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GĠRĠġ:  

Kur‘an-ı Kerimde Cihad ve savaşı ifade eden üç tür kelime vardır. Bunlar: Cihad, Kıtal 

ve Harb kelimeleridir. En az geçen kelime ―Harb‖ kökünden gelen ve savaşmayı ifade eden 

kelimedir. Harb sözcüğü altı ayette geçmektedir. Kıtal kelimesi doğrudan savaşmak ve 

öldürmek anlamında olup yüzden fazla ayette geçer. ―Allah yolunda nefsi, canı ve malı ile 

mücadele etmek‖ anlamındaki ―C-H-D‖ kökünden gelen kelimeler türevleri ile beraber 41 

ayette geçmektedir. Allah yolunda gösterilen her türlü gayret ve çaba anlamında olan ―chd‖ 

maddesinin kök ve türevleriyle geçtiği ayet sayısı, 33 ten ibarettir. 

―Fî-Sebilillah‖ yapılmayan hiçbir mücadele ―Cihad‖ olmaz. Savaş anlamındaki ―Kıtal‖ 

de yine ―Fî-Sebilillah‖ olmak şartı ile cihad olarak isimlendirilebilir. Bu durumda cihad 

umumidir, savaş onun içinde hususi ve arızî bir durumdur. Barış içinde cihad esas, savaş ise 

geçici ve istenmeyen, ama mecbur kalınınca son çare olarak kendisine başvurulan bir 

durumdur. Bunun için cihad genel olup savaşı da kapsamı alanına almıştır. ―Harb‖ kelimesi 

ayrıca cihad ve savaştan farklı olarak ―Allah ve Resulüne‖ isyan etmek anlamında fitne, terör 

ve hareketlerini ifade etmek için de kullanılmıştır.  

Kur‘an-ı Kerimde öldürmeyi ve savaşı ifade eden ―Kıtal‖ kelimesi ile 13 ayette 

geçmekte ―ktl‖ kökünden türeyen kelimelerin geçtiği ayet sayısı ise 140 adettir. Bu kökten 

türeyen değişik fiiller, Kur‘ân-ı Kerim‘de farklı anlamlarda kullanılmıştır. Meselâ ―katele‖ 

fiili, dünyevî ve uhrevî hükümler bağlamında kasten adam öldürme, yanlışlıkla adam 

öldürme, ihramlıyken bir av hayvanını öldürme gibi değişik anlamlarda kullanıldığı gibi, aynı 

kökten türeyen ―ıktetele‖ fiili, Kasas, 28/15 te ―kavga etme‖; Bakara, 2/253 te ―birbirini 

öldürme‖; Hucurat, 49/9 da ise ―savaşma‖ anlamında kullanılmıştır. Ayrıca ―kâtele‖ fiili 

normalde ―savaştı‖ anlamında kullanılmakla beraber, ―kâtelehümüllah‖ tabiri, ―Allah onları 

kahretsin‖ anlamında kullanılmıştır. Yine ―kutile‖ kelimesi ―öldürüldü‖ anlamında 

kullanılmakla beraber, nankör kimselerle ilgili olarak, ―kutile‘l-İnsan‖ tabiri, ―kahrolası 

insan‖ anlamında kullanılmıştır. Aynı kökten türemekle beraber, Allah yolunda savaşma ve 

böyle bir savaş esnasında öldürme ve öldürülme anlamında kullanılmakla ―cihad‖ kapsamına 

giren kelimelerin geçtiği yer sayısı ise 50 ye ulaşmaktadır. 

 Kur‘an-ı Kerimde ―Kıtal‖ ile ilgili yüz küsur ayetin bulunması, savaşı esas aldığı için 

değil, fiili bir durum olan savaş istenmese de bunun ile ilgili hükümlerin çok olmasındandır. 

Çünkü savaş pek çok hukuk-u insaniye ile ilgilidir. Hak ve adaleti esas alan Kur‘an elbette 

haksızlığı önlemek için pek çok ahkâmı bildirecektir. Çünkü Kur‘ana göre ―Bir insanı haksız 

yere öldürmek veya yeryüzünde fesat çıkarmak bütün insanları öldürmek gibi büyük bir 

günah ve vebaldir.‖
1
 ―Adalet-i Mahza‖yı esas alan Kur‘an-ı Kerimdeki adaleti en güzel 

şekilde ifade eden bu ayet ile Kur‘an-ı Kerim buyuruyor ki: ―Bir masumun hakkı, bütün halk 

için de olsa iptal edilemez. Cenab-ı Hakkın nazar-ı merhametinde hak haktır; küçüğüne 

büyüğüne bakılmaz. Küçük büyük için iptal edilemez. Bir cemaatin selameti için, bir ferdin, 

rızası bulunmadan, hayatı ve hakkı fedâ edilmez.‖
2
 

Bu dünyaya mühim görevler için gönderilen insanın pek çok vazifeleri vardır. 

―Yaratıcısı olan Allah‘a karşı iman ve ibadet, kendisini doğru yola davet eden peygamberin 

sünnetine uymak ve kendisine ahiret saadetini kazandıran dinini tebliğ ve onun başkalarına 

ulaştırmak için mücadele etmek‖ bu vazifelerinden bazılarıdır. Burada anlatılmak istenen 

cihad, dini başkalarına ulaştırmak için sabırla, gayretle, meşakkatlere katlanarak çalışmak 

anlamındadır. Yine cihad, dini tebliğ ve insanları irşat ile beraber, nefis ve şeytanla mücadele, 

toplumdaki kötülükleri ve zulmü ortadan kaldırmak için azami gayret sarf etmek anlamına 

gelmektedir. Cihad her Müslümanın her zaman yapması gerekli olan bir ibadet iken, Kur‘anın 
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―KITAL‖ dediği savaş ise harici tecavüze karşı devlet eliyle yapılır. Bunun için Kur‘an-ı 

Kerimde içerisinde ―CİHAD‖ ve ―MÜCAHEDE‖ kelimelerinin geçtiği ayetler ―manevi 

cihadı‖ yani kişinin nefsi, malı ve canı ile yapacağı cihadı anlatır. İçerisinde KITAL ve 

MUKATELE kelimelerinin geçtiği ayetler ancak maddi ve silahlı olan ve devlet başkanının 

liderliğindeki bir savaşı ifade etmektedir. 

Ehli Sünnet ve‘l-Cemaatin mezhep imamları ve müçtehitleri ―Ey İman edenler! Allah‘a, 

Resulüne ve sizden olan meşru Ulü‘l -Emre itaat edin. Aranızda ihtilafa düşerseniz onu 

Allah‘ın kitabına ve Resulünün sünnetine havale ediniz. Allah‘a ve ahiret gününe 

inanıyorsanız böylesi sizin için daha hayırlıdır ve neticesi daha güzeldir‖
3
 ayetine uyarak 

devlet eliyle olmayan bir savaş ve kıtali fitne sayarak dâhilde asayişin teminine önem 

vermişlerdir. Kur‘an-ı Kerime ittibaen cihadı kıtalden ayırmışlardır. Cihadı daha çok manevi 

mücahede olarak anlayıp ilimle, ―Emr-i bil-Ma‘ruf ve Nehy-i Ani‘l Münker‖ görevini en 

güzel şekilde yapmışlar ve halkı irşada önem vermişlerdir. Dâhili fitnelere alet olmamışlardır.  

Bazı müfessirler Kur‘anın emri olan cihad ile yine Kur‘anda ―Kıtal‖ olarak geçen savaşı 

birbirine karıştırmış, ―İslam‘da cihadın gayesi, batıl sistemleri yıkıp yerine İslam nizamını 

getirmektir‖
4
 diye manevi mücahedeye gereken değeri vermemişlerdir. Bu anlayış nihayet 

―Siyasal İslam‖a, dinin siyasete alet edilmesine ve bundan netice alınamayacağı görüşü de 

―Radikal İslam‖ denilen anarşiye götürmüştür. Günümüzün İslam dünyasını saran sıkıntının 

temelinde bu vardır. Bediüzzaman Said Nursi (ra) ise ―Dâhilde cihad manevidir. Manevi 

tahribata karşı sed çekmektir. Bununla dâhilî âsayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir. 

Cihad-ı manevinin en büyük şartı da vazife-i İlahiyeye karışmamaktır. Bizim vazifemiz 

hizmettir; netice Cenâb-ı Hakka âittir. Biz vazifemizi yapmakla mecbur ve mükellefiz‖
5
 

diyerek işin gerçeğini ortaya koymuş ve Kur‘anın yanlış anlaşılmasını önlemiştir. Selef-i 

Salihinin ve Ehli Sünnet ve‘l - Cemaatin haklı görüşünün doğruluğunu ispat etmiştir.  

Kur‘ana göre kıtal, yani savaş da insanları öldürmek için yapılmaz. Zulmü önleyerek 

mütecavizlerin tecavüzünü defetmek, barışı, emniyeti ve adaleti sağlamak için devlet eliyle 

yapılır. Amacı da insanların hak ve hukukunu korumak ve halkı barış içinde yaşatmak ve 

insanların hayat hakkını korumaktır.
6
 İslam hukukuna göre bir kâfir küfründen dolayı 

öldürülmez. Savaşın sebebi küfür değil, zulüm ve tecavüzdür. Zulüm ve tecavüzünden dolayı 

ölümü hak ederse öldürülür.
7
 Ayni hüküm baği, yani isyan ve tecavüz eden, zalim müslüman 

için de geçerlidir. Bir müslüman cana ve namusa tecavüz ederse, yol keser, isyan eder anarşi 

çıkarırsa diğer suçlular gibi ceza görür.
8
 Nitekim yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde: ―Kendilerine 

savaş açılan mü‘minlere, zulme uğramaları sebebi ile kıtal, yani savaş izni verildi‖
9
 buyurarak 

savaşın niçin emredildiğini açıkça belirtmişlerdir. Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde haksız yere 

bir insanı öldürmeyi ise tüm insanları öldürmekle eş değer bir büyük günah olarak ifade 

etmiştir.
10

 Bütün bu sebeplerden dolayı devlet bir ferdin hakkını korumayı amaç edinmeli ve 

bunu yaparken bir tek bireyi bile incitmemeye özen göstermelidir.  

Bu çalışmamızda ―Cihat ve Savaş‖ konusunu Kur‘an ve Sünnet ışığında ele alarak 

Bediüzzaman‘ın yorumları ile okuyucuya sunmaya çalışacağız. Çünkü ―cihat ve savaş‖ 

konusu mutlak olmayıp zamana ve şartlara göre değişik hükümler alabilen ve her zaman 

yanlış anlaşılmalara yol açan bir konudur. Sonuç itibarı ile ise çok büyük sorumlulukları, ağır 

ferdi ve toplumsal sonuçları, dolayısıyla yanlış uygulamalarda zulüm ve haksızlıkları da 

beraberinde getirir. Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ―Allah yolunda nasıl mücahede etmek 
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4
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6
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gerekiyorsa öyle cihad ediniz. O Allah, dinine yardım etmeniz için sizi seçti ve sizin için 

dinde bir zorluk da yapmadı. Tıpkı İbrahim‘in (as) dininde olduğu gibi Allah‘a teslimiyeti 

size emretti ve sizi Müslüman diye isimlendirdi. Öyle ise namazınızı dosdoğru kılın, 

zekâtınızı verin ve her işinizde Allah‘a dayanıp güvenin. Sizin dostunuz ve Mevla‘nız O‘dur. 

O Allah ne iyi dost ve ne güzel yardımcıdır‖
11

 buyurmaktadır. Bu ayet bize Allah yolunda 

zamanın ve şartların gerektirdiği şekilde cihat yapmamızı emretmektedir.  

Şayet Kur‘anın emrettiği şekilde cihat yapılmazsa o zaman büyük ve acı mağlubiyetlere 

düşme ihtimali vardır. Belki de günümüzdeki Müslümanların mağlubiyetinin temelinde 

Kur‘anın emrettiği şekilde cihat edilmemesi yatmaktadır. Çünkü emredilen şekilde yapılan bir 

cihatta mağlubiyet olmaz. ―Hak daima galiptir.‖
12

 Yüce Allah ―Akıbet müttakilerindir‖
13

 

buyurmaktadır. ―Gevşemeyin ve üzülmeyin, inanıyorsanız üstünsünüz‖
14

 emreder. 

İnananların mağlubiyeti dinden değil; nefislerine, hevalarına uymalarından, şeytanın, ehl-i 

küfür ve ehl-i dalaletin tuzaklarına düşmelerinden kaynaklanır. Yine, inananların ehl-i dalalet 

karşısında mağlup düşmesi bilgisizlikten değil, ―tatbik-i nazariyat ve muktezay-ı hali 

bilmemekten‖ kaynaklanır.  

İlk cihad "Oku!"
15

 emriyle başlamıştır. Dinin temeli ve esası imandır. İman ise bir olan 

Allah'ın vahdaniyetine, her şeye kadir olduğuna, her yerde hazır ve nazır olduğuna, her şeyi 

bildiğine, gördüğüne ve her işi bizzat kudreti ile yarattığına iman etmek demektir. Bu iman 

okumak ve ilim öğrenmekle kazanılır. Sonrasında ise imanın verdiği teslimiyet ile Allah'ın 

emirlerine uymak, gönderdiği peygamberine itaat etmek gelmektedir. Allah'ın dinini kabul 

edip, ona uyduktan sonra bunda sebat etmek, dinin düşmanları olan başta nefis ve hevası, kötü 

arzu ve istekleri ile mücadele etmek gerekir. Bu da mücadele ve mücahedeyi gerektirir. 

Bunun için cihad namaz, oruç, zekât ve hac gibi her Müslüman'a farz kılınmış bir ibadettir. 

Yüce Allah Ehl-i Kitap ile nasıl mücadele edeceğimizi de şöyle belirler: ―Ehl-i kitapla 

en güzel şekilde mücadele edin. Güzellikle, yumuşaklıkla, delil ve ispat yoluyla onlara 

vahdaniyet delillerini anlatın. Ancak onlardan zulme sapanlar müstesnadır. Onlara deyin ki 

‗Bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz 

ancak O‘na boyun eğeriz.‖
16

 ―Sen onların kötülüklerini en güzel hasletlerle, şirk ve inkârlarını 

da en güzel tevhit delilleri ile defet. Onların yakıştırdıklarını biz daha iyi biliriz.‖
17

 Bu ve 

benzeri ayetlerde yüce Allah vahdaniyeti tevhit delilleri ile ispat ederek ehl-i kitap ile 

mücadele etmemizi istemektedir.  

