Süfli duygulardan kurtulmak, ulvi duygulara sahip olmak : 
 
Hayat imtihanında zor anlar vardır. KiĢi mücadele ve mücahede ile hayatın 

zorluklarına karĢı mücadele ruhunu geliĢtirmelidir. Böylece insanın düĢmanları olan 
nefis ve Ģeytan ile ve  islamın düĢmanları olan kafir ve münafıklarla mücadele ede 
ede manen terakki eder ve günahlarından arınır, iyi bir müslüman ve mükemmel bir 
insan olur.  

Bediüzzaman, “Dünya daru‟l- hizmet ve ahiret daru‟l-ücrettir” buyurur. Dünya 
keyif ve lezzet, oyun ve eğlence yeri değildir. Gerek nefsi ile ve gerekse islamın 
düĢmanları ile mücahede edenler pek çok sıkıntılara göğüs gererek manen terakki 
ederler. Gayret, cesaret, kahramanlık, sabır, sebat ve hamiyet gibi yüce duygulara 
sahip olurlar. Mücahede etmeyenler ise, korkaklık, cimrilik, bencillik, himmetsizlik ve 
hamiyetsizlik gibi süfli duygulardan kendilerini kurtaramazlar.  

Yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde Ģöyle buyurur: “Dünya hayatını feda ederek 
karĢılığında ahiret hayatını tercih edenler Allah yolunda cihad etsinler. Kim Allah 
yolunda cihad ederse ister öldürülsün, isterse galip gelsin biz yakında ona pek büyük 
bir mükafat vereceğiz.58 “ “Allah ve Rasülüne gerçekten iman edenler, Allah‟ın 
rahmetini umarak hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenlere Allah af ve 
merhametle muamele eder. Allah çok affedici ve çok  merhametlidir.59 “  

Bu ayetler gösteriyor ki maddi ve manevi cihadı kendilerine meslek edinenler 
Allah‟ın rızasına erer ve ahiretteki ebedi mükafatı hak ederler. 

 
4. İmana, Kur’ana ve İslam’a Yapılan Saldırıları Önlemek: 
 
Ġslam‟ın izzetini korumak, hakkaniyetini ispat etmek, din ve Ġslamiyet 

düĢmanlarının Ġslama ve Kur‟an olan hücumlarını önlemek cihadın en büyük 
gayelerinden birisidir. Yüce Allah Kur‟anda buyurur: “Allah yolunda nasıl cihad etmek 
gerekiyorsa öyle cihad ediniz. O dinine yardım etmeniz için sizleri seçti ve dinde de 
sizin için hiç bir zorluk kılmadı. Sizleri müslüman olarak isimlendiren de odur. Öyle ise  
namazınızı dosdoğru kılın, zekatınızı verin ve her iĢinizde Allah‟a sarılın. Sizin hakiki 
dostunuz O‟dur. O ne güzel dost ve ne iyi bir yardımcıdır.60 ” 

Bu ayette görüldüğü gibi islamın izzetini korumak için bulunduğumuz zaman 
içinde nasıl cihad etmek gerekiyorsa o Ģekilde mücahede etmemiz istenmekte ve 
bunun için de evvela namazı dosdoğru kılmamız ve Ġslam dininin gereklerini yerine 
getirmemi istenmektedir.  

 
 
5. Nefis, Şeytan ve Din Düşmanlarıyla Mücadele Etmek: 
 
Yüce Allah Ankebut suresinin baĢında veciz bir Ģekilde Ģöyle buyurur: 

“Ġnsanlar iman ettik demekle bırakılıp, imtihan edilmeyeceklerini mi sanıyorlar? Allah 
imanında sadakat gösterenlerle, yalancıları birbirinden ayırmak için imtihanlarla 
dener. Kötülük yapanlar da kaçıp kurtulamazlar. Kim Allah‟a kavuĢmayı dilerse nefsi 
ile cihad etsin. Nefsi ile cihad ederek arzularına karĢı koyan da bilsin ki ancak kendisi 
için cihad etmiĢ olur. Böylece kendisini korumuĢ ve kurtarmıĢ olur. Allah tüm 
alemlerden müstağnidir, kimseye ve hiç kimsenin ibadetine ihtiyacı yoktur. Ġman edip 

                                                 
58

 Nisa, 4 : 74 
59

 Bakara, 2 : 218 
60

 Hac, 22 : 78 
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salih amel iĢleyenleri de biz mükafatlandıracağız. Biz insana anne- babasına karĢı 
güzel davranmasını da emrettik. Eğer onlar ve müĢrikler sizi Ģirke ve küfre zorlayarak 
sizinle mücadele edecek olurlarsa siz onlara uymayınız. Biliniz ki dönüĢünüz 
banadır.61 ”  

Peygamberimiz (SAV) bir savaĢtan dönerken nefisle cihad konusunda Ģöyle 
buyurur: “ Küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Sahabeler sorarlar: “Büyük cihad 
nedir Ya Rasülallah?  Peygamberimiz (SAV) cevap verir: “Kulun nefsinin hevası ve 
arzuları ile mücadele etmesidir.62 “  

 
6. Zulüm ve Haksızlıkları Önlemek: 
 
Cihadın en mühim gayelerinden birisi de zulüm ve haksızlıkları önlemektir. 

Bunun yolu da “Emr-i Bil Ma‟ruf ve Nehy-i Ani‟l- Münker” görevini hakkıyla yapmaktır. 
Peygamberimiz (SAV) “Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle düzeltin, buna 
gücünüz yetmezse dilinizle düzeltmeye çalıĢınız. Buna da gücünüz yetmezse o 
zaman kalben buğz ederek o kötülüğü hoĢ karĢılamayınız. Bu ise imanın en zayıf 
mertebesidir.63 “ buyurarak haksızlık ve kötülüğü her hal ve Ģartta önlemeye 
çalıĢmanın her müslümanın görevi olduğunu vurgular.  

Yüce Allah da Kur‟an-ı Kerimde “ Ġçinizden insanları hak ve hakikate, hayır 
ve hidayete  çağıracak, insanlara iyiliği emrederek kötülüklerden sakındıracak bir 
topluluk bulunsun. ĠĢte bu görevleri yapanlar kurtuluĢa erenlerdir 64 ” buyurarak bize 
mühim bir mücadele yolunu göstermiĢtir. Peygamberimiz (SAV) e soruldu: “Cihadın 
en faziletlisi hangisidir?”  Peygamberimiz (SAV) cevap verdiler. “ Zalim idarecinin 
huzurunda hak söz söyleyerek onu ikaz etmektir.65 “  

 
Tüm bu sayılanların hepsi CĠHAD ve MÜCAHEDE  kavramları içerisinde 

mütalaa edilecek hususlardır. Bu cihad vazifesini her müslüman her hal ve Ģart 
altında yapmak ile mükelleftir. Bediüzzaman hazretleri tüm bunları “Manevi Cihad” 
kavramı ile izah etmektedir. 

 
CİHADIN TEMELLERİ: 

 

Dinin temeli bir olan Allah‟ın vahdaniyetine, her Ģeye kadir olduğuna, her 
yerde hazır ve nazır olduğuna iman etmektir. Ġmanın verdiği teslimiyet ile Allah‟ın 
emirlerine uymak, gönderdiği peygamberine itaat etmektir. Allah‟ın dinini kabul edip 
ona uyduktan sonra bunda sebat etmek, dinin düĢmanları olan baĢta nefis ve hevası, 
sonra Ģeytan ve yardımcıları olan din düĢmanları ile dini yaĢamasına engel olmak 
isteyenlere karĢı insan dinini, aklını, namusunu, malını ve canını korumak için de  
cihad vazifesi ile emredilmiĢtir.  

Cihad namaz, oruç, zekat ve hac gibi her müslüman ferdin üzerine farz bir 
ibadettir.  

Alemlere rahmet olarak gönderilen66 Peygamberimiz (SAV) in getirdiği en 
büyük rahmet tevhid esasına dayanan Allah‟a imandır. Yine Onun getirdiği inanç 
esaslarından olan Ahirete iman gerek ailede, gerek Ģehirde ve gerekse memlekette 

                                                 
61

 Ankebut, 29 : 1-8 
62

 Kenzü’l – Ummal, 4: 616 ( Hadis No: 17799 ) 
63

 Müslim, 8 : 69 
64

 Al-i İmran, 3 : 104 
65

 Nesai, Şerh-u Elbani, 3 : 882 
66

 Enbiya, 21 : 107 
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huzurun, emniyet ve asayiĢin, hukukun ve ahlakın kaynağıdır. Bütün bunlar bizatihi 
rahmettir. 

Ġman ile bu rahmet deryasına dalarak imanın ve ibadetin verdiği gönül 
huzuruna eren her vicdan sahibi müslümanın bu nimetleri baĢka insanlarla 
paylaĢmak istememesi düĢünülemez. ĠĢte imanlı bir insanın bu imandan aldığı zevk 
ve Ģevki, ilim ve irfanı diğer insanlarla paylaĢması hadisesine tebliğ ve cihad denir. 
Cihadın dayandığı temel esas iĢte budur. Ġmanını, ahlakını ve dini değerleri baĢka 
insanlarla paylaĢmak ve buna mani olan baĢta nefis ve hevası, Ģeytan ve 
ĢeytanlaĢmıĢ Ģerirli ve zararlı Ģeylerle mücadele etmek .. ĠĢte cihad budur. 

Cenab-ı Allah Kur‟an-ı Kerimde Ģöyle buyurur: “Devamlı yemin eden, 
aĢağılık, daima kusur arayarak insanları kınayan, durmadan söz taĢıyarak insanların 
arasını ayıran, iyiliği engelleyen, mütecaviz, günaha dadanmıĢ, kaba, haĢin ve 
soysuzlukla damgalanmıĢ kimselerden hiçbirine malları ve oğullar vardır, dünyada bir 
menfaat elde ederim umudu ile itaat etme.67 “  

 
Bu ayet-i kerimede  yüce Allah kötü vasıflarla muttasıf insanlara uymamak 

ve onlardan menfaat beklememek gerektiğini belirtmekle beraber mücahede ve 
mücadele etmeyi de bilvesile tavsiye etmektedir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
67

 Kalem, 68 : 10-14 
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CİHADIN  PRENSİPLERİ 
 
1. Dinde Zorlama Yoktur: 
 
Cihad insanları zorlayarak Ġslama sokmaya çalıĢmak değildir. Müslüman 

olmaya zorlamak dinen doğru değildir. Ġslam zora muhtaç değildir. Ġnsanlar hayra 
veya Ģerre zorlamak zulümdür; Allah da bu gibi zulmü iĢlemekten münezzehtir. 
Sevilmeyen ve beğenilmeyen bir Ģey sevdirilmeye zorlanır.  Ġslam nurdur, rahmettir, 
zorla sevdirilmeye ve kabul ettirilmeye  ihtiyacı yoktur. Ulvi ruhlar ve temiz kalpler onu 
severler. Ġslam temiz fıtratların, selim akılların, hak ve hakikat aĢıklarının sevgilisidir. 
BozulmamıĢ akıllar ve selim kalpler onu arar ve bulurlar. Ġslam için yapılacak en 
güzel mücadele onu arayanlara doğru ve olduğu gibi anlatmak ve öğretmekten 
ibarettir. 

Bütün bunlardan dolayı yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde buyurdu: “Dinde 
zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan ve iman küfürden tamamen ayrılmıĢtır.68 “ Aklı 
olan iki cihan saadeti için seve seve islamı öğrenmeye ve yaĢamaya koĢar. Akılsız, 
vicdansız ve beyinsizlerin zaten islamda yeri yoktur, islam onlara muhtaç değildir; 
ancak islamı yanlıĢ anlayıp anlatmalarına ve kasıtlı olarak islamı yıkmalarına ve 
bozmalarına fırsat vermemek için “doğru islamı anlatarak ve islama layık doğruluğu 
göstererek” onlarla mücadele ve mücahede etmek gerekmektedir. Cihadın amacı ve 
hedefi budur.  

Dinde zorlama yani ikrah, inanmayan kafire, “Müslüman olmazsan seni 
öldürürüm!”  demektir. Allah bunu engellemek için “Dinde ikrah, yani zorlama yoktur “ 
ayetini inzal buyurmuĢtur.  

Yüce Allah diğer ayetlerde Ģöyle buyurur: “Rabbin dileseydi yeryüzünde 
herkese iman nasib ederdi. Yoksa sen insanları imana zorlayacak mısın?69 Dileyen 
iman etsin dileyen de inkar edebilir,70 Halbuki sen onlar inanmıyorlar diye neredeyse 
kendini helak edeceksin. Biz dileseydik onlara gökten mucizeler indirirdik de ister 
istemez boyun eğerlerdi.” 71 

Büyük müfessir Fahreddin Razî  “Yüce Allah imanı mecbur kılmamıĢ ve 
insanları zorlamaya müsaade etmemiĢtir. Kullarını iradeleri ile serbest bırakmıĢ, irade 
ve ihtiyarlarını etkilemek için deliller serd ederek akla kapı açmıĢ, ihtiyarlarını 
ellerinden almamıĢtır. Kur‟an-ı Kerimde Tevhid ve haĢri akli delillerle izah ederek 
akılları ile ve ihtiyarları dahilinde iman etmelerini istemiĢtir” der. Allah‟ın “dileyen iman 
etsin, dileyen de inkarına devam etsin” ayetinden muradı, neticesine katlanmak Ģartı 
ile herkesin inancında serbest olmasıdır. “Din ve Vicdan Hürriyeti” nin en geniĢ 
manada izahı budur.  

Bunun için islam diyarında yaĢayan müĢrikler ve ehl-i kitap olanlar, cizye 
vermeleri Ģartı ile inançlarında serbesttirler, inkar ve küfürlerinden dolayı kınanmaz 
ve öldürülmezler. Cizye verince de onları korumak devletin üzerine vacip olur.72 

Ġmanın gerçek yeri kalbdir.  Dil ise kalbde olanı ifade eden bir vasıtadır. Dil 
kalbin tercümanıdır.73 Kalbde olmayan bir imanın dille ifadesinin hiçbir önlemi ve 

                                                 
 
68

 Bakara, 2 : 256  ( Bu ayetin nüzul sebebi: Ensardan Beni Salim bin Avf el - Huseynî isimli bir sahabinin 

çocukları Hristiyan olmuşlar ve Şam’a yerleşmişlerdi. Medine’ye yağ satmaya geldiklerinde 

babaları yakalarından tutarak “İslama girmedikçe sizleri bırakmam”  diye Resulullah (SAV) in 

huzuruna getirdi. “Ya Resülullah! Göz göre göre bunları ateşe mi atayım!” dedi. Bunun üzerine bu 

ayet nazil oldu. ( İbn - i Kesir, Tefsir,  1 : 38 ; Tahsin Emiroğlu, Esbab-ı Nüzul, 1 : 257) ) 
69

 Yunus, 10 : 99 
70

 Kehf, 18 : 29 
71

 Şuara, 26 : 3-4 
72

 Tefsir-i Kebir Tercümesi,  5 : 256 
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anlamı yoktur. Böyle kimselere dinimizde “Münafık” denir. Bunların ahiretteki 
dereceleri ise cehennemin en alt tabakasına düĢmektir.74  

Yüce Allah korkuya ve zorlamaya dayanan bir imanı kabul etmediğini, kalbin 
imanın halavetini almadan inanmıĢ sayılmayacağını ifade ile Ģöyle buyurur: 
“Bedevilerden bazıları inandık derler. Onlara deki, „hayır,siz inanmadınız, çünkü iman 
kalbinize yerleĢmiĢ değildir” 75 Bu ayet-i kerime korku ve menfaate dayalı bir imanın 
makbul olmayacağını ifade etmektedir.  