Âlemlere rahmet olarak
18

 gönderilen Peygamberimizin (s.a.v.) getirdiği en büyük 

rahmet, tevhit esasına dayanan Allah‘a imandır. Yine onun getirdiği inanç esaslarından olan 

ahirete iman gerek ailede, gerek şehirde ve gerekse memlekette huzurun, emniyet ve asayişin, 

hukukun ve ahlakın kaynağıdır. Bütün bunlar bizatihi rahmettir. Gerçek manada cihad da 

herkesin bu rahmetten istifadesi için çalışmak ve gayret etmektir. Bu gayretin en güzel şekli 

de Bediüzzaman‘ın dediği gibi ―Ahlak-ı İslamiyenin ve hakaık-ı imaniyenin kemalatını 

ef‘alimizle izhar etmek‖ tarzında olmalıdır. ―O zaman sair dinlerin tabileri cemaatlerle 

islamiyete gireceklerdir.‖
19

 Zaten cihadın amacı da, cihattan istenen sonuç da budur.   
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I. BÖLÜM 

GENEL ANLAMDA CİHAD 

 

A. KUR’ÂN’DA CİHAD KAVRAMI VE İLGİLİ DİĞER KAVRAMLAR 

 

Cihad: Cehd ve gayret etmek, bir işte ileri derecede çalışmak ve fazla mesai yapmak 

demektir. İlimde ilerleyen insana ―Müçtehid‖ denmesinin sebebi budur. Arapça ―C-H-D‖ 

kökünden gelen bu kelimenin masdarı ―MÜCAHEDE‖dir. Terim olarak ―Bezlü‘l-mechudi fi 

husuli‘l-maksûd‖
20

 yani, ―belirlenen hedefe ulaşmak için bütün gayretini sarf etmek‖ 

anlamındadır. Böylece dinde cihadın manasının ―Allah için, Allah yolunda gayret göstermek, 

dini tebliğ ve irşadda Kur‘anın gösterdiği ve Resulünün takip ettiği yolda son derece gayretli 

hareket ederek din-i mübin-i İslama hizmet etmek‖ anlamına gelir.  

Kısacası cihad, ―İ‘lây-ı Kelimetullah‖ için mücadele etmektir. İşin içinde ―İ‘lay-ı 

Kelimetullah‖ yoksa yapılan iş ne olursa olsun cihat olmaz. Nitekim peygamberimize (sav) 

soruldu: ―Kişi kahramanlık için veya ganimet için savaşsa cihad yapmış olur mu?‖ 

Peygamberimiz (sav) kesin bir ifade ile ―Kim ‗Allah‘ın adı ve kitabı yücelsin‘ diye savaşırsa 

veya mücadele ederse ancak o ‗Allah yolunda‘dır‖
21

 buyurdular. Hadis-i Şerif her nevi cihadı 

kapsadığı için Buhari ―Cihad‖ babı yanında hem ―İlim‖, hem de ―Tevhid‖ babında aynı hadisi 

zikretmiştir. Ebu Davud ayrıca bir sahabenin Resulullah‘a (sav) gelerek ―Bir kişi Allah için 

cihad yanında dünya menfaati de isterse cihad sevabı alır mı?‖ sualine peygamberimiz (sav) 

kesin bir dille ―Ona hiçbir sevap yoktur‖ buyurduğunu nakleder. Sahabi bu soruyu üç defa 

tekrar eder, peygamberimiz (sav) üç defa aynı cevabı verir.
22

  

Peygamberimiz (sav) ―Mekke‘nin fethinden sonra hicret yoktur, ancak cihad ve niyet 

vardır‖
23

 buyurmuşlar, muhacir ve mücahidi ise ―Muhacir kötülükten kaçandır; mücahit ise 

nefsinin kötü arzularıyla mücahede edendir‖
24

 ifadeleri ile tarif etmişlerdir. Asıl olan manevi 

cihaddır, arızı ve fiili savaş durumu ise ara sıra vuku bulduğu için asıl cihad nefis, şeytan ve 

kötülüklerle yapılan cihaddır. Peygamberimiz (sav) Tebük Seferinden dönerken ―Küçük 

cihattan büyük cihada dönüyoruz‖
25

 buyurması çok anlamlıdır.  

Bu durumda cihad, maksada ulaşmak için sabırla, gayretle, meşakkatlere katlanarak 

çalışmak, nefsin arzularına muhalefet etmek ve onu ibadete sevk etmek anlamına gelmektedir. 

Dini tebliğ ve insanları irşat ile beraber, nefis ve şeytanla mücadelede ve toplumdaki 

kötülükleri ve zulmü defetmek için azami gayret sarf etmek bu cihadın diğer unsurlarıdır.  

Sonuç olarak cihad bütün mücadele şekillerini içine alan geniş bir kavramdır. Savaş ise 

fiilî bir durum olup cihadın sadece dar bir alanını kapsamaktadır. Cihad herkese her zaman 

gerekli iken, Kur‘anın KITAL dediği SAVAŞ ise harici tecavüze karşı devlet eliyle yapılır. 
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Kıtal ve Harb: Kıtal, öldürmek ve çarpışmak anlamına gelir. Harb kelimesi ise, 

öldürmek için çarpışma anlamındadır. Cihad ise, gayret, ısrar ve zahmete katlanmak 

anlamlarını içermektedir. İlimde çok gayret gösteren kişiye ―Müçtehit‖ denmesi bundan 

dolayıdır.  

Kur‘an-ı Kerimde savaş anlamında ―Harb‖ kökünden 6 (Altı) ayet bulunmaktadır. 

Ayetleri ele alarak incelediğimiz zaman ikisi münafıkların Müslümanlar ile savaşmak için 

gelecek olanları beklemek, fitne çıkarmak amacı ile bir mescit inşa ettiklerini
26

 anlatan ayette 

geçer. Yine fitne ve fesat ile anarşi çıkarmak amacı ile bir araya gelenlere yakalanınca 

verilecek cezayı belirleyen ayette
27

 geçmektedir. Ayrıca Allah‘ın emirlerine uymayarak 

Allah‘a ve resulüne isyan etmek
28

 Yahudilerin yeryüzünde fitne ve fesat ile anarşi ateşini 

körüklemelerini ifade eden ayette geçer.
29

 Yine Yahudilerin müşrikler ile ittifak kurup 

Müslümanlarla yaptıkları anlaşmalarını bozarak savaş alanından çekilerek fitne ile 

Müslümanları perişan etmeyi amaçladıklarını ifade ettiklerini bildiren ayette
30

 ve son olarak 

―harp aletleri‖ anlamında
31

 kullanılmıştır. Peygamberimizin (sav) ―Harp hiledir‖
32

 hadisini bu 

açıdan değerlendirmekte fayda vardır. Yani anarşi ve terörü önlemek amacı ile alınacak 

tedbirlerde hile metodunu da kullanmayı düşünmek gerekir.   

Cihad, harb ve kıtalden tamamen farklı olarak ―çalışmak, uğraşmak, gayret sarf etmek 

ve mücadele etmek ve her meşru yolu denemek‖ demektir.  ―İ‘lay-ı Kelimetullah‖ için 

elinden gelen tüm çabayı göstermek, bedeni, mali ve zihni gücünü kullanmak, maddi ve 

manevi varlığını Allah yolunda harcamaktır. Bunun için peygamberimiz (sav) ―Cihad 

kıyamete kadar devam edecek bir farzdır‖
33

 buyurmuşlardır. ―Ümmetimden bir taife kıyamete 

kadar hak yolda mücadele etmeye devam eder; hatta onlardan sonuncusu Deccal ile mücadele 

eder‖
34

 buyurarak bu mücadelenin devamlı olduğunu vurgulamışlardır.  

Peygamberimizin (sav) torunu olan Hz. Hasan (ra) ―Allah yolunda cihad sadece kılıç ve 

silah ile olmaz. Yapmış olduğu mücadelenin cihad kapsamında olması ve Allah yolunda cihad 

sayılması için hak ve hakikat yolunda olması ve ihlâs ile yalnız Allah rızası için yapılmış 

olması, ayrıca haksızlıktan ve kötü niyetlerden uzak olması gerekir‖ demiştir. Bireysel olarak 

herkesin yapacağı bu mücadele bilhassa bu zamanda farz-ı ayndır. Bediüzzaman ―Cihad bu 

zamanda muzaaf bir farz-ı ayn hükmüne geçmiştir‖
 35

 buyurur.  

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ―Müminler o kimselerdir ki, Allah‘a ve resulüne iman 

ederler, imanlarında asla şüpheye düşmezler, mallarıyla ve canları ile Allah yolunda cihad 

ederler. İşte onlar imanlarında sâdık olanlardır‖
36

 buyurmaktadır. Peygamberimiz (sav) 

―Hangi amel daha faziletlidir?‖ şeklindeki bir soruya ―İman etmek ve Allah yolunda cihad 

etmektir‖
37

 buyurdular.  

Hz. Peygamberimiz (sav) ―Müşriklerle mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad 

ediniz. Allah benden evvel hiç bir ümmete bir nebi göndermemiştir ki, ümmet içinde 

kendisine yardımcı olan havarîlere, sünnetine göre hareket eden arkadaşlara ve emirlerine 

itaat eden dostlara sahip olmamış olsun. Sonra bunları bir nesil takip eder. Onlar 
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yapmadıklarını söyler, emredilmeyen işleri yaparlar. Bunlarla eli ile fiilen mücadele eden 

mümindir, dili ile mücadele eden mümindir kalbi ile mücahede eden mümindir. Bunun 

dışında kalanların hardal tanesi kadar da olsa imanları yoktur‖
38

 buyurmuşlardır. 

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ―Allah yolunda nasıl mücahede etmek gerekiyorsa öyle 

cihad edin. Dinine yardımcı olmanız için sizi seçen ve bu konuda size bir güçlük yüklemeyen 

Allah‘tır. Babanız İbrahim‘in dininde olduğu gibi Hanif ve Tevhit dini üzere sizi Müslüman 

olarak isimlendiren de Allah‘tır. Ta ki peygamberler size şahit oldukları gibi siz de diğer 

insanlara şahit olasınız. Öyle ise namazı dosdoğru kılın zekâtı verin ve her işinizde Allah‘a 

sarılın. Sizin dostunuz ve Mevla‘nız O‘dur. O ne güzel dost ne güzel yardımcıdır‖
39

 buyurarak 

cihadın nasıl olması gerektiğini de göstermiştir.  

―Müminler ancak Allah'a ve Peygamberine iman eden, sonra şüpheye düşmeyen; Allah 

uğrunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenlerdir. Sadıklar işte onlardır‖
40

 buyrularak imanda 

kemale ermeye çalışmayı ve malları, canları ile mücadele etmeyi sadakatin şartı saymıştır. 

Burada can ile mücadele yalnızca savaşarak şehit olmak anlamına gelmez. Zamanımızın 

değerli bir bölümünü ve hayatımızı Allah yolunda mücadele için kullanma anlamını da içerir. 

Nitekim peygamberimiz (sav) ―cihadın kıyamete kadar devam edeceğini‖ söylediği gibi 

―Ümmetinden bir cemaatin kıyamete kadar hak uğrunda muzaffer olarak ve hiç mağlup 

olmayarak cihada devam edeceğini, bu cemaatin son gurubunun Mesih Deccal ile 

savaşacağını, onlara muhalefet edenlerin ve düşmanlık yapanların onlara asla zarar 

veremeyeceğini‖
41

 de bizlere haber vermiştir. Tabii ki bu cihad maddi bir savaş olmayacak, 

manevi olarak iman hakikatlerini anlama, anlatma ve deccalın fitnesini ortadan kaldırma, 

tahribatını tamir etme ve sünnet-i seniyeyi ihya etme şeklinde olacağı bu husustaki pek çok 

hadislerde anlatılan ve uzmanlarınca da bilinen bir husustur. 

Allah‘ın dinini güçlendirmek ve dinin düşmanlarını ve fitnelerini defetmek için kişinin 

çok faziletli, salih ve abid olması gerekmez. Bu çok ideal bir husustur ve ideal mümin olmak 

da gerçekten zordur. Dine hizmet ve din düşmanlarını defetmek çoğu zaman siyaset 

meselesidir. Siyaset ise metot ve usul demektir. Peygamberimiz (sav) ―Hiç şüphesiz Allah bu 

dini facir, fâsık ve günahkâr olanlar ile de güçlendirir‖
42

 buyurmuşlardır. Bu hadis-i şerifin iki 

anlamı vardır. Birincisi her mümin masum olmadığı için kendisini facir ve fasık bilmelidir. Ta 

ki dine hizmet ediyorum diye ucbe ve gurura kapılmasın. Kendisini hatalı bilsin ve daha iyi 

yapamamanın ezikliği ile hizmetine halisen devam etsin. İkincisi de, facir ve fasık insanların 

da dine hizmet edebileceğinin şuurunda olarak onların da belirli alanlarda istihdam 

edilebileceğini düşünerek dine hizmette ve din düşmanlarının fitnelerini defetmede onlar ile 

beraber hareket edilebileceği hususudur. Bu dine hizmet edenlerin takip edeceği siyasettir. 

Siyaset sadece siyasilerin entrikaları ve politikaları anlamını ifade etmez. Hadis-i şerif her iki 

manayı da içine almaktadır.     