YaratılıĢın gayesi ve dünyanın en değerli hazinesi iman olduğu için onu elde 
etmek rast gele bir hadise değildir.  ÇalıĢarak, Ģuurlu ve bizzat hür iradesi ile iyiye 
yönlendirmekle lütfedilen bir ihsan-ı Ġlahi ve bir nurdur. Bu nur hem insanın değerini 
artırır, hem onu, hem de kainatı ıĢıklandırır. Kur‟anın istediği iman, müdellel ve 
müberhen, akıl ve kalbin tatmin edildiği tahkiki, sarsılmaz bir imandır.  

Bunun için Kur‟an pek çok ayetlerinde Allah‟ın varlığını, birliğini ve kudretini 
gösteren delilleri çokça zikrederek imanı akla kabul ve kalbe yerleĢtirmek ister. “ 
Deveye bakmazlar mı, nasıl yaratılmıĢ?  Dağlara bakmazlar mı nasıl dikilmiĢ? 
Yeryüzüne bakmazlar mı nasıl yayılmıĢ? Ey Rasülüm! sen onlara öğüt ver, onları 
doğru yola zorlayıcı değilsin ..” 76  

Niçin zorlama olmaz? 
Dünya bir imtihan meydanıdır. Eğer insanlar inanmaya zorlanırlarsa imtihan 

olmazdı. Bunun için yüce Allah buyurdu: “Hanginiz daha güzel amel iĢleyecek diye 
imtihan için sizi dünyaya gönderen, hayatı ve ölümü yaratan Allah‟tır.77 ”  

Evet, “Din bir imtihandır, bir tecrübedir; ervah-ı aliyeyi, ervah-ı safileden tefrik 
eder.78  Ġman ve teklif, ihtiyar dairesinde bir imtihan, bir tecrübe, bir müsabakadır.79 “ 
Bu ise akla kapı açmak ve ihtiyarı elden almamak tarzında olabilir. 

Elmalılı Hamdi Yazır da bu konuda Ģöyle der: “Din cüz-i ihtiyarinin sarfı iledir. 
Daire-i dinde ikrah, yani zorlama yasaktır. Dinin Ģanı ikrah değil, ikrahtan korumaktır. 
Ġslam dinin bizzat hakim olduğu yerlerde kimse dine zorlanmaz. Ġkrah ile vaki olan 
iman makbul olmadığı gibi, zorla iĢlenen amelde de sevap bulunmaz. Zira bu dindeki 
niyet ve ihlasa münafidir.  Rıza ve hüsn-ü niyet olmadıkça amel makbul olmaz. O 
amel de ibadet sayılmaz. Ameller niyetlere göredir. Vazife de zorla değil, bi‟l-ihtiyar 
yapılmalıdır. Ġman ve amel-i salih cebre değil, hüsn-ü ihtiyar ve rıza-i vicdaniyeye 
menuttur. Bunun için din ancak tebliğ ve teklif edilir, dine girmeye zorlanmaz. 80 “ 

 
2. Dinde Esas Olan “Tebliğ” dir: 
 
Ġslamın amacı insanları öldürmek değil, manen onu ihya etmektir. Gönlünü 

iman nuru ile fethetmek, açmak, küfrün zulmetinden kurtarmaktır. Bu da Ġmanın ve 
Kur‟anın hakikatlerini en güzel bir Ģekilde insanlara ulaĢtırmak ve tebliğ etmekle 
mümkün olur. 

Yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde buyurur: “Ġnsanları Allah‟ın yoluna ilim ve 
hikmetle,  güzel öğütle davet edin. Onlarla en güzel Ģekilde cihad ve mücahede 
ediniz.81 ”   

                                                                                                                                                         
73

 Fıkh - Ekber Şerhi,  Aliyyü’l – Kari,  s. 87-88 
74

 İbn - Kesir, Tefsir, 4: 234 
75

 Hucurat, 49:14 
76

 Gaşiye, 88:17-22 
77

 Mülk, 67:2  
78

 Sözler, 307 
79

 Şualar, 498 
80

 Hak Dini Kur’an Dili, 1: 860-861 
81

 Nahl, 16 : 125 
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Dinde bunun adına “tebliğ” adı verilir. Müslümanın vazifesi dini tebliğ 
etmektir. “Tarık-ı hakta çalıĢan ve mücahede edenler, yalnız kendi vazifelerini 
düĢünmek lazım gelirken, Cenab-ı Hakka ait vazifeyi düĢünüp, harekatını ona bina 
ederek hataya düĢerler.82 ” Dinin sahibi ve mübelliği olan Peygamberimiz (SAV) 
“Peygambere düĢen ancak tebliğ etmektir83 ” ilahi fermanını kendisine rehber ederek 
büyük bir gayret ve ciddiyetle tebliğ vazifesini yapmıĢtır. Çünkü “Sen sevdiklerini 
hidayete erdiremezsin. Ancak Allah dilediğine hidayet verir84 “ ferman-ı Ġlahisinin sırrı 
ile anlamıĢtır ki, insanlara dinlettirmek ve hidayet vermek, Cenab-ı Hakkın vazifesidir; 
Cenab-ı Hakkın vazifesine karıĢmazdı.85 “  

 
Bu hakikatler çerçevesinde yapılacak bir tebliğ hem Allah‟ın rızasına hem de 

peygamberin sünnetine uygun bir tebliğdir. KiĢinin kendi heva ve hevesine göre 
yaptığı ve neticeyi düĢünerek harekatını ona bina ettiği bir davet anlayıĢı Allah rızası 
ile te‟lif edilemez. Ġnsanın vazifesi olan tebliğ neticeye odaklı değil, sürece odaklı 
olmalıdır. Netice Allah‟a aittir.  

 
Cihadın en mühim ve temel amacı ve hedefi, “ölümün idam-ı ebedisinden 

iman-ı tahkiki ile biçareleri kurtarmak ve bu mübarek milleti de her nevi anarĢilikten 
muhafaza etmektir.” 86  Ġsabetli hizmet ve cihad Allah rızasına uygun olmalıdır ki Allah 
yardımcı olsun, nefis hesabına olan ve neticesinde dünyevi bir amacı ve hedefi gaye 
edinen bir cihad anlayıĢı elbette ne Allah‟ın rızasına ne de yardımına mazhar 
olmaktan uzaktır. 

 
 
Tebliğ Metotları: 

 
1. Fiilen YaĢayarak Örnek Olmak:  
 
“Eğer biz, ahlak-ı İslamiyenin ve hakaik-ı imaniyenin kemalatını 
ef’alimizle izhar edip göstersek, sair dinlerin tabileri elbette cemaatlerle 
İslamiyete girecekler, belki küre-i arzın bazı kıtaları ve devletleri de 
İslamiyete dehalet ecekler.” 87 
 
2. Hakikatleri Ġhtiyaca Göre Yerinde ve Zamanında Söylemek:  
 
“Senin üzerine haktır ki her söylediğin hak olsun. fakat her hakkı 
söylemeye senin hakkın yoktur. Her dediğin doğru olmalı; fakat her 
doğruyu demek doğru değildir. Zira senin gibi niyeti halis olmayan bir 
adam, nasihati bazan damara dokundurur, aksülamel yapar.88”  Bu 
prensibe göre her önüne gelene her Ģeyi anlatmak, söylenen Ģeyler 
doğru da olsa tebliğ açısından yanlıĢtır. Esas olan muhatabın 
ihtiyacına göre nasihat etmektir. “Ata et, Aslana ot atılmamalıdır.” 89 
Halkın karĢısında uluorta dinin medar-ı münakaĢa meselelerini 

                                                 
82

 Lem’alar,  (2001)  s.182 ; Mesnevi-i Nuriye, (2001) s.144 
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tartıĢmanın ne derece dine ve dindar insanlara zarar verdiği günümüzde 
açıkça görülmektedir.  
 
3. Çoğunluğun AnlayıĢı Esas Alınmalıdır:   
 
Kur‟anın hitabı umum insanlaradır. Ġnsanların çoğunluğu ise avamdır, 
halktır. Herkesin istifadesi için Kur‟an ekseriyetin anlayıĢını esas alır. 
Kur‟anın bu prensibine ittibaen bizler de çoğunluğun anlayacağı bir dili ve 
üslubu benimsemeliyiz. “Belagat-ı irşadiyenin şe’nindendir ki, avamın 
nazarına, ammenin hissine, cumhurun fehmine göre hareket yapılsın ki 
nazarları tavahhuş, fikirleri kabulden imtina etmesin. Binaenaleyh, 
cumhura olan hitabın en beliği, zahir, basit, sehl olmasıdır ki aciz 
olmasınlar; muhtasar olsun ki, melül olmasınlar, mücmel olsun ki, 
lüzumlu olmayan tafsilden nefret etmesinler.” 90 
 
4.   Medenilere Galebe Etmek Ġkna Ġledir:   
 
Asrımız ilim, fen ve medeniyet asrıdır. Cihadın en büyük gayesi “Ġ‟lay-ı 
Kelimetullah” ( Allah‟ın Ģanını yüceltmek) fen ve sanat silahı ile 
medeniyetin nimetlerinden istifade ederek, insanın gerçek terakki ve 
tekamülünü sağlayan Ġslam Medeniyetini oluĢturmaktır. Bunun için 
“Cihad-ı Harici” olan silahla cihadı bile Kur‟anın “Berahin-i katıasının 
elmas kılıçlarına havale etmeliyiz. Zira Medenilere galebe çalmak ikna 
iledir, söz anlamayan vahşiler gibi icbar ile değildir. Biz muhabbet 
fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur.”91  Bunun için ikna ve isbat 
metodunu esas almalıyız. 
 
5.  Asrımızı GeçmiĢ Asırlar Ġle Kıyaslamamalıyız:  
 
Geçen asırlarda, yani vahĢet döneminde alemde hüküm ferma vahĢetin 
mahsulü olan cebir ve kuvvet idi. Bu medeniyet zamanında ise âlemin 
hükümranı ilim ve marifettir.  ġimdi herkeste bir meyl-i taharri-i hakikat  
peyda olmuĢ. Bunlara karĢı tasvir-i müddea  tesir etmez. Ancak tesir 
ettirmek için isbat-ı müddea ve ikna lazımdır.92 “ “Biz Ehl-i haliz, namzed-i 
Ġstikbaliz. Tasvir-i müddea zihnimizi iĢba etmiyor, bürhan isteriz.93 ” Artık 
insanlık terakki ve tekamül etmiĢtir. Ġnsanlık savaĢ istemiyor, barıĢ huzur 
ve sevgi arıyor. Bunun için insanlığa sevgi ile yaklaĢan, barıĢ huzur ve 
saadeti temin eden Ġslam hakikatlerini onlara ulaĢtırmada elbette ikna 
metodu Ģarttır. 
 
6.  Tebliğci Ġhlaslı ve Sabırlı Olmalıdır:  
 
“Cenab-ı Hakkın rızası ihlas ile kazanılır; kesret-i etbâ ve fazla 
muvaffakiyetle değildir. Çünkü onlar vazife-i İlahiyeye ait olduğu için 
istenilmez, belki bazan verilir. Evet, bazan bir kelime sebeb-i necat ve 
medar-ı rıza olur. Kemiyetin ehemmiyeti o kadar medar-ı nazar olmamalı. 
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Çünkü bazan bir tek adamın irşadı, bin adamın irşadı kadar rıza-i İlahiye 
medar olur. ... Bazı peygamberler gelmişler ki mahdut birkaç kişiden 
başka ittiba edenler olmadığı halde, yine o peygamberlik vazife-i 
kudsiyesinin ücretini almışlar. Demek hüner, kesret-i etba ile değildir. 
Belki hüner, rıza-i İlahiyi kazanmak iledir. Sen neci oluyorsun ki, böyle 
hırsla “Herkes beni dinlesin” diye vazifeni unutup, vazife-i İlahiyeye 
karışıyorsun? Kabul ettirmek, senin etrafına halkı toplamak Cenab-ı 
Hakkın vazifesidir. Vazifeni yap, Allah’ın vazifesine karışma.” 94 
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CİHADIN NEVİLERİ 

 
                   “Bizim düşmanımız cehalet, zaruret ve ihtilaftır.  

Bu üç düşmana karşı, sana, marifet ve ittifak silahı ile cihad edeceğiz.” 
(Bediüzzaman) 

 

Cihad ömür boyu yapılan bir ibadettir. Duruma, zamana ve Ģartlara göre 
devam eder. Pek çok nevileri vardır: 

 
1. İlimle yapılan cihad : ( Eğitim ve Öğretim) 
 
Tüm kötülüklerin kaynağı cehalettir. Bunun için cehalete karĢı ilimle 

mücadele etmek her insanın görevidir. Hakka ulaĢmak ve doğruyu bulmak isteyen 
herkes öncelikle cehaletten kurtulmalıdır. Yüce Allah insanlığa peygamberler 
göndererek öncelikle onların cehaletten kurtulmasını murat etmiĢtir. Bunun için 
peygamberimiz (SAV) e ilk vahyi ve ilk emri “Allah‟ın adı ile OKU!” 95 hitabı olmuĢtur. 
Peygamberimiz bu emre imtisalen ilk olarak cehalete karĢı ilimle mücadeleye baĢladı. 

Ġslamiyetten önceki döneme “Cahiliye Dönemi” denmektedir. Ġman ve ibadet 
ilmin eseri olduğu gibi, inkar, Ģirk ve küfür de cehaletin eseridir. Ġslamın amacı ilmi 
ihya etmek ve bununla cehalet zulmetini izale etmektir. Ġlmin akıllar ve kalpler 
üzerinde icra ettiği tesiri silah gücüyle temin etmek mümkün değildir.  

Temeli ilimle tebliğe ve davete dayanan Ġslamın bu yayılma metoduna 
“Kur‟an ve ilimle cihad” adı verilmektedir. Nitekim tüm peygamberler Allah‟ın 
kendilerine vahy yoluyla vermiĢ olduğu ilahi kitapları okuyup okutarak-öğrenip 
öğreterek, eğitim ve öğretim yoluyla , yani ilimle insanların kalplerine, gönüllerine ve 
akıllarına hükmetmiĢ küfürle, cehaletle mücadele etmiĢlerdir. Hz. Musa (as) Sina 
çölünde kırk yıl Tevratı okutarak yetiĢtirdiği genç ve bilgili bir nesille Kudüs‟ü 
fethederek büyük bir medeniyetin temellerini attı. Bu nesil daha sonra dünyaya 
hükmetti. Hz. Ġsa (as) Ġncil‟i okutarak eğittiği havarileri sayesinde  Hristiyanlığı 
dünyaya kabul ettirdi. Hz. Muhammed (SAV) Kur‟an-ı Kerimi okuyup öğreterek 50 yıl 
gibi kısa bir zamanda üç kıtaya Ġslamiyeti yaydı ve cahil ve bedevi Arap kavmini 
medeni milletlere muallim ve üstad eyledi.  

Yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde varlık ve birliğinin kainattaki delillerini ayetleri ile 
izah ettikten sonra Ģöyle buyurur: “Ey Rasülüm! Sen kafirlere uyma,  onlara karĢı 
Kur‟anın delillerini ortaya koyarak büyük bir mücahede ile cihad et.96 ”  

Mekke‟de nazil olan bu ayetlerde yüce Allah delil ve hüccetlerle mücadele 
ederek müĢrik ve sefihleri mağlup etmeye çalıĢmanın, kılıçla mücadele etmekten 
daha mühim olduğunu bu nevi cihada da “Büyük Cihad” denildiğini ifade etmektedir.97 
Elmalılı Hamdi Yazır da “ DüĢünmeli ki bu ne büyük bir emirdir. Tebliğe memur olan 
Hz. Muhammed (SAV) in elinde Kur‟andan baĢka hiçbir silah yokken, o Kelamullah 
en büyük cihadı yapmaya kifayet ediyor. Mekke‟de baĢlayan bu büyük cihad tüm 
dünyaya yayılıyor98 “ diye izah ederek en büyük cihadın hak ve hakikati anlatmak ve 
Allah‟ın varlık ve birliğini, kudret ve azametini kalplere, akıllara ve gönüllere 
yerleĢtirmenin ne büyük bir cihad olduğunu  ve bunun da ancak ilimle yapılabileceğini 
belirtiyor.  
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Biz araĢtırmalarımızda gördük ki Mekke‟de nazil olan ve Medine‟de nazil 
olduğu halde içerisinde “Cihad” ve  “Mücahede” ifadelerinin geçtiği tüm ayetler 
manevi olan ilimle, fikirle yapılan cihadı emretmektedir. Ancak Medine de nazil olan 
ve içinde “Kıtal” ve “Mukatele” ifadelerinin geçtiği ayetler müĢriklerin tecavüzlerini 
defetmek için harici düĢmana karĢı “SavaĢ” emrini ifade etmektedir.  