 

B.  CĠHADIN KUR’ÂN’DAKĠ YERĠ: 

Yüce Allah Saff Suresinde Allah yolunda mücadele edenler için şöyle buyurur: ―Ey 

İman edenler! Sizi ahiret azabından kurtaracak karlı bir yolu size göstereyim mi? Allah‘a ve 

Resulüne iman eder, Allah yolunda mallarınız ve canlarınızla cihad edersiniz. Bilseniz bu 

sizin için daha hayırlıdır. Sizler bunu yaparsanız Allah günahlarınızı bağışlar ve sizi 

altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar ve Adn cennetindeki hoş ve temiz meskenlere 

yerleştirir. Size çok seveceğiniz bir başka nimet daha nasip eder ki o da Allah‘ın yardımı ve 
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yakın bir fetihtir. Müminlere müjdele!‖
43

 buyurur. Bu ayetten sonra da İsa‘yı (as) örnek verir 

ve şöyle buyurur: ―Ey İman edenler! Allah‘ın dinine yardımcı olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa 

havarilerine ‗Allah yolunda benim yardımcılarım kimlerdir?‘ diye sormuş, havariler de ‗Allah 

dininin yardımcıları bizleriz‘ demişlerdi. İsrail oğullarının bir kısmı ona iman etti, bir topluluk 

da inkâr etti. Biz de inananları inkârcılara karşı daima üstün kıldık‖
44

 buyurur. Tarih boyunca 

görmekteyiz ki Hıristiyan muvahhitler diğerlerine daima üstün olmuşlardır. Bunların çoğu 

iman etti bu şekilde üstün oldular. Bir kısmı da ilim ve teknikte üstün olarak medeniyetin 

kurulmasına yardımcı oldular. 

Bu ve bunların benzeri ayetler âlimler tarafından genellikle savaş anlamındaki bir cihad 

için teşvik edici olarak nakledile geldikleri için ―manevi cihat‖ anlamındaki asıl cihad 

konusunda bir gevşeme olduğu bir gerçektir. Zamanımızda devletlerin kabul ettiği ―Laiklik 

prensibi‖ ile ―Din için savaş‖ yapılmadığı gerçeği göz önüne alındığı zaman içinde 

―kıtal/mukatele‖ ve ―harb/muharebe‖ kelimelerinin geçmediği ve ―cihad‖ ile ifadesini bulan 

mücahede/mücadelelerin ―manevi cihadı‖ anlatmak istediği açıktır. Cihad kıyamete kadar 

devam edecektir. Peygamberimiz (sav) devam edeceğini ifade buyurmuşlardır. Savaş 

olmadığı zaman elbette cihad ―manevi‖ olarak devam edecek demektir.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri de ―Bu zamanda cihat manevidir‖
45

 hükmünü 

vermiştir. Bu cihadın silahı da ―Hak ve hakkaniyetin manevi kılıçları, yani, iman-ı tahkiki 

kılıncıdır.‖
46

 Bu da korkutmakla değil sevdirmekle olur.
47

 Bu cihad Peygamberimizin (sav) 

―Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin‖
48

 hadisi çerçevesinde ―Cihat ile 

ubudiyet ve takvayı beraber götürerek‖
49

 yapılmalıdır.  

Bu bağlamda Kur‘an-ı Kerimin bize ders verdiği cihadın pek çok nevileri vardır: 

1. Nefis Ġle Cihat:  

Hakiki mücahidin nefsi ile mücadele eden kişi
50

 olduğunu belirten peygamberimiz (sav) 

Dünyanın en büyük İmparatorluğu olan Bizanslılar ile savaşmak için gittiği ―Tebük Seferi‖ 

gibi en büyük bir savaştan dönerken ―Küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz‖
51

 buyurarak 

nefse karşı yapılacak cihadın en büyük cihad olduğunu ifade etmiştir. Çünkü düşman ile 

karşılaşan ölürse şehit olur ve 40–50 yıllık bir dünya hayatına bedel ebedi bir cenneti ve 

saadet-i ebediyeyi kazanırken, nefsine mağlup olan ebedi hayatını mahveder. Bunun için nefis 

ile mücadele en büyük cihat olarak vasıflandırılmıştır. Bu hususta pek çok hadisler vardır. 

Yüce Allah ―Nefsi ile cihat eden ancak kendisi için cihat etmiş olur. Allah bütün 

âlemlerden müstağnidir. Kimsenin ibadetine ihtiyacı yoktur‖
52

 buyurarak bu nevi cihadı bize 

ders vermektedir.   

2. Ġlim ve Dil Ġle Cihad: 

İlim öğrenmek ve bunun için gerekli gayret ve mücadeleyi yapmak da cihad olarak 

isimlendirilmiştir. Dünyadaki tüm kötülüklerin sebebi cehalettir. Dinin amaçlarından en 

önemlisi cehaleti gidermektir. Bilgi silahı silahların en güçlüsüdür. Bunun için yüce Allah 

peygamberlerini göndermiştir. Şöyle buyurmuştur: ―Ey Resulüm! İnsanları Rabbinin yoluna 

hikmetle, güzel öğüt ile çağır. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Rabbin kendi yolundan 

sapanları daha iyi bilir. O doğru yolda olanları da en iyi bilendir.‖
53
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Buna Kur‘an ile cihad da denilmektedir. Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde peygambere 

hitaben ―Ey Resulüm! Sen kâfirlere aldırma! Onlara uyma! Onlara karşı Kur‘anın delillerini 

ortaya koyarak büyük bir mücahede ile cihad et!‖
54

 ayetinde ―Cihad-ı Kebir‖ ifadesini de 

kullanarak Kur‘an delillerini ortaya koyarak küfrün inkar ve isyanına karşı mücadele etmeyi 

―büyük cihat‖ olarak vasıflandırmıştır. 

Peygamberimiz (sav) bu konuda pek çok hadisleri vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. 

―İlim öğrenmek namazdan oruçtan, hacdan ve Allah yolunda savaşmaktan daha faziletlidir.‖
55

 

―İlim öğrenin, ilmin tahsili Allah korkusu verir, İlmi öğrenmeyi istemek ibadettir. İlmî 

müzakere Allah‘ı tesbih etmektir. İlimden bahsetmek cihaddır.‖
56

 ―Şehitlerin kanı ile 

âlimlerin mürekkebi tartılır da âlimin mürekkebi şehitlerin kanından daha ağır gelir.‖
57

  

Peygamberimiz (sav) de ―En büyük cihat, zalim hükümdara karşı korkmadan ve 

çekinmeden hak sözü söylemektir‖
58

 hadisi ile hak ve hakikati zalimlerin yüzüne dil ile 

haykırmanın da büyük cihad olacağını belirtmiştir. Kur‘an-ı Kerimin en birinci muhatabı ve 

en büyük müfessiri olan peygamberimizin (sav) hadisleri elbette bize Kur‘anı ve onun istediği 

cihadı bu şekilde anlatmaktadır.  

3. Mal ve Para Ġle Cihad: 

Allah‘ın ihsan etmiş olduğu malı nefis hesabına değil de yine Allah yolunda harcamaya 

―Mal İle Cihad‖ etmek denir. Mal demek para demektir. Dünyada her iş para ile olmaktadır. 

―Para her kapıyı açar‖ denilerek her türlü fitne ve fesadın, kötülük ve haksızlığın anahtarı 

haline getirilmiştir. Para emeğin karşılığı olan değerdir. Karşılığında emeğin olmadığı ve hak 

edilmeyerek kazanılması parayı helal olmaktan çıkarır, haram hale getirir. Malın ve paranın 

hak ederek ve emek vererek kazanılması esastır. Sonra da helal yolda harcamak dinin 

emrettiği en önemli farz bir görevdir. Bu durumda cihad helal para ve mal kazanmak, haksız 

ve emeksiz mal ve paraya değer vermemek demektir.  

Para peygamberimizin bir hadisine göre ―Allah‘ın yeryüzündeki mührüdür.‖
59

 Padişahın 

fermanı gibi gösterildiği zaman işinin görülmesi misali, parayı verdiğiniz zaman da işiniz 

görülür. Dinin önemli emirlerinden birisi de Allah‘ın kişiye emek karşılığı olarak ihsan ettiği 

malı ve parayı yine Allah yolunda harcamaktır. Parayı Allah yolunda harcamak ve 

harcayabilmek hem nefisle, hem şeytan ile hem de parayı yanlış yolda harcamak için sizi 

zorlayan herkes ile mücadele etmeyi de gerektirdiği için birkaç nevi mücadeleyi içine alan 

önemli bir cihattır. 

Peygamberimizin (sav) mal ile cihat hususundaki teşvik edici hadisleri ile sahabe-i 

kiram yokluk ve yoksulluk içinde oldukları halde elde avuçta ne var ne yoksa getirip 

Resulullah‘a vermişlerdir. Bu hususta Kur‘an-ı Kerimde teşvik edici pek çok ayetler vardır. 

Yüce Allah şöyle buyurur: ―İman edip Allah yolunda hicret eden ve Allah yolunda malları ile 

ve canları ile cihad edenler ile onları barındırıp yardım edenler birbirlerinin dostudurlar. Allah 

yaptıklarınızı hakkıyla görür.‖
60

 ―Kolaylıkta ve zorlukta hep beraber Allah yolunda 

mallarınızla ve canlarınızla cihad edin. Bunun sizin için ne derece hayırlı olduğunu bir 

bilseniz.‖
61

 ―Müminlerden mazeretleri olmadığı halde cihat etmekte geri duranlar ile cihad 

edenler elbette bir değildir.   Allah mallarıyla ve canları ile mücadele edenlerin dereceleri 

oturanlardan üstün kılmıştır.‖
62

 Bu ve benzeri ayetler mal ile cihadı anlatmaktadır.  
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C.  CİHADIN ÖNEMİ VE AMACI 

Peygamberimizin (sav) bir hadisine göre cihad, ―İslam‘ın yüceliğinin zirvesidir.‖
63

 Yani, 

İslamı zirveye çıkaran, yayılmasına ve genişlemesine sebep olan cihattır. Ama bu savaşmak 

anlamında değildir. İslamiyet savaş dini olmadığı gibi, savaş ile de yayılmamıştır. İlim, iman, 

ahlak, adalet, doğruluk, yardımlaşma, hayır yapma, ibadet gibi manevi değerlerin insanların 

kalbine ve gönlüne girmesi ile insanları kendisine cezb ve celbederek yayılmış ve dairesini 

genişletmiştir. Sonrasında zulüm gören kavim ve kabileler Müslümanlardan adalet ve hürriyet 

talebinde bulunmaları ile onlara yardım için İslam askerleri mazlumların imdadına koşmuş ve 

onları himayesi altına almıştır. Sınırların genişlemesi de böyle olmuştur.  

Dinin ve peygamberlerin amacı iman, ilim, ahlak ve adalet gibi manevi değerleri hâkim 

kılmaktır. Bu değerleri hâkim kılmak için mücadele ve mücahede etmek elbette ―İslamın 

yüceliğinin zirvesidir.‖ Yoksa bir milleti, bir şahsı veya bir devleti hâkim kılmaya çalışmak 

değildir. Ancak bu manevi değerleri hâkim kılmak söylemi ile insanları etrafına toplayarak 

şahsın, kavmin ve devletin hâkimiyetini sağlayanlar olmuştur. Bu durum aslında dini değerleri 

kullanarak kendi hâkimiyetlerini sağlayanların yanlışlarıdır. İslam dünyasında ortaya çıkan bir 

takım fitne hareketlerinin temelinde yine bu yanlış anlama ve çatışma vardır.  

Şu da bir gerçektir ki tarih boyunca iman, adalet, hürriyet gibi değerlere gerçekten sahip 

çıkanlar zaman içinde insanların efendileri olmuş ve maddeten de insanlara hâkim 

olmuşlardır. Peygamberimizin (sav) buyurduğu gibi ―Millete hizmet eden milletin efendisi‖
64

 

olmuştur. Dinin bir amacı da Allah‘ın kullarına hizmet etmektir. İnsana yapılacak en iyi 

hizmet de imanına, ilmine, ahlakına hizmet etmektir. Bu da yine önemli bir cihattır. ―İ‘lay-ı 

Kelimetullah‖ yani Allah‘ın adını yüceltmek bu şekilde olur.  

Bütün bu sebeplerden dolayıdır ki peygamberimiz (sav) ―Allah yolunda cihada eşdeğer 

bir ibadet yoktur‖
65

 buyurmuşlardır.  

Cihad çok geniş bir kavramdır. Allah rızasını kazanmak için gösterilen her nevi cehd ve 

gayreti ifade eder. Dini öğrenme, yaşama, tebliğ etmenin bütün aşamalarına şamildir. Bu 

husustaki engelleri aşmak için çalışmak ve sürekli bir gayret ve aksiyon halidir.
66

 Cihadın pek 

çok aşamaları vardır. Nefisle, şeytanla, heva ile, kafirlerle, hakikati gizleyenlerle, kalple, dille, 

mal ile ve her nevi vasıtalar ile cihat yapılır.  

 

A. Cihadın Önemi: 

Yüce Allah ―Biz emâneti göklere ve dağlara arzettik, onu insan yüklendi. Gerçekten 

insan çok cahil ve zalimdir‖
67

 buyurur. ―Emanet‖ müfessirler tarafından ―Teklif‖
68

 ve 

―Hukukullah ve hukuk-u ibadı içine alan bütün görevler‖
69

 olarak yorumlanmıştır. Dolayısıyla 

emanet akıl ve irade sahibi olan insanın hürriyet içindeki sorumlulukların tümünü kapsayan 

geniş bir kavramdır. Çünkü akıl, irade ve hürriyet yoksa sorumluluk da yok demektir. Zaten 

bütün mücadelelerin temelinde aklı, iradeyi kullanmak ve hürriyet ortamını sağlamak vardır. 

İnsanın insanlığı bu temel değerler sayesinde bir kıymet ifade eder. Cihadın önemi de bundan 

ileri gelmektedir. Cihad bu temel değerleri sağlayacak olan farz bir ibadettir.
70

 Cihat görevi 

her vasıta ile yapılır. Namaz kılmanın, oruç tutmanın mekruh zamanı vardır ama cihadın 

mekruh zamanı yoktur. Namaz kılan bir mü‘mine bir gayr-i Müslim ‗Bana kelime-i şahadeti 

                                                 
63

 İbn-i Kayyum el-Cevzî, Zâdu‘l-Mead, (1989-İst.) 3:121 
64

 Aclunî, Keşfu‘l-Hafa, 1:462 
65

 Kütüb-ü Sitte, İbrahim Canan, (1988-Ankara) 5:26 
66

 Ahmet ÖZEL, ―Cihat‖ TDV İslam Ansiklopedisi, (1993-İst) 7: 530–531 
67

 Ahzab, 33:72 
68

 Mecmau‘t-Tefâsir, (Çağrı Yayınları, 1401-İst) 5:142–143  
69

 Molla Hüsrev, Mir‘at el-Usul fî Şerh-i Mirkatu‘l-Vüsul, (1307-İst) 1:591 
70

 Serahsi, Mebsut, (Beyrut-Daru‘l-Ma‘rife) 10:3 



öğret‘ derse namazı bozup öğretmesi caizdir.
71

 Cehd kökünden gelen cihad, ıstılahta can, mal, 

dil ve her çeşit vasıta ile Allah yolunda Allah‘ın dinini öğretmek ve yaymak amacı ile 

mücadelelerin tümünü ifade eder.
72

  

Peygamberimiz (sav) Mekke eşrafından birkaç kişiye İman hakikatlerini anlatıyordu. 