Bunlardan da anlaĢılıyor ki CĠHAD AYRIDIR, SAVAġ BÜTÜN BÜTÜN  
AYRIDIR. Cihad her müslümanın görevi iken, savaĢ ancak devlet eliyle yapılır. 
Dahilde cihad vardır ve tebliğ, irĢad; eğitim ve öğretim tarzındadır; ama memleket 
dahilinde devlet eliyle olmayan silahlı savaĢ anarĢi ve terörden baĢka bir Ģey değildir 
ve bunun Ġslamın cihad emri ile hiçbir ilgi ve alakası yoktur. Çünkü devlet eliyle 
yapılmayan bir savaĢ anarĢi ve terörden baĢka bir neticeyi vermez. 

Ancak memleket dahilinde haksızlık ve zulümler oluyorsa bunu dile getirmek 
ve hakkını savunmak her insanın vazifesidir. Peygamberimiz (SAV) “Zalim bir idareci 
karĢısında hak söz söylemek, hak ve adaleti istemek, en büyük cihaddır”99 buyurarak  
bunu dile getirmiĢ ve hakkı müdafaayı büyük cihad olarak nitelemiĢtir.  

Yine Hz. Peygamber (SAV) Ģöyle buyurmuĢtur: “Bazı insanlara ne oluyor ki 
yakınlarını dini konuda bilgilendirmiyorlar? Öğüt vermiyorlar? Ġyiliği emredip 
kötülükten sakındırmıyorlar?  Bazılarına da ne oluyor ki komĢularından bilgi 
almıyorlar? Dinlerini öğrenmiyorlar ve öğüt almıyorlar? Allah‟a yemin ederim ki 
insanlar ya dini konularda bilgi sahibi olurlar, emr-i bil-ma‟ruf ve Nehy-i anil-münkeri 
yaparlar, öğüt alırlar, dinlerini öğrenirler veya hepsine birden azap gelir.100” 

Ġslam‟da öğretinin esası Kur‟an ve Sünnetin öğretilmesidir. Peygamberin 
görevi de insanlara Kur‟anı öğretmektir. Nitekim yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde buyurur: 
“Kendi içinizden bir peygamber gönderdik ki, size ayetlerimizi okusun, sizleri inkar ve 
günah kirlerinden korusun, temizlesin, size kainatın ve varlıkların amaçlarını ve 
sırlarını ve daha bilmediğiniz nice Ģeyleri öğretsin.101 “  

Peygamberin görevi Kur‟anı ve sünnetini inananlara öğretmek olduğu gibi, 
peygamberden sonra da bu görevi yapan bilginler olmalıdır. Bunu yüce Allah 
emrederek Ģöyle buyurur: “Sizler de Allah‟ın kitabını okuyup okutan, öğrenip öğreten 
Rabbaniler ve halis kullar olun.102 “ Ayet-i Kerimede ifadesini bulan “Rabbaniler” den 
maksadın “Allah‟ı bilen, insanlara öğreten, Rablerine bağlı ilim sahipleri” olduğunu 
müfessirler belirtmiĢlerdir. Eğitim ve öğretim olmadan din olmaz. Bunun için 
Peygamberimiz (sav) “Alimin mürekkebi Ģehitlerin kanından üstündür” 103 buyurdular. 

Yine Peygamberimiz (sav) bu konuda buyurdular ki: “Ġlim öğrenmek 
namazdan oruçtan, hacdan ve Allah yolunda savaĢmaktan daha faziletlidir.104 ” “Ġlim 
öğrenin, ilmin tahsili Allah korkusu verir, Ġlmi öğrenmeyi istemek ibadettir. Ġlmî 
müzakere Allah‟ı tesbih etmektir. Ġlimden bahsetmek cihaddır.105 ”  

S.   --  Ġlimle cihad mı üstündür, silahlı savaĢ mı daha üstündür? 
C. – Ġlimle cihad asıldır. Silahla cihad ancak malı korumak, namusu 

korumak, dini düĢmanın tasallutundan korumak,  nefsi müdafaa ve korumak için 
mütecaviz zalimlere karĢı devlet eliyle yapıldığı için ilmi cihadın fer‟i sayılır. Eğitim ve 
öğretime dayalı bir din olmazsa din için savaĢın bir anlamı kalmaz. Cihad ancak ilim 
üzerine bina edilir.106 Elbette ilimle cihad savaĢtan üstündür. 
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2. Dil İle Cihad (Emr-i Bi’l - Ma’ruf ve Nehy-i Ani’l-Münker) 
 
Ġslam Allah‟ın emir ve yasaklarını da kapsamaktadır. Bunları halka ve 

topluma anlatmak, insanın kendisini ve toplumu bozan kötü davranıĢlardan 
sakındırmak ve iyiye yönlendirmek nasihatle  olur. Nasihatte ise tesir lazımdır. Bunu 
en güzel Ģekilde yapmak dil ile cihad etmek demektir. 

Ġslamı anlatmak, zalim ve fasıkları kötülüklerden korumak, çıkıĢ yollarını 
göstermek, iyiliğe yönlendirmek mühim bir hizmettir. Münkir ve münafıkların 
itirazlarını en güzel Ģekilde çürütmek, mü‟minlerin Ģüphe ve tereddütlerini gidermek 
hak ve hakikatı göstermek, Ġslamın hakikatlerini izah ve isbat etmek en önemli bir 
cihaddır. 

Yüce Allah buyurdu: “Kafirlere ve münafıklara uyma, onlara karĢı Kur‟anın 
delillerini ortaya koyarak en büyük bir mücahede ile cihad et. 107 “ Bu ayet-i Kerimede 
dil ile cihad emredilmiĢtir. Yine yüce Allah peygamberlerine buyurdu: “Ey Rasül! 
Rabbinden sana indirilen vahyi insanlara tebliğ et. Bunu yapmazsan elçilik görevini 
yapmamıĢ olursun.108” Peygamberlerin vazifelerinin “Tebliğ” olması dil ile cihadın 
önemini anlatmaya kafidir.109 

 
3. Nefis ve Şeytanla Cihad:  
 
Nefisle cihaddan murad, nefsin heva ve hevesine uymamak hususunda 

kiĢinin cehd ve gayret sarf etmesidir. Yüce Allah buyurdu: “Hevana tabi olma ki, seni 
Allah yolundan saptırmasın.110 “ Heva ve heves nefisin Ģehvetinden gelir, insanı 
cismani lezzetlere dalmaya, ruhani saadetten kaçmaya çağırır. Nefis peĢin ücrete 
taliptir. Bunun terbiyesi ve iyiye ve ibadete yönlenmesi çok mühimdir. 