Onların imanı pek çoklarının imanına vesile olacağını düşünüyordu. Bu ara gözleri görmeyen 

Amr b. Kays Ümm-ü Mektum peygamberimize gelerek ―Bana İslamı anlatır mısın?‖ dedi. 

Peygamberimiz (sav) böyle bir münasebetsiz zamanda onun gelişini ve ısrarını hoş 

karşılamadı. Yine Kureyş ileri gelenleri ile konuşmaya devam etti. Bunun üzerine yüce Allah 

kendisini ikaz eden Abese suresinin şu ayetlerini inzal buyurdu: ―Yanına âmâ birisi geldi diye 

yüzünü ekşitip döndün. Ne bilecektin belki o öğüt alıp günahlarından arınacaktı? Öğüde 

muhtaç olmayana yöneliyor, gerçekten ihtiyacı olana yönelmiyorsun. Onların günah kirleri 

içinde kalmalarından mesul değilsin. Vazifen muhtaç olana hakikatleri öğretmektir‖
73

 

mealinde ayetler nazil oldu. Bu ayetlerden anlıyoruz ki muhtaç olan birine iman hakikatlerini 

anlatmak dünyanın en mühim siyasi ve idarî işlerinden daha önemlidir.  

İnanmayanlara karşı ―mal, can ve dil ile cihat etmek‖
74

 ile din korunur ve dinin 

hükümleri hayat bulur. Aksi takdirde inanmayanlar hem dinin yaşanmasına engel olurlar hem 

de dinin manevi değerlerini yıkarak dinin tahribine sebep olur ve toplumda inançsızlık, 

ahlaksızlık, zulüm ve haksızlık hâkim olur. Toplum anarşi ve teröre teslim olur. Günümüzde 

anarşi ve terör varsa bunun sebebi Kur‘anın emrettiği ve Allah‘ın razı olduğu şekilde cihad 

görevinin yapılmamasından veya cihadın yanlış anlaşılarak sadece savaş şeklinde 

anlaşılmasındandır.   

 

B. Cihadın Amacı:  
Cihadın amacı, ―İ‘lay-ı Kelimetullah‖ yani Allah‘ın adını yüceltmek,  hak dine yardımcı 

olmak, hak ve hakikati yaymaktır.
75

 Kur‘an-ı Kerim ―Kâfirlere, hak ve hakikati inkâr edenlere 

karşı büyük bir cihad ile mücahede ediniz‖
76

 emreder.   

Diğer bir amacı insana ahiret saadetini kazandırmaktır. Bu nasıl kazanılacaktır? İnsanın 

nefsi, şeytanı ve din düşmanları ile yaptığı mücahede ile kazanılacaktır.  İşte cihadın amacı 

insanın dünya ve ahiret saadetini temin için bu mücahedeyi yaptırmaktır. Dünyadaki her nevi 

sıkıntıdan, kabir azabından kurtulmak ve cenneti, saadet-i ebediyeyi kazanmak ancak cihad 

iledir. Bunun için cihat da bir insana imanı kazandırmak ve onun ebedi saadetine vesile olmak 

için gereklidir. Nitekim peygamberimiz (sav) sahabelerine ―Allah‘ın senin vasıtanla bir 

kimseyi imana ve hidayete kavuşturması, sizin için kırmızı develere sahip olmaktan daha 

hayırlıdır‖
77

 buyurarak insanların imanına çalışmalarını istemiştir. Bu hadis kişinin evvela 

nefsin kurtarmaya çalışması, sonra başkalarının imanına güç verecek şekilde çalışmasını ders 

vermektedir.   

Cihadın başka bir amacı insanları şerlerden ve kötülüklerden koruyarak hayra ve iyiliğe 

vesile olmaktır. Bu hususta da peygamberimiz (sav) ―Bir hayra vesile olan onu işleyen 

gibidir‖
78

 buyurmuşlardır. Yapılan bir hayır veya iyilik Allah için olursa sevabı olur ve kişi 

ahirette bunun faydasını görür. Şayet Allah için olmazsa nefis hesabına veya bir başka amaçla 

yapılan amelin hayırlı da olsa ahirette faydası yoktur. Dünyada gördüğü fayda onun için 

yeterli olur.  
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Aynı şekilde Allah yolunda yapılan her iş ve amel de ―Cihad‖ kavramı ile ifadesini 

bulmuştur. Savaş da Allah yolunda ―Fi Sebilillah‖ ve ―İ‘lây-ı Kelimetullah‖ için olursa cihad 

kavramına dâhildir. Şayet bu amaç yoksa o zaman zulüm ve haksızlıktan öte hiçbir mana 

ifade etmez. Bunun için Allah yolunda yapılan işlerin ―Cihad‖ niyeti ve şartlarına uygunluğu 

önemlidir. Bunun içine malı ve parayı harcamak da girer. Mal ve para Allah yolunda 

harcanırsa bu da mal ve para ile cihad olur. Şahsî menfaatten uzak dine ve imana hizmeti 

netice veren bir şekilde, insanların dinine ve imanına fayda verecek bir yolda malı ve parayı 

harcamak bu açıdan cihaddır. Yaptığı iş ve harcadığı para ile dünyevi makam, mevki ve 

geleceğe yönelik bir yatırım düşüncesi varsa bu ―Allah yolunda‖ olmaz. Ticarete ve geleceğe 

yatırım olur veya siyasi bir beklenti olur ki bunların hiçbiri Allah için olmadığından yapılan 

harcamalar da ―Cihad‖ kavramı ve kapsamı içinde olmaz. Allah katında ―Ameller niyetlere 

göredir‖ ve kalpten geçen niyeti en iyi bilen ve onu ―İhlâslı olup olmadığını‖ değerlendirecek 

olan ve ona göre mükâfat ve ceza takdir edecek olan Allah‘tır.    

Allah kendi rızası için olmayan hiçbir ameli kabul etmez. Ona dünyada başarı ve fayda 

takdir etse de ahirette hiçbir mükâfat vermeyeceğini yine yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ve 

peygamberimiz (sav) de pek çok hadislerinde beyan buyurmuşlardır.  

Kısaca cihadın amacı, imanın ve İslamın hâkim kılınmasıdır. İslamın hâkim kılınması 

İslami değerlerin kalplere ve gönüllere yerleşmesi iledir. İslami değerler ise İman, ilim, ahlak, 

hürriyet ve adalet gibi dinin amacı olan manevi değerlerdir. Dinin amacı, Allah tarafından 

peygamberlerin ve kitapların gönderilmesinin sebebi bu beş temel esastır. Bunları tek tek ele 

alacak olursak: 

a) Ġman: İmandan kastedilen Allah‘ın birliğini esas alan ―Tevhit‖ inancıdır. Bütün 

peygamberler tevhidi ders vermek için görevlendirilmişlerdir. İnsanlığın tevhit 

inancından sapması her ne suretle olursa olsun şirktir, şirk en büyük zulümdür
79

 ve 

Allah şirki asla affetmez, çünkü şirk Allah‘a en büyük iftira ve en büyük 

günahtır.
80

 Peygamberimiz (sav) buyurdular ki: ―Ben ve benden önceki 

peygamberlerin sözlerinin en faziletlisi ‗Lâ ilâhe İllallah‘ kelamıdır.‖
81

 Yani, tüm 

peygamberler tevhidi, Allah‘ın birliğini anlatmak için gelmişlerdir ve bu onların en 

önemli amacıdır. Bu ise kalplerin kazanılması ve akılların tatmin edilmesi iledir.  

b)  Ġlim: Peygamberler Allah tarafından maddi ve manevi ilimler ile teçhiz edilerek 

insanlara muallim olarak gönderilmişlerdir. Bunun için insanlık gerek teknik 

gelişmelerde gerekse manevi ilimlerde peygamberlerin varisidirler. ―Âlimlerin 

peygamberlerin varisi olması‖
82

 her iki alanı da kapsar. İnsanlar maddi ilimlerde 

peygamberlerin yolundan gittikleri zaman maddeten terakki ederler, manevi 

yönden giderlerse manen terakki ederler. Bunun için dünyayı isteyen ilme 

sarılmalı, ahireti isteyen ilme sarılmalı, her ikisini isteyen yine ilme sarılmalıdır. 

İnsanlık iman, ahlak ve hukuk dersini peygamberlerden aldıkları gibi, maddi 

terakkilerinin temelini teşkil eden sanatları da peygamberlerden öğrenmişler ve 

mucizelerinden yola çıkarak günümüzdeki gelişmeleri sağlamışlardır. Yazının 

icadı, terzilik, dülgerlik, demircilik vb. bütün sanatların temelini de peygamberler 

atmışlardır. Cehalete karşı savaşmak peygamberlerin görevidir. Bilhassa Kur‘an-ı 

Kerim ―Oku!‖
83

 emri ile nazil olmaya başlamıştır. ―Sakın cahillerden olma!‖
84

 

diye inananları uyarır. ―Bilen ile bileyeni asla bir tutmaz.‖
85

 Bunun için ―İlim 
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öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır.‖
86

 Hatta ―ilmi öğretenler savaştan 

muaftırlar. Yüce Allah ―Mü‘minlerden herkesin savaşa çıkması uygun değildir. Bir 

kısım Müslümanlar ilmi ve dini öğrenip öğretmesi için savaşa katılmaması 

gerekir‖
87

 buyurmaktadır. Çünkü bu husus savaştan daha önemlidir. Cehalet en 

büyük fitne ve kötülüktür. Her nevi fitne cahil insanlar arasında yayılır ve toplumu 

felakete sürüklerler. Bunun için ―Fitne katilden beterdir.‖
88

 İlim ise fitneyi önleyen 

en büyük engeldir. Bundan dolayı ―İlim öğrenmek için yola çıkan Allah 

yolundadır.‖
89

  Peygamberimize (sav) ―En hayırlı amel nedir?‖ diye sorulunca 

―İlim öğrenmektir‖ buyurmuşlardır. Soruyu soran ―Ben ameli sordum. Siz ise 

ilimden bahsettiniz‖ diyince peygamberimiz (sav): ―Bahsettiğim Allah‘ı isim ve 

sıfatları ile öğreten iman ilmidir. Allah‘ı bilerek yapılan az amel insana fayda 

verir, bu ilimden mahrum insanın ameli çok da olsa fayda vermez‖
90

 buyurarak 

kâmil bir iman ile az amelin daha faydalı olduğunu, bunun için iman ilminin 

amelden daha hayırlı olduğunu ifade etmişlerdir. İman hidayetin kendisidir ve 

ilmin eseridir. ―Birinin hidayetine vesile olmak Allah katında sahralar dolusu 

kırmızı deve sürülerine sahip olup Allah yolunda harcamaktan daha değerlidir.‖
91

 

İlmin amacı Allah korkusunu vicdanlara hâkim kılmaktır. Bu da Allah‘ın 

azametini kalplere hâkim kılmaya bağlıdır.
92

 Bu dahi iman ilmi ile olur. Bundan 

dolayı yüce Allah ―Allah‘tan ancak âlimler korkar‖
93

 buyurmuştur. Burada 

kastedilen iman ilmidir. İmandan mahrum bilginlerin ne derece isyan ve tuğyana 

düştükleri, şirk ve küfre bulaştıkları bilinen bir husustur. Peygamberimiz (sav) 

―İlmin kalkmasını kıyamet alameti saymıştır.‖
94

 Bu ilimden kast edilen şey de yine 

iman ilmidir. Bu husustan gafil olanların fen ve teknik ilimlerdeki ilerlemelere 

bakarak nasıl cehalet hâkim olacak demeleri normaldir. İnsanlar fen ve sanatta, 

akademik çalışmalarda ilerleyebilirler ama bu onların imanlarını ve Allah 

korkularını artırmaz, bilakis imandan gafil ve mahrum olanların isyan ve tuğyanını 

artırır. Bunun için bu nevi cehalet ile mücadele ancak ―İman hakikatlerini‖ onların 

me‘luf olduğu ilimler ve akli deliller ile izah etmekle olur ki ―Bediüzzaman Said 

Nursi‖ hazretlerinin ―Risale-i Nur‖ eserleri ile yaptığı cihat ve mücadele budur.     

c) Ahlak: Peygamberlerin gönderilmesinin bir amacı da güzel ahlakı insanlara 

öğretmektir. Peygamberler güzel ahlakı getirmiş son peygamber olan bizim 

peygamberimiz (sav) de ―Ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim‖
95

 

buyurmuşlardır. Peygamberimiz (sav) ―Müminlerin imanda mükemmel olanı 

ahlakı güzel olandır‖
96

 “İman yetmiş şubedir. En üstünü 'Lâ ilâhe illâllah' demek, 

en aşağısı da yol üzerinde insanlara eziyet verecek bir şeyi kaldırmaktır. Hayâ da 

imanın bir şubedir.‖
97

 ―Allah'a yemin olsun ki, hiç bir kul, kendi nefsi için istediği 

güzelliği kardeşi için de istemedikçe tam iman etmiş olmaz.‖
98

 ―Mîzana konan 

ameller arasında güzel ahlâktan daha ağır gelecek hiç bir pey yoktur. İnsan güzel 
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ahlâkı sayesinde, oruç tutup namaz kılan kimseler derecesine yükselir.‖
99

 

―Müslüman, müslümanların elinden ve dilinden emin oldukları kimsedir‖
100

 

buyurmuşlardır. Güzel ahlakı kazanmak kolay değildir. Kalbi kötü düşüncelerden, 

azaları kötü davranışlardan ve çevresini kötü arkadaşlardan temizlemek gibi 

çalışma, öğrenme ve gayret gösterme, mücadele etmeyi gerektirir. Dinin 

amaçlarından biri de budur.  

d) Hürriyet: Hürriyet insanlığın gereği, imanın bir özelliği ve insana yaratılıştan 

Allah‘ın ihsanıdır.
101

 Kimsenin kimseye lütfu değildir. İman bağı ile Allah‘a 

hizmetkâr olan adam, başkasına baskı yapmaya tenezzül etmediği gibi, başkasının 

tahakkümüne de boyun eğmez. Bir padişahın doğru bir askeri, bir çobanın 

tahakkümüne boyun eğmeyeceği gibi, bir biçareye de tahakküme tenezzül etmez. 