Yüce Allah Yusuf (AS) ın lisanı ile Ģöyle buyurur: “ġüphesiz nefis daima 
kötülüğü emreder. Onun Ģerrinden kurtuluĢ ancak Rahim olan Allah‟ın rahmetine 
sığınmak ve onun yoluna girmek suretiyledir.111 

 
Peygamber Efendimiz (SAV) Uhud savaĢından dönerken buyurdular:    

- Küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. 
Sahabe sordu: 
- Büyük cihat hangisidir ya Resulullah? 
Peygamberimiz (SAV) buyurdular: 
- Büyük cihat nefisle yapılacak olan büyük mücadeledir.112 

 
S. Neden nefisle mücadele büyük cihattır? 
C. Çünkü, insan düĢmana mağlup olursa dünya hayatını kaybeder; ancak 

Ģehit olarak ebedi saadeti kazanır. ġayet nefsine mağlup olursa belki dünyada geçici 
olarak biraz lezzet alabilir; ancak ahiretteki saadet-i ebediyeyi kaybeder. Ahireti 
kazanma ve kaybetme mücadelesi elbette dünya saadetini kazanmaktan büyük bir 
mücadeledir, ve bu ancak nefisle mücadeleyi kazanmaya bağlıdır. 
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S. Nefisle cihad nasıl yapılmalıdır? 
C. Ġnsanın nefsine karĢı en mühim vazifesi onu ıslah etmek ve hayırlı iĢlere 

yönlendirip, Ģerden korumaktır.  
Bunun için: 
1. Allah‟ın büyüklüğünü, azametini ve her Ģeyi duyduğunu, gördüğünü ve 

bildiğini nefsimize kabul ettirmeliyiz. Allah sevgisi ve korkusu ile onu 
terbiye etmeliyiz. Bunun için Risale-i Nur külliyatını okumaktan baĢka 
çaremiz yoktur. Çünkü bu bilgiler ancak bu eserlerde vardır. Ve bu 
nefsimize verilecek ilk ve en mühim derstir. Allah‟ı tanımadan ve 
tanıtmadan nefsi islah etmenin imkanı yoktur. 

2.  Nefse aczini, zafını ve fakrını hatırlatarak Allah‟ın kudretine ve rahmetine 
olan ihtiyacını sık sık hatırlatmalıyız. 

3. Allah‟ın nimetlerini hatırlatarak bunların Ģükrünü eda etmesi gerektiğini 
nefsimize ihtar etmeliyiz. Ahiretteki nimetleri ve cehennem azabını da 
hatırlatarak nefsimize nasihat etmeliyiz. Bunu Kur‟an-ı Kerimi çokça 
okuyarak yapabiliriz. 

4. Nefsimize dünyadaki yaratılıĢ amacını, görevlerini ve bunu ihmal etmekle 
ölümden kurtulamayacağını, ölümden sonra hesaba çekileceğini devamlı 
ihtar etmeliyiz.  

5. Nefsimize iyi örnekler göstererek onlara özenmesini ve o büyüklerin 
yolundan gitmesini tavsiye etmeliyiz. Bunun için peygamberlerin hayatını, 
din ve ilim adamlarının hayatını okumalıyız. 

 
Elhasıl, nefsimize Allah‟ın emirlerini, peygmberimizin hadislerini okumalı ve 

öğretmeliyiz. Bunun için de iyi arkadaĢ gurupları ile oturup kalkmalı ve örnek 
insanların yanında yerimizi almalıyız. Ancak bu Ģekilde nefsimizi hayra ve iyiye 
alıĢtırır ve kötülüklerden korumuĢ oluruz. 

Nefsin en büyük yardımcısı ve dostu ġeytandır. Nefisle mücadelede Ģeytanı 
ihmal emek mümkün değildir. ġeytan insanın apaçık en büyük düĢmanıdır.113 
ġeytanın silahı ise insanın kalbine verdiği vesvesedir.114  Ġbn-i Abbas (ra) “Hiç kimse 
gaflet zamanında Ģeytanın vesvesesinden kurtulamaz. ġeytan uyanık olduğunuz ve 
Allah‟ı hatırladığınız zaman siner ve kaçar115 ”  der. Bunun için insan Ģeytanın 
vesveselerine karĢı daima uyanık olmalıdır. 

“Hayat, Ģeytanla mücadeledir”  sözü her Ģeyi güzelce açıklamaktadır. 
ġeytanla cihadın en güzel Ģekli, ihlasla Allah‟ın emirlerini yapmaya 

azmetmek ve Ģevkle emre imtisal etmektir. Çünkü Ģeytan ancak ihlassız insanları 
yoldan çıkarır, ihlaslı olanlara hiçbir Ģey yapamaz.116 KiĢi haramdan kaçar ve farzları 
yaparsa Ģeytanla en güzel Ģekilde cihad etmiĢ olur. 

 
4. Mal İle Cihad Etmek:  
 
KiĢinin servetini helal yoldan kazanmaya çalıĢması da Allah‟ın emrine uymak 

olduğundan farzdır ve bunun için harama düĢürecek yollardan kaçınması da bir 
mücahede ve cihaddır. Malı helal olarak kazanmak böyle olduğu gibi, helal malını 
Allah yolunda harcaması da mal ile yapılan bir cihaddır. Müslüman düĢman istilasına 
karĢı malını devlete vererek maddi ve silahlı savaĢa destek olduğu gibi, manevi 
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cihadın yapıldığı eğitim ve öğretime, nefis ve Ģeytanla mücadeleye, ilim ve fikri 
mücadeleye malı ile destek olması mal ile yapılan cihad demektir.  

Yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde Ģöyle buyurur: “Mallarını Allah yolunda 
harcayanların malı bir tanenin yedi baĢak ve her baĢakta da yüz habbe meyve 
vermesi gibi kat kat artırırız. Allah‟ın lütfu geniĢtir, ilmi her Ģeyi kuĢatır.117” 

Bu ayette yüce Allah mallarını Allah yolunda harcayanlar bire yedi yüz misli 
mükafat vereceğini vaad etmiĢtir. Peygamberimiz (SAV) de “Kim Allah yolunda bir 
Ģey harcarsa, ona yedi yüz misli sevap verlir.118 “ buyurarak bu ayeti açıklamıĢtır.  

Bir baĢka ayette Ģöyle buyrulur: “Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah‟a ve 
peygamberine iman ederler, imanlarında asla Ģüpheye düĢmezler, mallarıyla ve 
canlarıyla Allah yolunda mücadele eder, cihad görevini hakkı ile yerine getirirler. 
Gerçekten inanalar ve inançlarında sadık olanlar bunlardır.119”  

Zamanımız dinde manevi mücadele ve manevi cihad asrı olduğu için mal 
sahibi olanlar mallarını bu manevi mücadele için sarf etmeleri gerekir. Mal ile cihad 
ancak manevi hizmetlere yapılacak yatırımlarla yapılabilir. 

 
5. Münafıklarla Yapılacak Cihad: 
 
Ġman bir kalb iĢidir. Kalben inanmadığı halde müslümanların yanında diliyle 

inandığını söyleyerek inkarını gizleyen yalancılara münafık denir. Bu gibi insanların 
içi baĢka dıĢı baĢkadır. Daima aldatmakla ve dalkavukluk ile iĢ görmeyi marifet ve 
fazilet sayar.  

Münafık terim olarak da ”gizlediğinin aksini dıĢarıya yansıtmak” anlamına 
gelir. Peygamberimiz (SAV) in tarifine göre münafığın belirgin üç alameti ve özelliği 
vardır. ”KonuĢtuğu zaman yalan söyler, emanete hainlik yapar ve söz verdiği zaman 
sözünden döner 120 “ Bunlar amelinden zahir olan alametlerdir. Yoksa kalbindeki 
küfür ancak Allah‟ın malumudur. Ġnsanlar kalbine muttali olamadıkları için müslüman 
muamelesi yaparlar. 

Nitekim nifak ikiye ayrılır: Birincisi Amelî Nifak; Ġkincisi ise, Ġtikadî Nifaktır.121  
Ġtikadî Nifak: Ġmanın inkarıdır. Ġnanmamaktır. Bu Küfürdür. Böyle birisi 

müslüman gibi yaĢar ancak kafirler gibi ölür. Yeri de Kur‟an-ı Kerimin ifadesi ile  
“Cehennemin en alt tabakasıdır.122 “  

Amelî Nifak: Münafıklık alameti olan fiillerin kendisinde görülmesidir. Bunlar: 
Yalancılık, riyakarlık, sinsilik, hilekarlık, fitne ve fesat, kalb bozukluğu, hainlik ve 
sözünden dönmek gibi amellerdir. Bunlar münafıklarda bulunan kötü huylardır. 
Peygamberimiz (SAV) bunları sayarak bu gibi kötü huyların nihayet insanı nifaka 
götüreceğini belirterek halis müminleri bu gibi ahlaksızlıktan korumak için pek çok 
hadislerinde ikazlarda bulunmuĢtur. 

Yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde peygamberimiz  (SAV) e hitaben Ģöyle buyurur: 
“Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karĢı cihad et. Onlara sert davran. Onların 
varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir yerdir.123 “  

Münafıkların kalplerine iman tam olarak yerleĢmediği için yüce Allah nifakın 
kötülüğünü ve zararların Kur‟an-ı Kerimde o derece fazla anlatmaktadır ki, bunları 
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okuyan münafılar da nifaktan nefret etsinler ve imanı kalplerine yerleĢtirerek ihlasla 
iman etsinler ve halisen livechillah amele muvaffak olsunlar. 

 Merhum Elmalıl Hamdi Yazır Ģöyle der:  “Cihad umumidir, kıtal adı verilen 
savaĢ ise cihadın bir nevidir. Münafıklarla cihad silahla yapılmaz. Münafıklarla cihad, 
deliller getirmek ve iĢledikleri suçlara göre  ceza uygulamakla yorumlanır.124 “  

Peygamberimiz (SAV) in münafıklara karĢı takındığı tavır tamamen 
insanlığın hayrına çalıĢmak Ģeklinde idi.125 Tamamen dahilde asayiĢin ve huzurun 
teminine yönelik hareket ediyordu. Herkese söz hakkı ve hürriyeti tanımıĢ, adalet ve 
hürriyetin teminine önem vermiĢti. Ġmanın ifadesi olan “Lâ Ġlahe Ġllallah” kelime-i 
münciyesini söyleyeni müslüman olarak kabul eder, “Bu kelimeyi söyleyenin malı, 
kanı ve canı masundur, her türlü tehlikeye karĢı korumak benim görevimdir. Bundan 
sonraki hakkı Allah‟a kalmıĢtır126 ” buyururdu. 

Peygamberimiz (SAV) in münafıklara karĢı cihad metotlarından bazıları 
Ģunlardı:  

1. Ġmanın ve Ġslamın kalblerde tesbiti için Ġman ve Kur‟an dersi vermek, 
2. Ġmandan neĢ‟et eden ahiret inancının  kalplere yerleĢtirilmesi, 
3. Ġmana dayalı adalet ve ahlak, 
4. Ġmana dayalı ibadet ve Allah‟a itaat, 
5. Ġmandan neĢ‟et eden insana saygı ve hürmet ve asayiĢin temini, 
6. Ġmandan kaynaklanan hak ve hürriyetlere azami saygı. 
7. Ġmandan kaynaklanan kardeĢliğin, birlik ve beraberliğin tesisi, 
8. Dini eğitim ve öğretime gereken önemi vermek.127 

 
Peygamberimiz (SAV) nifaka karĢı sahabelerini tam olarak eğitiyordu. 

Kur‟an-ı Kerimi çok çok okumalarını ve hayatlarına tatbik etmelerini istiyordu. Cuma 
günü herkesin bulunduğu kalabalık cemaat namazlarında Münafıkun Suresini sık sık 
okutarak ders alamalarını sağlıyordu.128 Sahabelerin birbirlerine “Münafık” 
demelerine mani oluyor, su-i zanna ve ayrılığa sebep olacak Ģeylerden onları Ģiddetle 
sakındırıyordu.129  Hazreti Peygamberin münafıklar karĢı siyaseti böyle idi. 
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B - DEVLETİN ( İDARECİNİN) CİHAT GÖREVİ: (MADDİ CİHAD) 
 
Devlet demek idareci demektir. Ġdarecide aranacak vasıf insaf ve adalettir. 
Devlet kuruluĢ amacına uygun olarak vazifesi, elbette vergisini aldığı yurttaĢı 

ve vatandaĢını korumaktır. Toplumun barıĢ ve huzur içerisinde yaĢaması  devletin 
halkını korumasına bağlıdır. VatandaĢ kendisini koruması için devletine vergisini 
vermektedir. Devlet de vergisini aldığı vatandaĢlarını din, dil, ırk ve sınıf ayırımı 
gözetmeden, eĢit ve adil bir Ģekilde, vatandaĢlık haklarından yararlandıracaktır. 
Devletten beklenen adalettir. Devlet adaletini kanunları ve kurumları ile sağlayacaktır. 

Devlet bir tüzel kiĢiliktir ve devlet kurumsallaĢmıĢ bir yapısı olan 
müesseseler bütünüdür. Burada asıl vazife yapacak olan devlet müessesinin kurum 
ve kuruluĢlarını iĢleten fertlerdir. 

Ġdareci raiyetini yani halkını koruyacaktır. Kimden ve neden koruyacaktır? 
Evvela, cehaletten koruyacaktır. Bunun için “Eğitim ve Öğretim” devletin öncelikli 
görevidir. Bunu nasıl yapacaktır? Ġki Ģekilde, birincisi halka istediği ve ihtiyacı olduğu 
eğitimi verecektir. Ġkincisi de kendisine lazım olan eleman ve memurlarını eğitecek ve 
kendi istediği eğitimi verecektir. Din eğitimi burada devletin halkına vereceği eğitimin 
baĢında gelir. Çünkü halk dini eğitimini devletten doğru olarak almazsa o zaman dine 
ihtiyacı olan bu millet din tüccarlarının yanlıĢ eğitimleri ile hem halka, hem de devlete 
zarar verecek duruma gelir.  Dindeki “Cihad” kavramını yanlıĢ anlamanın ülkemize 
verdiği zararı hepimiz yaĢayarak çekiyoruz. “Siyasal Ġslam” kavramının da ne derece 
zararlı neticeler verdiğini ve vereceğini hem yaĢayarak görüyoruz, ilerde daha vahim 
neticelerini de göreceğiz. Bu kavram kargaĢası öncelikle zararı dine ve dindar 
insanlara vermektedir. Bunun için devletimiz “Doğru Ġslamiyeti ve Ġslamiyete layık 
doğruluğu” gösteren Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur Külliyatına bir an önce  
sahip çıkması gerekir. Yoksa baĢı daha çok ağrıyacak, hiçbir zaman huzur ve güven 
ortamını tesis edemeyecektir. 

Devletin ikinci görevi halkını zulüm ve haksızlıklardan korumaktır. Bu 
nereden gelir? Birincisi içerideki asiler, bağiler ve zalimlerden .. Ġkincisi de dıĢ 
düĢman dediğimiz mütecaviz düĢmanlardan. Devlet bunlar için içeride Jandarma ve 
Polis, dıĢarı için ise asker beslemektedir. Dolayısıyle halkı koruma vazifesi ve bunun 
gerektirdiği “Cihad” ile ilgili tüm vazifeleri yapmakla mükelleftir.  

Netice itibarıyle, halkını rahatsız eden ve fertlerin tek baĢları ile yapmaları 
mümkün olamayan hukuksal, toplumu kargaĢaya götürecek toplumsal her nevi fitne 
ve fesadın önünü almak devletin vazifesidir.  Devlet bunu gerek ulema ve adliye 
eliyle, gerekse zor kullanarak silahla yapacaktır.  

Kur‟an-ı Kerimde “Kıtal” kelimesi ile ifade edilen silahlı ve zor kullanmayı 
netice veren her nevi cihad devletin görevidir. Nitekim yüce Allah Peygamberimiz 
(sav) e Medine de bir devlet teĢkilatı kurmadan savaĢma emrini vermemiĢtir. Çünkü 
bu gibi vazifeler ancak bir devlet ve askeri müesseslerle yapılabilen hususlardır. 
Halkın vazifesi ise “Ulul‟-emr” yani emir verme yetkisine sahip olanlara, adil ve haklı 
oldukları sürece itaat etmektir. 