İman ne derece mükemmel olursa hürriyet o derece parlar. Peygamberimizin (sav) 

tesis ettiği ―Asr-ı Saadet‖ bunun en güzel örneğidir.
102

 Hürriyet başıboşluk 

değildir, iyi ve güzel olanı yapmakta insanın hür olması, kötü ve yanlışı yapmaya 

tenezzül etmemesidir. Aklın, dinin ve hukukun kurallarına uymaktır. Müstebitler 

kurdukları düzenle insanların hürriyetini ellerinden alarak kendi emellerine kul ve 

köle yapmayı amaçlar ve insanların doğru olanı yapmalarına engel olurlar. Onlar 

ile meşru dairede mücadele etmek de bir cihattır. Bunun için insan hak ve 

hürriyetlerini sağlayan meşrutiyet ve demokrasiye sahip çıkmaya çalışmak gerekir. 

Demokrasinin sırrı kuvveti şahıstan alarak kanuna verir. İstibdad ise kanunu kendi 

keyfine tabi eder. Böylece hakkı kuvvete mağlup ettirir. Bediüzzaman ―Kâinatta 

galib-i mutlak hayır olduğu için hayat-ı içtimaiyenin pek çok şubelerinde hürriyet 

ve meşrutiyet hüküm ferma olmuştur. Cidal berdevam, harb ise seccaldir‖
103

 

demektedir. Yani mücadele anlamındaki cihad devamlı olduğu halde savaş arızı ve 

bazen mecbur kalınan geçici bir hadisedir.  Büyüklük baskı ve tahakkümle 

kazanılmaz, tevazu ve başkalarına saygı ile kazanılır. Baskı kolay, tevazu 

göstermek zordur. Bunun için tekebbür ve tahakküm sahipleri küçük insanlardır.
104

 

Hak etmedikleri büyüklüğü ve saygıyı tahakkümle kazanmak istemektedirler. 

Büyük ve değerli insanlar ne nefsine ne de başkasına zarar vermeden meşru 

dairede hür yaşarlar ve hak ve hürriyetlerin kullanımına çalışırlar. Dinin amacı 

insanın insanlığını veren ve iradesinin kullanımını sağlayan seçim hakkını, hür 

iradesini kullanmasını sağlamaktır. İradesi başkasının elinde olan ve hür iradesini 

kullanmayan insan köledir. İslam dininin amacı insanların insanlara köle olmaktan 

kurtararak Allah‘a kul olmasını ve hür olmasını sağlamaktır. Köleliğin tarihi çok 

eskilere uzanır. Tevrat‘ta kişinin borcuna karşılık kendini köle olarak satması söz 

konusudur.
105

 Alacaklılarına mal bırakmadan ölen borçlunun çocukları köle 

edinilebilir denilmektedir.
106

 Tevrat‘ta köle azadı ile ilgili hüküm yer almamıştır, 

ancak efendisi tarafından gözü kör edilen veya dişi kırılan Yahudi olamayan 

köle‘nin hürriyete kavuşturulacağından söz edilir.
107

 İncil‘de zaten herhangi bir 

ahkâm yoktur; dolayısıyla kilise köleliği tarihi bir olay olarak kabul eder. Roma 

hukukunda kölenin hiçbir değeri yoktu. Önceleri köle azadı yasaklanmışken, 

sonraları izin verilmiştir. Savaş esirleri ve korsanlık köle edinmenin kaynaklarını 
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oluşturmaktaydı. Kölenin çocuklarının da köle kabul edilirdi. İslamın çıkışında 

Arap yarımadasında kölelik uygulaması vardı. Kölelerin çoğunluğunu Afrika‘lı 

zenciler teşkil ediyordu. İslâm Miladî 7. yüzyıl başlarında köleliği topluma 

yerleşmiş ve çağdaşı güçlü devletlerde tabii kabul edilmiş bir halde buldu. Köleliği 

tek yanlı ve kesin bir kararla kaldırma yoluna gitmedi. Çünkü, tabiat-ı beşerde 

umumen hükümfermâ olan bir emri birden ref‘ etmek, bir tabiat-ı beşeri birden 

kalbetmek, değiştirmek iktiza eder. Bunun için ―gayet vahşi ve gaddar bir suretten 

çıkarıp, ehven-i şer ve muaddel ve tabiat-ı beşere tatbiki mümkün ve tamamen 

hüsn-ü hakikiye geçebilecek bir surete ifrağ etmiştir.‖
108

 Şeriat esareti getirmemiş 

en vahşi bir suretten hürriyete geçebilecek bir surete indirmiştir. Dolayısıyla dinin 

amacı gerçek hürriyet ortamını sağlamaktır. Bunun için yapılacak her nevi 

mücadele de ―İ‘lay-ı Kelimetullah‖ yani Allah‘ın dinini yüceltmek kavramına 

dâhildir. Dolayısıyla bir nevi cihaddır.  

e) Adalet: Adalet hukukun temel amacıdır.   Adalet, düzenli ve dengeli davranma, 

her şeyin ve herkesin hakkını verme, haksızlıklardan uzaklaşarak orta yolu tutma, 

bir şeyi yerli yerine koyma, insaf ve eşitlik anlamında bir terimdir. Adâletin zıttı 

zulüm ve insafsızlıktır. İslâm'da adâlet, hukuk önünde herkesin eşit olmasıdır. 

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde: ―Ey iman edenler adaleti ayakta tutarak Allah için 

şahitlik edenler olun. Kendinizin, ana ve babanızın aleyhinde bile olsa, zengin 

veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Adaleti yerine getirebilmek için hevâ ve 

hevesinize uymayın. Yanlış davranır veya yüz çevirirseniz, Allah yaptıklarınızdan 

haberdardır.‖
109

 ―Allah insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman, adaletle 

hükmetmenizi emreder.‖
110

 ―Ey iman edenler, Allah için şahitlik eden kimseler 

olunuz. Bir topluluğa karşı duyduğunuz kin sizi adaletten saptırmasın. Adil 

davranın, takvaya yakışan budur. Allah'tan korkun, Allah yaptıklarınızdan 

haberdardır.‖
111

 "Allah, adaleti ve ihsanı emreder.‖
112

 ―Hükmettiğin zaman onlar 

arasında adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adil davrananları sever‖
113

 ayetleri bu 

hususta yeterlidir. Hz. Peygamber (sav) de adalet ve adaletle hükmedenler 

hakkında birçok sözleri vardır. ―Hükmünde, yönetimi ve velâyeti altındakiler 

hakkında âdil davrananlar, Allah katında nurdan minberler üzerinde 

olacaklardır.‖
114

 ―Kıyâmet gününde insanların Allah'u Teâlâ'ya en sevgili olanı ve 

Allah'a en yakın bulunanı adil devlet başkanıdır.‖
115

 Hz. Peygamber'in İslâm'ı 

tebliğ etmekle görevlendirildiği dönemin arefesinde câhiliye devri Arapları boğaz 

boğaza, bıçak bıçağa gelmiş durumdaydılar. Adaletsizliğin, zulmün kol gezdiği bir 

dönemde İslâm gelmiş ve yepyeni bir toplum ortaya çıkarmıştı. Zengin-fakir, 

efendi-köle ayırımının yapılmadığı, haktan asla ayrılmanın söz konusu olmadığı 

bir toplum oluşmuştu. Bir gün Mahzumoğulları kabilesine mensup eşraftan Fâtıma 

adında bir kadının hırsızlık yaptığı söylenerek Peygamberimiz (s.a.s.)'in huzuruna 

getirilmişti. Kadının 'elinin kesilmesi'ne hükmedildi. Fakat daha önceki gelenek ve 

alışkanlıklara göre Kureyş'ten olan asil bir kadın hakkında suç işlemiş olsa dahî 

böyle bir hüküm verilemezdi. Hükmün infâzının durdurulması için Kureyş'in ileri 

gelenleri Hz. Peygamber'in çok sevdiği Üsâme b. Zeyd'i araya koyarak bu kadının 

affedilmesini istediler. Üsâme'nin böyle bir şefaatte bulunması Hz. Peygambere 
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(sav) çok ağır geldi. Hemen ashâbını mescide toplayıp bu konuda onlara şöyle 

hitap etti: ―Ey insanlar! Sizden evvel yaşamış toplumların neden dolayı yollarını 

şaşırıp saptıklarını biliyor musunuz? Asilzadeleri bir hırsızlık yaptığı zaman onu 

affeder, zayıf ve kimsesizleri bir şey çalarsa onları cezalandırırlardı. Allah'a yemin 

ederim ki, böylesine kötü bir hırsızlığı Mahzum kabilesine mensup Fatıma değil, 

kendi kızım Fatıma yapmış olsaydı, kesinlikle onun elini kestirirdim.‖
116

 Bugünkü 

beşerî sistemlerde hâkim zümre ve belirli sınıflar için dokunulmazlıklar söz 

konusu olduğu halde İslâm hukuku önünde hiç kimsenin bir ayrıcalığı ve imtiyaz 

hakkı yoktur. Adil Halife Hz. Ömer, hilâfeti döneminde ashâbtan Übey b. Ka'b ile 

aralarında bir konuda anlaşmazlık meydana gelmiş ve bu anlaşmazlığı çözmek 

üzere o dönemin Medine kadısı olan Zeyd b. Sâbit‘e (ra) gitmişlerdi. Kadı olan 

Zeyd hemen devlet başkanı olan Hz. Ömer'e karşı saygılı davranıp ona oturması 

için yere bir minder sermişti. Fakat adil insan Hz. Ömer bu davranış karşısında 

şöyle demişti: ―İşte bu davranışın, şimdi vereceğin hükümde yaptığın ilk 

adaletsizliktir. Ben davacımla beraber aynı yerde oturacağım.‖ Sonra davacı Übey 

b. Ka'b davasını ileri sürünce Hz. Ömer bu iddiayı kabul etmedi. Bu durum 

karşısında Hz. Ömer'in yemin etmesi gerekiyordu. Kadı Zeyd bin Sâbit, Übey'e 

şöyle dedi: ―Gel Halife'yi yemin ettirme, onu bundan muaf tut. Davacı olduğun 

kişi bir başkası olsaydı sana böyle bir feragatten söz etmezdim.‖ Bu teklifi duyan 

Hz. Ömer son derece kızarak böyle bir ayrıcalığı kabul etmeyip derhal yemin etti. 

Sonra da Zeyd b. Sâbit hakkında şöyle dedi: ―Halife ile herhangi bir müslüman 

hakkında eşit davranmasını öğrenmedikçe ona dava götürülmemelidir." Ayrıca 

mahkemelerde şahitlik yapacakların da adalet sahibi olarak tanınan kimseler 

olması şart koşulmuştur. İslâm'da adaleti gerçekleştirmek için çeşitli müesseseler 

kurulmuştur. Resulullah davalara bizzat kendisi bakmıştır. Bu durum ikinci halife 

Ebu Bekir (ra) zamanında da böyle devam etmiş, Hz. Ömer zamanında ise İslâm 

toprakları oldukça genişlediğinden bazı sahâbiler kaza işleriyle görevlendirilmiş ve 

birer kadı olarak vazife görmüşlerdi. ―Divânü'l-Mezâlim‖, (Mahkeme) ―Şurta‖ 

(Polis Teşkilatı) ve ―Hisbe‖ (Zabıta) gibi teşkilâtlarla haksızlıklar önlenmeye ve 

adalet dağıtılmaya çalışılmıştı. Eyyubiler Mısır'da ―Dârü'l-Adl‖ adıyla bir adalet 

dairesi meydana getirmişler ve yanlarına bazı müşavirler de alarak bu mahkemeye 

bizzat başkanlık etmişlerdir. Osmanlılar zamanında ―Adliye Teşkilatı‖ ise düzenli 

bir şekilde kurulup yaygınlaştırılmıştır.
117

 Hz. Ömer‘in (ra) ―Adalet mülkün 

temelidir‖ sözü meşhurdur. Adaletin olmadığı yerde zulüm ve haksızlık vardır. 

Dinin temel amacı da toplumda adaleti sağlamaktır. Bunun için yapılacak her nevi 

mücadele de ―Cihad‖ kavramına dâhildir. 

f) Cihadın Diğer Amaçları:  
Yüce Allah Kur‘an‘ı Kerimde ―Ey iman edenler! Sizi pek acı bir azaptan 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 bağışlar, altlarından ırmaklar akan Adn Cennetlerinde 

hoş ve temiz meskenlere yerleştirir. İşte bu sizin için pek büyük bir kazanç yoludur‖
118

 

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 bağışlayıcı ve merhamet edicidir‖
119

 buyrulur.   
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Cihadın diğer amaçlarını şöyle sıralayabiliriz:  

1. Ġnsanları halis tevhit inancına ve kulluğa yöneltmek: 

İnsan eşref-i mahlûkattır. Kendisinden daha değersiz olan varlıklara kul ve köle 

olması kendisine yakışmaz. Ona kendisinden daha yüce ve tüm kâinatın yaratıcısı olan 

Allah‘a kul olmak yakışır.  Cihadın en mühim amacı onun yaratıcısı olan Allah‘ı tanıtarak ona 

kul olmasını ve dolayısıyla mahlûkata kulluktan kurtulup hür olmasını sağlamaktır. Yüce 

Allah bir hadis-i kutside şöyle buyurur: ―Ben tüm kullarımı halis tevhit inancı üzere yarattım. 

Şeytan ise kendilerini bu inançtan uzaklaştırır, benim kendilerine helal kıldıklarımı haram, 

haram kıldığım şeyleri de helal eder. Hakkında hiçbir bilgileri olmayan şeyleri de bana ortak 

koşmalarını ister.‖
120

 İşte cihadın asıl amacı insanlara doğru ve hak olan tevhit inancını 

anlatarak onları bir olan Rabb-ı Vahide iman ederek her nevi şirk ve batıl itikattan imanlarını 

muhafaza etmektir. Bunun için yüce Allah şöyle buyurdu: ―Onlarla fitneden eser kalmayıp 

Allah‘tan başkasına iman ve ibadet edilmez oluncaya kadar savaşa devam edin. Eğer şirk ve 

isyanı bırakırlarsa, artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.‖
121

 

2. Kur’an-ı Kerimin öğrenilmesini sağlamak: 

Kur‘an-ı Kerim okunmak ve içerisindeki hakikatlerin öğrenilerek hayata tatbik 

edilmesi için inzal buyrulmuştur. Her müminin görevlerinden birisi de Allah kelamı olan 

Kur‘an-ı Kerimi okuyup anlamak ve ondaki hakikatleri başkalarına anlatmaktır. Bunun içindir 

ki İslamiyet cizye vermek şartı ile müslüman olmayanların müslümanlarla beraber 

yaşamalarına müsaade etmiştir.  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 İslam ile şereflenir 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. Bundan dolayı cihad Kur‘an- Kerimi okuyup öğrenmek 

demektir. Cihadın amaçlarından birisi de budur. Buna göre ―Din ve Vicdan Hürriyetini‖ 

temine çalışmak da bir nevi manevi cihaddır. Böylece dinin öğrenilmesi ve yaşanması 

sağlanmış olacaktır. 

3. Süfli duygulardan kurtulmak, ulvi duygulara sahip olmak: 

Hayat imtihanında zor anlar vardır. Kişi mücadele ve mücahede ile hayatın 

zorluklarına karşı mücadele ruhunu geliştirmelidir. Böylece insanın düşmanları olan nefis ve 

şeytan ile ve islamın düşmanları olan kâfir ve münafıklarla mücadele ederek 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 düşmanları 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 şöyle buyurur: ―Dünya hayatını feda 

ederek karşılığında ahiret hayatını tercih edenler Allah yolunda cihad etsinler. Kim Allah 

yolunda cihad ederse ister öldürülsün, isterse galip gelsin biz yakında ona pek büyük bir 

mükâfat vereceğiz.‖
122

 ―Allah ve Rasülüne gerçekten iman edenler, Allah‘ın rahmetini 
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umarak hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenlere Allah af ve merhametle muamele eder. 

Allah çok affedici ve çok merhametlidir.‖
123

  

Bu ayetler gösteriyor ki maddi ve manevi cihadı kendilerine meslek edinenler 

Allah‘ın rızasına erer ve ahiretteki ebedi mükâfatı hak ederler. 

4. Ġmana, Kur’ana ve Ġslam’a Yapılan Saldırıları Önlemek: 

İslam‘ın izzetini korumak, hakkaniyetini ispat etmek, din ve İslamiyet düşmanlarının 

İslama ve Kur‘an olan hücumlarını önlemek cihadın en büyük gayelerinden birisidir. Yüce 

Allah Kur‘anda şöyle 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, zekâtınızı 

verin ve her işinizde Allah‘a sarılın. Sizin hakiki dostunuz O‘dur. O ne güzel dost ve ne iyi bir 

yardımcıdır.‖
124

  

Bu ayette görüldüğü gibi islamın izzetini korumak için bulunduğumuz zaman içinde 

nasıl cihad etmek gerekiyorsa o şekilde mücahede etmemiz istenmekte ve bunun için de 

evvela namazı dosdoğru kılmamız ve İslam dininin gereklerini yerine getirmemiz gerektiği 

hatırlatılmaktadır. 

5. Nefis, ġeytan ve Din DüĢmanlarıyla Mücadele Etmek: 

Yüce Allah Ankebut suresinin başında veciz bir şekilde şöyle buyurur: ―İnsanlar 

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 kavuşmayı dilerse nefsi ile cihad etsin. Nefsi ile 

cihad ederek arzularına karşı koyan da bilsin ki ancak kendisi için cihad etmiş olur. Böylece 

kendisini korumuş ve kurtarmış olur. Allah tüm âlemlerden müstağnidir, kimseye ve hiç 

kimsenin ibadetine ihtiyacı yoktur. İman edip salih amel işleyenleri de biz 

mükâfatlandıracağız. Biz insana anne- babasına karşı güzel davranmasını da emrettik. Eğer 

onlar ve müşrikler sizi şirke ve küfre zorlayarak sizinle mücadele edecek olurlarsa siz onlara 

uymayınız. Biliniz ki dönüşünüz banadır.‖
125

 Peygamberimiz (sav) Tebük seferinden 

dönerken nefisle cihad konusunda sahabelerine şöyle 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.‖
126

 

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 çalışınız. Buna da gücünüz yetmezse o zaman kalben buğz 

ederek o kötülüğü hoş karşılamayınız. Bu ise imanın en zayıf mertebesidir‖
127

 buyurarak 

haksızlık ve kötülüğü her hal ve şartta önlemeye çalışmanın her müslümanın görevi olduğunu 

vurgular.  

Yüce Allah da Kur‘an-ı Kerimde ― İçinizden insanları hak ve hakikate, hayır ve 

hidayete çağıracak, insanlara iyiliği emrederek kötülüklerden sakındıracak bir topluluk 
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bulunsun. İşte bu görevleri yapanlar kurtuluşa erenlerdir‖
128

 buyurarak bize mühim bir 

mücadele yolunu göstermiştir. Peygamberimize (sav) soruldu: ―Cihadın en faziletlisi 

hangisidir?‖  Peygamberimiz (sav) cevap verdiler. ― Zalim idarecinin huzurunda hak söz 

söyleyerek onu ikaz etmektir.‖
129

 Bu hadis de dil ile yapılacak yerinde bir ikazın büyük cihad 

olduğunu göstermektedir.  

Tüm bu sayılanların hepsi ―Cihad‖ ve ―Mücahede‖ kavramları içerisinde mütalaa 

edilecek hususlardır. Bu cihad vazifesini her müslüman her hal ve şart altında yapmak ile 

mükelleftir. Bediüzzaman hazretleri tüm bunları ―Manevi Cihad‖ kavramı ile izah 

etmektedir. 

C.  Cihadın Fazileti: 

Peygamberimiz (sav) cihadın fazileti ve Allah yolunda malı ve canı ile mücadele edenler 

hakkında övücü pek çok hadisleri vardır. Peygamberimize (sav) ―İnsanların en faziletlisi 

kimdir?‖ şeklindeki bir soruya ―Canı ve malı ile Allah yolunda cihat eden kimsedir‖
130

 

şeklinde cevap vermişlerdir.  

Allah yolunda cihat etmeyi ve mücadele etmeyi arzulamak her inanan müslümanın 

vazifesidir. Her mümin Hz. Ömer (ra) gibi ―Bu gün Allah için ne yaptın?‖ diye nefsine 

sormalı ve Allah için bir şeyler yapma gayreti içinde olmalıdır. Din için ve Allah için bir 

gayret içinde olmamak bir nevi nifak alameti olduğunu peygamberimiz (sav) şöyle ifade 

etmektedir: ―Allah yolunda cihad etmeden ve cihad yapmayı arzulamadan ölen bir kimse, bir 

nevi münafıklık üzere ölmüş olur.‖
131

 Allah yolunda cihat etmenin kişiye cennette ne derece 

büyük makam ve mevki kazandırdığını da şu hadisi ile ifade etmişlerdir: ―Allah yolunda cihat 

eden kimsenin cennetteki derecesi diğerlerine nispeten yüz derece fazladır. Her derecenin 

arası yer ile gök arası gibidir.‖
132

  

Allah yolunda para harcamanın da cihada yardım olmasından dolayı çok büyük sevabı 

ve fazileti olduğunu belirten peygamberimiz (sav) ―Kim Allah yolunda bir şey harcarsa, ona 

yedi yüz misli sevap verilir‖
133

 buyurmuşlardır. Peygamberimiz (sav) Mekke döneminde tüm 

malını Allah yolunda sahabeleri için harcamış, Medine döneminde de ―Uhut dağı kadar 

altınım olsaydı, borcumu ödemek için bir kenarda muhafaza ettiğim birkaç dirhem dışında üç 

gün içinde hepsini Allah yolunda harcamayı sever ve isterdim‖
134

 buyurmuşlardır.   

Savaşta ölenler şehit olduğu ve şehitlik mertebesine ulaştığı gibi Allah yolunda 

mücadele edenler de şehit olmayı arzu ettikleri takdirde manevi şehit olacaklarını 

peygamberimiz (sav) şu hadisleri ile müjdelemişlerdir. ―Kim ihlâsla, samimi olarak şehit 

olmayı Allah‘tan dilerse, yatağında ölse dahi Allah onu şehitler makamına ulaştırır.‖
135

 

―Hangi amel Allah katında daha hayırlıdır?‖ Sualine peygamberimiz (sav) ―Allah‘a ve 

resulüne iman etmektir‖ buyurdular. ―Sonra hangisi daha faziletlidir?‖ denilince ise ―Allah 

yolunda cihad‖
136

 buyurdular. Yine peygamberimize (sav) soruldu ―Allah katında hangi amel 

daha makbuldür?‖ peygamberimiz (sav) buna cevaben ―Vaktinde kılınan namazdır‖ buyurdu. 

―Sonra hangisidir?‖ denilince ―Anne ve babana iyilik yapmaktır.‖ ―Daha sonra hangisidir?‖ 

sualine ise ―Allah yolunda cihaddır‖
137

 buyurdular. 

Bütün bu hadisler dinde cihadın ne derece önemli olduğunu göstermeye kâfidir.  
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D. DĠNDE ZORLAMA YOKTUR 

Cihad insanları zorlayarak İslama sokmaya çalışmak değildir. Müslüman olmaya 

zorlamak dinen doğru değildir. İslam zora muhtaç değildir. İnsanlar hayra veya şerre 

zorlamak zulümdür; Allah da bu gibi zulmü işlemekten münezzehtir. Sevilmeyen ve 

beğenilmeyen bir şey sevdirilmeye zorlanır.  İslam nurdur, rahmettir, zorla sevdirilmeye ve 

kabul ettirilmeye ihtiyacı yoktur. Ulvi ruhlar ve temiz kalpler onu severler. İslam temiz 

fıtratların, selim akılların, hak ve hakikat âşıklarının sevgilisidir. Bozulmamış akıllar ve selim 

kalpler onu arar ve bulurlar. İslam 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 ayrılmıştır.‖
138

 Aklı olan iki cihan saadeti 

için seve seve islamı öğrenmeye ve yaşamaya koşar. Akılsız, vicdansız ve beyinsizlerin zaten 

islamda yeri yoktur, islam onlara muhtaç değildir; ancak islamı yanlış 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 bir amacı ve önemli bir hedefi de budur.  

Dinde zorlama yani ikrah, inanmayan kâfire, ―Müslüman olmazsan seni öldürürüm!‖  

demektir. Allah bunu engellemek için ―Dinde ikrah, yani zorlama yoktur ― ayetini inzal 

buyurmuştur.  

Yüce Allah diğer ayetlerde şöyle buyurur: ―Rabbin dileseydi yeryüzünde herkese iman 

nasip ederdi. Yoksa sen insanları imana zorlayacak mısın?‖
139

 Dileyen iman etsin dileyen de 

inkâr edebilir,
140

 Hâlbuki sen onlar inanmıyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Biz 

dileseydik onlara gökten mucizeler indirirdik de ister istemez boyun eğerlerdi.‖
141

 

Büyük müfessir Fahreddin Razî  ―Yüce Allah imanı mecbur kılmamış ve insanları 

zorlamaya müsaade etmemiştir. Kullarını iradeleri ile serbest bırakmış, irade ve ihtiyarlarını 

etkilemek için deliller serd ederek akla kapı açmış, ihtiyarlarını ellerinden almamıştır. Kur‘an-

ı Kerimde Tevhid ve haşri akli delillerle izah ederek akılları ile ve ihtiyarları dâhilinde iman 

etmelerini istemiştir‖ der. Allah‘ın ―dileyen iman etsin, dileyen de inkârına devam etsin‖ 

ayetinden muradı, neticesine katlanmak şartı ile herkesin inancında serbest olmasıdır. ―Din ve 

Vicdan Hürriyeti‖nin en geniş manada izahı budur.  

Bunun için islam diyarında yaşayan müşrikler ve ehl-i kitap olanlar, cizye vermeleri 

şartı ile inançlarında serbesttirler, inkâr ve küfürlerinden dolayı kınanmaz ve öldürülmezler. 

Cizye verince de onları korumak devletin üzerine vacip olur.
142

 

İmanın gerçek yeri kalbdir.  Dil ise kalbde olanı ifade eden bir vasıtadır. Dil kalbin 

tercümanıdır.
143

 Kalbde olmayan bir imanın dille ifadesinin hiçbir önlemi ve anlamı yoktur. 

Böyle kimselere dinimizde ―Münafık‖ denir. Bunların ahiretteki dereceleri ise cehennemin en 

alt tabakasına düşmektir.
144
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Yüce Allah korkuya ve zorlamaya dayanan bir imanı kabul etmediğini, kalbin imanın 

halâvetini almadan inanmış sayılmayacağını ifade ile şöyle buyurur: ―Bedevilerden bazıları 

inandık derler. Onlara deki, ‗hayır, siz inanmadınız, çünkü iman kalbinize yerleşmiş 

değildir‖
145

 Bu ayet-i kerime korku ve menfaate dayalı bir imanın makbul olmayacağını ifade 

etmektedir.  

Yaratılışın gayesi ve dünyanın en değerli hazinesi iman olduğu için onu elde etmek rast 

gele bir hadise değildir.  İman, çalışarak, şuurlu ve bizzat hür iradesi ile iyiye yönlendirmekle 

lütfedilen bir ihsan-ı İlahi ve bir nurdur. Bu nur hem insanın değerini artırır, hem onu, hem de 

kâinatı ışıklandırır. 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 yerleştirmek ister. ― Deveye bakmazlar 

mı, nasıl yaratılmış?  Dağlara bakmazlar mı nasıl dikilmiş? Yeryüzüne bakmazlar mı nasıl 

yayılmış? Ey Rasülüm! sen onlara öğüt ver, onları doğru yola zorlayıcı değilsin ..‖
146

  

 

D1.  Niçin dinde zorlama olmaz? 