ĠĢte o zaman din ve dünya iĢleri mükemmel olarak yürür.  
 
Devletin Yapacağı Cihadın Kısımları: 
 
1. Fitne ve Fesadın Önünü Almak: 
 
Bazı kötülükler vardır ki  zor kullanmadan önlemek mümkün değildir. Kur‟an-ı 

Kerim bu çeĢit münkerata “Fitne ve Fesat” ismini verir.  
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Bunlar: 

 Zayıflara zulmederek meĢru haklarını ellerinden almak, evlerini talan 
etmek ve iĢkence yapmak gibi zulümler,130 

 Halka karĢı zor kullanarak insanları sapık yolara sürüklemeye 
çalıĢmak,131 

 Gayr-i meĢru Ģekilde adam öldürmek ve kan akıtmak132 gibi iĢlerdir. 
 
Kur‟an-ı Kerim sosyal nizamın, ahlakın ve kamu düzeninin korunmasını 

amaçlar ve bunu bozmaya çalıĢmayı da “fitne ve fesat” olarak isimlendirir. Yüce Allah 
buyurur: “Onlarla fitneden eser kalmayıncaya kadar savaĢın.”133 Bu vazife devletin 
asker ve polisine aittir. “Eğer Allah insanlardan bir kısmının kötülüklerini diğer bir 
kısım insanlar vasıtası ile ( devlet eliyle)  ortadan kaldırmasaydı yer yüzü muhakkak 
ki fesada uğrardı134” buyurarak bu görevi ulu‟l-emr olan idarecilere tevdi eder. 

 
2. Bağiler ve İsyancılarla (Teröristlerle) Savaş: 
 
“Bağy” isteklerinde aĢırıya gidenler anlamına gelir.  Haddi aĢmak ve sınırı 

geçmek anlamlarını da ifade etmektedir. Kendi hakkı ile yetinmeyerek baĢkasının 
canına, malına ve namusuna musallat olan ve bu Ģekilde anarĢi ve kargaĢaya sebep 
olana da Bâğî adı verilir. Bu büyük bir zulümdür.  

Nitekim yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde: “Allah adaleti, iyiliği, akrabayı görüp 
gözetmeyi emreder; çirkinliği,  fenalığı, azgınlığı ve zulmü yasaklar. Tutasınız diye 
size öğüt verir135 “ buyurmaktadır. Cuma günü her camide, hutbeden sonra hatibin 
sesli olarak okuduğu bu ayette yüce Allah zulmü “Bağy”  ifadesi ile anlatır. Bağy ise  
azgınlık ve anarĢi anlamında kullanılan bir ifadedir. 

Yine bağy, kendisine barıĢ ve sulh teklif edildiği halde buna yanaĢmayarak 
haksızlıkla baĢ olma sevdası peĢinde koĢmayı da ifade etmektedir.136 Bağiler  
böylece devlet baĢkanına karĢı çıkarak kendi indi görüĢleriyle müslümanların 
öldürülmesini, mallarının alınmasını ve çocuklarını esir etmeyi helal görür, ve silahlı 
olarak mücadele eder. Bu Ģekilde devletle silahlı mücadeleye giren ve fitne 
çıkaranların ilki Hz. Ali (RA) a karĢı ayaklanan “Harici” lerdir.  

Hz. Ali (RA) bunlar için “KardeĢlerimiz bize bağy ettiler137” buyurarak  
bunlarla savaĢmıĢ ve pek çoğunu öldürmüĢtür. Nitekim Peygamberimiz (SAV) “Her 
kim bize karĢı silah taĢırsa bizden değildir.138 “ “Her kim Ġslam devlet baĢkanına isyan 
eder ve Ġslam cemaatinden ayrılırsa ve bu hal üzere ölürse câhiliye ölümü ile ölmüĢ 
olur139 “ buyurmuĢlardır. Hz. Ali (RA) da devlet baĢkanı olarak bunlarla 
savaĢılabileceğini fiilen göstermiĢtir. 

Bağilerle yani teröristlerle savaĢın küffardan ve mütecaviz harici düĢmandan 
farkı, esirleri öldürülmez, malı ganimet sayılmaz yine mirasçısına verilir.140  
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Yine bunlar fikir ve düĢüncelerinde hürdürler, fikirlerinden dolayı suçlanamaz 
ve onlarla savaĢılmaz, ancak tecavüz ederler, kan dökerler ve mala namusa zarar 
verirlerse o zaman hak ve adalet namına devlet baĢkanı bunlara hukukun gereği ne 
ise onu yapar. Nitekim Hz. Ali (RA) Haricilerle konuĢtu ve onlara Ģöyle dedi: 
“Ġstediğiniz tarafta olun. Fikrinizde hürsünüz. Sizinle aramızda hukuk hükmedecektir. 
Kan dökmediğiniz, mala, namusa tecavüz etmediğiniz ve kimseye zulmetmediğiniz  
müddetçe istediğiniz gibi serbest dolaĢabilirsiniz. Ancak bunlar yaparsanız size hak 
namına, hukukun gereği olarak harp ilan ederim141”  dedi. Ve zulmettiler, Hz. Ali (RA) 
da onlarla savaĢtı. 

 
3. Harici Tecavüzü Önlemek: 
 
Yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde savaĢın meĢruiyetini ve bunun Ģartlarını veciz 

bir Ģekilde Ģöyle ifade ediyor: “Kendilerine savaĢ açılan müminlere, zulme uğramaları 
sebebiyle savaĢ izni verilmiĢtir. Ancak aĢırı gitmeyin. Allah aĢırı gidenleri sevmez.142” 

SavaĢ ancak harici düĢmanını tecavüzünü durdurmak, fitne ve fesatlarını 
önlemek ve zalimlerin zulümlerini defederek barıĢ ve huzuru sağlamak için yapılır. Bu 
da ancak devlet baĢkanının kumandası altında ve sevk-u idaresi ile olur. Bunun 
dıĢında çeĢitli gurupların kendi aralarında yaptıkları kavgalara savaĢ adı verilmez.  

Haksız yere bir cana kıymak çok büyük zulüm ve haksızlıktır. Nitekim yüce 
Allah Kur‟an-ı Kerimde Ģöyle buyurur: “Haksız yer bir insanı öldürmek bütün insanları 
öldürmek gibi büyük zulümdür, bir insanı kurtarmak da bütün insanları kurtarmak 
gibidir.143 “ Hal böyle olunca haksız yer savaĢmak ve savaĢa sebep olmak ne derece 
büyük bir zulüm büyük günah olduğu kıyas edilsin. 
 
 

Sonuç: 
 
Cihad insanları öldürmek için yapılmaz. Zulmü ve tecavüzü önleyerek 

mütecavizlerin tecavüzünü def etmek; barıĢı, emniyeti ve adaleti sağlamak içindir. 
Ġnsanları kazanmak, öldürmeyi önlemek içindir.144  

Ġslam hukukuna göre bir kafir küfründen dolayı öldürülmez. Zulüm ve 
tecavüzünden dolayı ölümü hak ederse öldürülür.145  Ayni hüküm baği, yani isyan ve 
tecavüz eden, zalim müslüman için de geçerlidir. Bir müslüman cana ve namusa 
tecavüz ederse, yol keser, isyan eder anarĢi çıkarırsa diğer suçlular gibi ceza 
görür.146 

Nitekim yüce Allah Kur‟an-ı Kerimde ” Kendilerine savaĢ açılan mü‟minlere, 
zulme uğramaları sebebi ile savaĢ izni verildi147” buyurarak savaĢın niçin 
emredildiğini açıkça belirtmiĢlerdir. Haksız yere bir insanı öldürmeyi ise tüm insanları 
öldürmekle eĢ değer bir büyük günah olarak ifade etmiĢtir.148 bunun için devlet savaĢ 
esnasında bile bir ferdin hakkını korumayı amaç edinmeli ve bunu yaparken bir tek 
bireyi bile incitmemeye özen göstermelidir. 
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