Dünya bir imtihan meydanıdır. Eğer insanlar inanmaya zorlanırlarsa imtihan olmazdı. 

Bunun için yüce Allah buyurdu: ―Hanginiz daha güzel amel işleyecek diye imtihan için sizi 

dünyaya gönderen, hayatı ve ölümü yaratan Allah‘tır.
147

 ‖  

Evet, ―Din bir imtihandır, bir tecrübedir; ervah-ı aliyeyi, ervah-ı safileden tefrik 

eder.‖
148

  ―İman ve teklif, ihtiyar dairesinde bir imtihan, bir tecrübe, bir müsabakadır.‖
149

 Bu 

ise akla kapı açmak ve ihtiyarı elden almamak tarzında olabilir. 

Elmalılı Hamdi Yazır da bu konuda şöyle der: ―Din cüz-i ihtiyarinin sarfı iledir. Daire-i 

dinde ikrah, yani zorlama yasaktır. Dinin şanı ikrah değil, ikrahtan korumaktır. İslam dinin 

bizzat hâkim olduğu yerlerde kimse dine zorlanmaz. İkrah ile vaki olan iman makbul 

olmadığı gibi, zorla işlenen amelde de sevap bulunmaz. Zira bu dindeki niyet ve ihlâsa 

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. İman 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.‖ 
150

  

 

D2.  Zorlayıcı Olan Hukuktur:  

Kur‘an Hicretten sonra savaşa müsaade etmekle beraber daima barışı korumayı amaç 

edinmiştir. Din zorla kabul edilmez. Kalplere ve gönüllere bürhan ve deliller ile iman 

esaslarını sevdirmek ve aklı ikna etmekle kabul edilir. Bunun için cehalet islamın düşmanı 

ilim ise en büyük sermayesi ve dostudur. Kur‘an şakirdi olan Müslümanlar, bürhana tabi 

olurlar. Akıl, fikir ve kalpleri ile hakâik-i imanı kabul eder ve islama girerler. Bunun için 

yeryüzünde akıl, fikir, ilim ve fen hâkim oldukça İslamiyet hükmedecektir. İstikbalde de 

elbette aklî delillere dayanan ve bütün hükümlerini akla kabul ettiren İslamiyet 

hükmedecektir.
151

 Bu zorlama ile değil, akıl ve kalbin kabulü ve sevmesi ile olacaktır. Bunun 

için peygamberimiz (sav) bir yere sahabelerini gerek cihad için gerekse eğitim ve idari bir 

görevle gönderdiği zaman onlara ―Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; sevdirin, nefret ettirmeyin‖
152

 

tavsiyesinde bulunurdu.  

                                                 
145

 Hucurat, 49:14 
146

 Gaşiye, 88:17–22 
147

 Mülk, 67:2  
148

 Sözler, 307 
149

 Şualar, 498 
150

 Hak Dini Kur‘an Dili, 1: 860–861 
151

 Hutbe-i Şamiye, (1993) s. 33 
152

 Tecrid-i Sarih, 1:77 



Günümüzde insanlara iman dersi vermek, imanı öğretmek en mühim bir ihtiyaç haline 

gelmiştir. İman ise ilim ve araştırmaya dayanır. Asla zorlama ve cebir kabul etmez. İnsanların 

imanı zorla değil, ilim ve ikna ile değişir. Küfür cehaletin eseridir, cehalet de ilim ile izale 

olur. İlim ise okuma ile kazanıldığı için yüce Allah ilk olarak ―Oku!‖mayı emretmiştir. İnsan 

kendi görevi olan ilim ve amel ile öğrenmek ve bilginin gereğini yapmak ile değiştirmez ise 

Allah o insanı ve insanlardan meydana gelen kavimleri değiştirecek değildir. Nitekim yüce 

Allah Kur‘an-ı Kerimde: ―Bir topluluk kendini değiştirmedikçe Allah onların durumunu 

değiştirecek değildir‖
153

 buyurarak değişimin nefislerden, akıl ve kalplerden, ilim ve bilgi ile 

başlamasını istemiştir. Peygamber ve kitap göndermesinin hikmeti budur. İnsanın görevi 

gücünün yetmediği dünyayı değiştirmek değil, gücünün yettiği kendini değiştirmek ve nefsini 

iyiye yönlendirmektir. İnsan bunu yaparsa Allah da dünyayı değiştirir. Değişimin iyi veya 

kötü olması insanların tercihine bağlıdır. İrade-i cüziyenin görevi burada başlar. 

Kur‘an-ı Kerim bir anda nazil olmadı. İnsanların imanı kabul etmesi, benimsemesi ve 

özümsemesi, inananların terakki ve tekâmülü ile doğru orantılı olarak yeni yeni ahkâmları 

beraberinde getirerek nazil oldu ve insan fıtratındaki değişim sürecini takip etti. Mekke‘de on 

sene iman dersi verdi. Onuncu senede ibadet emri verildi. İlk olarak beş vakit namaz 

emredildi. Hicretin ikinci senesinde oruç farz kılındı. Vahyin on beşinci senesinde üç 

merhalede içki yasağı geldi ve dört aşamada yirmi üçüncü senesinde faiz kesin bir dille 

yasaklandı. Hz. Aişe (ra) ―Kur‘an bir anda nazil olmuş olsa idi biz ona güç yetiremezdik‖ 

diyerek Kur‘anın takip ettiği ikna ve sevdirme metoduna, alıştırma ve uygulama sürecine 

dikkat çekmiştir.  

Kur‘an kırk dokuz ayetinde ―İman edenler ve Salih amel işleyenler‖ der. Böylece imanı 

amelden ayırmakla beraber, amelin, uygulamanın imanın bir gereği olduğunu da açıklamış 

olur. Bu da hikmetle ve güzel öğüt ile Allah‘ın dinini sevdirmek ile olur. Dindeki kolaylığı ve 

güzelliği göstermekle insanlar dine yakınlaşırlar. Zorlama insanların kalplerini dinden 

uzaklaştırır.  

Zorlama ancak hukuki çerçevede kalmalıdır. Din, iman ve amel olduğu için kolaylık 

gerektirir; hukuk ise mütecaviz ve zalimlerin tecavüzünü önlemeyi ve hukuk-u ibadı 

korumayı amaç edindiği için kendi çerçevesinde kalmak şartı ile adaletin gereği olarak rızası 

ile hakkı vermeyenden zorla alır. Adaletin gereği olarak hak sahibine hakkını verirken, 

haksızı da gerektiği şekilde cezalandırır. Zorlama dinde olmaz, hukukta olur. Hukuk da bunu 

kendi adalet mekanizmaları ile birlikte yapar. Hiç kimse yalnız başına hukuku uygulama 

görevini kendine veremez. O zaman zulmün ve haksızlığın önü alınmaz. Savaş da hukuki bir 

durumdur ve organları vasıtası ile yetkili merciler tarafından açılır ve barış da aynı organlarca 

sağlanır.  

―Dinde zorlama yoktur. Hak batıldan, iman küfürden tamamen ayrılmış ve saflarını 

belirlemiştir.‖
154

  ―Allah‘ın akıllı kulları sözü dinler ve güzeline uyarlar. Böylece akl-ı selim 

sahipleri güzel söze uyarak Allah‘ın hidayetini kazanırlar‖
155

 ayetlerini yorumlayan müfessir 

din bilginleri dinde zorlamanın asla olmayacağını bakınız ne güzel ifade etmektedirler.  

İbn-i Kesir ―Deliller zorlamaya gerek bırakmayacak şekilde açık ve kesindir. Allah aklı 

ve kalbi hidayete deliller ile açar. Zorlamak ise kalplere nifak tohumlarını atar‖
156

 derken 

Fahrettin-i Razi: ―Dünya bir imtihan meydanıdır. Zorlama bu imtihan sırrına terstir. Hiçbir 

peygamber insanları dine girmeye zorlamamıştır. Bunun için güç kullanmamıştır. Deliller 

zorlama kabul etmezler‖
157

 demektedir. İmam Maturudi de ―İnsanlar dine girmeye 

zorlanmadığı gibi Müslüman da dinin emirlerini yerine getirmeye zorlanamaz. Allah 
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mü‘minlere itaati sevdirmiştir. Zorla kabul edilen iman, iman sayılmayacağı gibi, amel de 

ihlâslı olmadığından makbul sayılmaz. Hak ve batıl zorla değil, delil ile kabul edilir. Ayet 

bunu ifade eder‖
158

 demektedir.   

Zemahşeri, ―Allah imanı zor üzerine cebre bina etmemiştir. Tercihe bırakmıştır. ‗Rabbin 

dileseydi yeryüzündeki tüm insanlar iman ederdi. Böyle iken sen insanları imana zorlayacak 

mısın?‘
159

 buyurarak tebliği, iknayı ve delili esas almıştır‖ demiştir.
160

 Elmalılı Hamdi Yazır 

da ―Dinde ikrah yoktur. Din cüzî ihtiyarın sarfı iledir. Dâire-i dinde ikrah ne suretle olursa 

olsun menfidir. Cins-i ikrah her nevi ile yasaktır. Dinin şanı ikrah değil, ikrahtan korumaktır. 

İrade ve hürriyet-i insaniyeyi verip insanlık cevherini işletmektir. Din-i islamın hâkim olduğu 

yerde ikrah değil, hürriyet vardır. İkrah ile iman makbul olmadığı gibi, ikrah ile vaki olan 

amelde de sevap bulunmaz. Rıza ve hüsn-ü niyet olmadıkça ameller makbul olmaz. O amel 

ibadet de sayılmaz. ―Ameller niyetlere göredir‖ hadisi buna delildir. Dinde ikrah değil, tebliğ 

ve teklif vardır‖
161

 demektedir.  

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ―Kavmin efendisi ona hizmet edendir‖
162

 hadisini 

meşrutiyet ve demokrasinin dayandığı temel kural olarak kabul etmiş
163

 ve ―Şeriat âleme 

gelmiş tâ istibdadı ve zalimâne tahakkümü mahvetsin‖
164

 demiştir. 

Bu durumda dinde zorlamanın olmadığı açıkça ortaya çıkmış oldu. O zaman savaş 

niçindir? Savaş hukuk içindir. Dinin aslı değildir. Dinin zalimleri ve bağîleri barışa zorlamak, 

asayişi temin etmek için devlete yüklediği bir vazifedir.  
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II. BÖLÜM 

CĠHADIN KISIMLARI 

 

B. MANEVÎ CĠHAD 

 
“Bizim düĢmanımız cehalet, zaruret ve ihtilaftır. Bu üç düĢmana karĢı  

sanat, marifet ve ittifak silahı ile cihad edeceğiz.” (Bediüzzaman) 

Cihad ömür boyu yapılan devamlı bir ibadettir. Yeri, zamanı ve muayyen bir vakti 

yoktur. Duruma, zamana ve şartlara göre değişerek devam eder. Hedefinde ―İ‘lay-ı 

Kelimetullah‖ ve Allah rızası vardır. Pek çok nevileri vardır. Bunun başında nefisle yapılacak 

büyük cihad gelir. Bediüzzaman hazretleri ―Nefsini ıslah etmeyen, başkasını ıslah edemez‖
165

 

demektedir. Kendi nefsini ikna etmeyen elbette başkasını ikna edemez. Kendisi hasta olan bir 

doktor başkalarını tedavi edebilir mi? Kendi derdi ile uğraşan bir insan başkasının derdine 

çare bulabilir mi? Hastalık ferdî, yani bireysel olduğu için, tedavisi de ferdî olacaktır. 

Manevi cihadın amacı kişinin nefsini ve bir başkasını hak ve hidayete ulaştırmak, hayra 

ve iyiye yönlendirmek vardır. Hidayete önce nefsimizin ihtiyacı vardır. Hayra herkesten önce 

yine nefsimizi yönlendirmemiz gerekir. İmanın terakki ve tekâmülüne herkesten ziyade 

nefsimiz muhtaçtır. Nasihate her şeyden önce bizim nefsimizin ihtiyacı vardır. Nefsimizi 

unutup ihmal ettiğimiz zaman yüce Allah‘ın şu hitabına mazhar oluruz: ―Allah'ı unutup da 

Allah'ın da nefislerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar, yoldan çıkan 

kimselerdir.‖
166

 Bu ayette yüce Allah nefsini nasihate, imana ve ibadete muhtaç görmeyerek 

unutan kimselerin yoldan çıkacaklarını, Allah‘ı unutanlara Allah da nefislerini unutturarak 

dalalete atacağını en güzel şekilde ifade etmektedir. Bunun için peygamberimiz (sav) düşman 

ile savaşı küçük cihad, nefis ile cihadı büyük cihad olarak nitelemiştir. ―Küçük cihaddan 

büyük cihada dönüyoruz‖
167

 buyurmaktadır. ―Fitne zamanında nefsini ibadete yönlendirmek 

ve fitneler ile meşgul olmamak bana hicret etmek gibidir‖
168

 diyerek fitnelere kapılmadan 

nefsini ibadete yönlendirmeyi küfür diyarından kaçarak kendisine hicret etmeye eşdeğer 

göstermiştir.  

Peygamberimiz (sav) yine ―Allah senin vasıtanla birini hidayete kavuşturması; senin 

için kırmızı develerden daha hayırlıdır‖
169

 derken nefsini hidayete yönlendirmeyi de kast 

etmiştir. Nefsini hidayete kavuşturmak elbette kırmızı deve sürülerine sahip olmaktan da, 

güneşin üzerine doğup battığı yerlere sahip olmaktan da hayırlıdır. Çünkü nefsini hidayete 

kavuşturan ebedi cennete kavuşur. Bu ise dünyanın her şeyine sahip olmaktan elbette 

hayırlıdır. Sahabelerin diğer insanlara üstün olmalarının sebebi de elbette budur ki Müslim 

rivayetini ―Fezail-i Sahabe‖ babına almıştır. Kendi nefsini hidayete kavuşturamayan 

kimselerin de başkalarına hidayet yolunu gösteremeyeceği açıktır.  

Hakiki mücahidi ―nefsi ile cihat eden‖
170

 olarak belirleyen peygamberimiz (sav) 

mücahidin ancak savaşta kendini gösteren olmayacağını, savaşta da olsa kişi nefsine mağlup 

olarak mal ve şöhret, kahramanlık ve gösterişe meylettiği zaman mücahit olamayacağını 

açıkça beyan etmişlerdir.  

Kişi gerek nefsi ile gerekse ehl-i sefahat ve dalalet ile mücadelede takip edeceği temel 

metodu da belirleyen peygamberimiz (sav) şöyle buyurur: ―Müjdeleyiniz, sevdiriniz; nefret 
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ettirip, bıktırmayınız. Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz.‖
171

 Bu temel prensip her yerde 

geçerlidir. Nefsimiz ile mücadele ederken de aynı metodu uygulamamız gerekir.  

 

1. Sosyal Bir Görev Olarak Cihad: 

Sosyal hayat insanın içinde yaşadığı toplumsal ilişkiler akla gelmektedir. İnsan sosyal 

bir varlıktır ve toplum dışında yaşayamaz. İnsanın ihtiyaçları ancak toplumda yardımlaşma ile 

giderilebilir. Bundan dolayı insan toplum içinde yaşamak mecburiyetindedir. Toplum 

hayatının temeli ise bireydir. Toplumun en küçük birimi de ailedir. Bireyin ve ailenin sağlıklı 

olması toplumun sağlıklı olmasını netice verir. Bireyin eğitimi de toplum için şarttır. Eğitimin 

temelinde din ve iman eğitimi vardır. Sosyal hayatta adalet, hürriyet, saygı, sevgi gibi değerler 

ancak imana dayanan bir eğitimle kazanılabilir. Aksi taktirde topluma ve sosyal hayata anarşi 

hakim olur.  

Bundan dolayı diyebiliriz ki sosyal hayatta eğitim en güzel cihat vasıtasıdır. Bu görev 

gerek bireyin, gerek ailenin gerekse devletin en önemli görevidir.    

Çocuklarımıza ve gençlerimize önce imanı öğretmek gerekmektedir. Gelişme çağına 

giren çocuklarımıza öğretmemiz gereken temel bilgiler imana dair olan bilgilerdir. Bunlar 

―Allah‘ın varlığı ve birliği, varlıkları ve bilhassa insanları başıboş yaratmadığı ve her şeyin bir 

amaca hizmet ettiği gibi insanın da kendisinden üstün bir varlığa yani Allah‘ın dinine hizmet 

etmesi gereğini‖ anlatmalıdır. Bunun sonucu olarak da dünyevi ve uhrevi saadetin varlığı ve 

gerekliliği üzerinde durulmalıdır.  

İman esasları olan ve ―Âmentü‖ ile özetlenen hakikatleri anlayacağı dille, seviyesine 

uygun olarak anlatmak her anne ve babanın asıl vazifeleri arasındadır. Dini öğretmek ona 

imanı anlatmak ve bu konuda ister-istemez soracağı sorulara aklının alacağı şekilde cevaplar 

vermekten ibarettir. İmanı özümseyen birinin inancına aykırı hareket etmesi düşünülemez. 

Her insan inandığı gibi yaşar ve inancının gereğini yerine getirmekten şeref duyar. Sıkıntı 

inancın doğru olmamasından kaynaklanır.  

İman eğitimi din eğitiminin başı ve temeli olduğu için peygamberimiz (sav) kendisine 

gelen gençlere mutlaka önce imana ait bilgileri verir, sonra ibadete taalluk eden hususlara 

onları teşvik ederdi. Nitekim sahabelerden Cündüp b. Abdullah (ra) der ki: ―Biz ergenlik 

çağına yaklaşmış bir gurup genç ile beraber Resulullahın (sav) huzuruna geldik. Bize Kur‘anı 

öğretmesini istedik. O da bize Kur‘an-ı Kerimi öğretmeden önce imanı öğretti. İman ile ilgili 

bilgileri ders verdi. Allah‘ın varlığını, kudretini, ilmini, iradesini ve insanı yaratılış amacını 

öğrettikten sonra Kur‘anı öğretti. Bundan sonra biz Kur‘an okudukça imanımız daha da 

güçlendi ve inkişaf etti.‖
172

 

Bu hadis-i şerif bize imanı öğrenmenin önemini anlatmaktadır. Bundan dolayı önce 

imanı öğretmek sonra İslam konusunda iman ile bağlantılı olarak bilgi vermek tâlim ve 

terbiye, eğitim ve öğretim metodu açısından takip edilecek en doğru yoldur. Peygamberimizin 

(sav) bu husustaki sünneti budur.  

Din, iman demektir. İmandan sonra imanın gereği ve tezahürü olan ibadet ve imandan 

kaynaklanan ahlak kişiyi cehennemden uzaklaştırarak Allah‘a yaklaştırır. İman sağlam 

olmazsa ibadette gevşeklik ve ahlakta bozukluk ortaya çıkar. İmanda az bir zafiyet ibadette ve 

ahlakta büyük sıkıntılara sebeptir. Bunun için Bediüzzaman ―Ben bütün mesaimi iman 

üzerine teksif etmiş bulunuyorum‖ demiştir. 

İman şüphesiz tasdik demektir. Bunun için şüphe imanı yok eder. İmanlı birisinin imanı 

sevmesi ve küfürden nefret etmesi gerekir. Yüce Allah ―Allah size imanı sevdirdi ve onun ile 

kalplerinizi süsledi. Küfrü, fıskı ve isyanı ise çirkin gösterdi. İşte doğru yolda olanlar 

bunlardır‖
173

 buyurur. İmanın gereği Allah‘ı sevmek ve Allah‘ın düşmanlarına da düşman 
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olmaktır. Allah düşmanlarına sevgi ve muhabbetle beraber Allah sevgisi bir kalpte bulunmaz. 

Bu eşyanın tabiatına zıt ve muhal bir durumdur.  

Peygamberimizin (sav) yolundan giden Bediüzzaman hazretlerinin ―mesaisini iman 

üzere teksif etmesinin‖ sebebi budur. Din demek iman demektir. Dini bilgiler iman için yeterli 

değildir. Böyle olsaydı İslam dini konusunda eserler yazan ve peygamberimizin hayatını 

inceleyen sair dine mensup olanları da müslüman olurlardı. Hâlbuki bu dini bilgiler onların 

müslüman olmasına yetmemektedir. Çünkü din iman etmek demektir. İmana dair bilgileri 

kabul ederek öğrenmeyen kimse sadece ―Din Kültürü‖ edinmiş olur. Bu da inanmak için 

yeterli olmaz.  

Buradan yola çıktığımız zaman ehl-i küfür ve ehl-i dalaletin ―Bediüzzaman‘ın Risale-i 

Nur‖ eserlerini yasaklamaya çalışmaları, diğer dini bilgileri veren kitapları da neşretmeye 

çalışmalarının da sırrı anlaşılmaktadır.  

Peygamberimiz (sav) sahabelerine dünyanın son zamanlarından bahsederken şöyle 

buyurdular: ―Ahir zamanın dehşetli zamanında ümmetimden öyle bir cemaat bulunur ki onlar 

deccal ile mücadele ederler. İmanlarından dolayı pek çok sıkıntı çektikleri halde taviz 

vermezler. Çektikleri sıkıntılarından dolayı nerede ise peygamberlerin derecesine yükselirler. 

Allah kendilerine nimet verdiği halde onlar açlığı tercih ederler. Allah‘tan başkasına ümit 

bağlamazlar. Ahirette verecekleri hesap korkusu ile harama yaklaşmadıkları gibi helal olanı 

da terk ederler. Bedenleri ile insanların içinde yaşadıkları halde kalben Allah ile beraberdirler. 

Mecbur kaldıkları için dünya ile ilgilenirler. Ne mutlu onlara! Ne mutlu onlara!‖ Ebu Hureyre 

(ra) ―Ya Resulallah! Onların vasıflarından biraz daha bahsedin ki biz de onlara uyalım‖ 

demesi üzerine peygamberimiz (sav) devam ettiler: ―İnsanlar çekindikleri zaman onlar 

çekinmezler, korktukları zaman korkmazlar. Her yerde hakkı ve sabrı tavsiye etmeye devam 

ederler. Allah yeryüzüne azap edeceği zaman onlara nazar eder de azabı derhal geri alır. 

Bunun için Ya Ebu Hureyre sen onların yolu ve ameli üzere bulun. Onlara karşı gelenler 

hesap gününde verecekleri hesabın dehşetinden titreyeceklerdir‖
174

 buyurdular.  

Sahabelerin ahir zamanla ilgili daha fazla bilgi vermelerini istemeleri üzerine 

peygamberimiz (sav) şöyle buyurdular: ―Öyle bir zaman gelecek ki sünnetim terk edilecek ve 

bidalar yayılacaktır. O günde benim sünnetime bağlı kalan yalnız kalır. Bid‘alara dalanlar ise 

bir anda elliden fazla arkadaş bulabilir. O zamanda dinlerini muhafaza etmek zorlaşır da dini 

yaşamak avuçta kor tutmaya benzer. Bırakırsan söner, tutarsan yakar. Tuzun suda eridiği gibi 

kalpleri erir‖
175

 buyurdular. 

İslam davası bir iman davasıdır. İslam‘ı anlayabilmek için imanı anlamak lazımdır. 

Çünkü davranışların kaynağı İman‘dır. Müsteşrikler İslam‘ı değil de imanı araştırmış 

olsalardı, müslüman olurlardı.  

İmanlı bir bakış açısından kâinata ve olaylara bakıldığı zaman, Kur‘an, kâinat, din, ilim 

ve tabiat birbirinden bağımsız düşünülemez. Kâinat Allah‘ın kudret eseri ve mahlûkudur. 

Olaylar irade-i İlahi ile kaderin tecellisidir. Tabiat kanunları Allah‘ın iradesinden başka bir 

şey değildir.  

Yüce Allah kâinatı ve mahlûkatı kendisini tanıtmak için yaratmıştır. İnsanın yaratılış 

amacı da, Allah‘ı tanımak, tanıtmak ve kullarına sevdirmektir. Kulun vazifesi de iman-ibadet 

ve şükürdür. Bunu temin eden de iman‘dır. İman anlaşılmadan ibadet anlaşılamaz. Ahiret ve 

Cennet-Cehennem bilinmeden ahlak, sorumluluk anlaşılamaz. Kişi kendisini sorumlu 

hissedemez. Hak ve hukuklar zayi olur. Adalet ve zulüm kavramları anlamsız kalır. Bütün 

bunlardan dolayı insan için en kutsal görev, İman‘ı elde etmektir. İmanı kuvvetlendirmektir, 

başkalarının imanına güç verebilmektir. İlmin şahı ve padişahı da bunun için İman ilmidir. 

Binaenaleyh herkese farzdır.  
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Din bir inanç sistemidir. Amacı uhrevi, dolayısıyla da dünyevi saadettir. Dinin inanç 

sisteminde ―Ben kimim?‖ ―Vazifem nedir?‖ ―Kâinat ve ben niçin yaratılmışım?‖ ―Ölüm 

nedir?‖ ―Ölümden sonra tekrar hayat var mıdır?‖ gibi her ferdi ilgilendiren suallerin cevabı 

mevcuttur. Kişi bu kabil suallerin cevabını aldıkça ve ruhu, aklen tatmin oldukça kimliğini 

tespit eder ve şahsiyetini geliştirir. Ahlak, fazilet, erdem gibi yüce insani duygular bu zeminde 

neşv-ü nema bulur. Vazife şuuru, sorumluluk duygusu bu zeminde gelişir.  Bu imanla dünya 

görüşü düzelir ve bir metin esasa oturur.  

İmanlı bir insanın nazarında ―Dünya ahiretin tarlasıdır‖ ―Hayat, alem-i ervahtan, 

dünyadan, kabirden, haşirden, sırattan geçip, Cennet‘te bitecek uzun bir sefer-i imtihandır.‖ 

İnsanın vazifesi ise, ―Yüce Allah‘ın kendisin emaneten tevdi ettiği kabiliyetlerini, aklını, 

ruhunu olgunlaştırıp, geliştirerek, ilmi ve ahlaki, imani ve İslami faziletlerle donatarak, 

kendisine, ailesine, toplumuna, milletine ve devletine ve de insanlığa hizmet etmek, Allah‘ın 

rızasını kazanıp, Cennete layık hale gelmektir.‖  

Bütün bu güzellikler, faziletler hep imanın eseridir. Bunun için Peygamberimizin (sav) 

davası ―İman Davası‖dır. Çünkü esas öğrenilmesi, üzerinde durulması gereken budur. 

Peygamberimiz (sav) Mekke döneminde hep ―İman dersi‖ verdi. Mekke döneminde 12 

senede nazil olan Kur‘an ayetleri de bunun en büyük delilidir. Peygamber Efendimizin (sav) 

tebliği Kur‘an okuma şeklindeydi. Daha sonra Medine‘de de yine önce İman dersi verir, sonra 

namazı emreder, namaz kılanlardan da zekât almalarını söylerdi. Ashabına tavsiyesi böyleydi.  

Bunun için din eğitimi demek, iman eğitimi demektir. Allah sevgisi ve Allah korkusu 

imandan kaynaklanır. Helal-Haram duygusu, hürmet, merhamet, itaat hep imanın neticesidir. 

Saygı ve sevgi imanın tezahürüdür. Ahlak, fazilet, ruhen tekâmül ve terakki imanın 

meyveleridir.  

Peygamberimiz (sav) buyurdular: ―Temizlik İmandandır.‖
176

 ―Sizin ahlakça en 

mükemmel olanınız, imanda kemale ereninizdir.‖
177

 ―Hayâ imandandır. Yoldan eza verecek 

bir şeyi kaldırmak imandandır.‖
178

 Emr-i Bilmaruf, Nehy-i Ani‘l-Münker imanlı insanın 

işidir. Vatan sevgisi de imandandır. Binaenaleyh gençlerimizin, toplumumuzun her şeyden 

önce İman eğitimine ihtiyacı vardır. İmanlı nesillerdir ki, istikbalimizin teminatıdır. 

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebesi Zübeyir Gündüzalp‘in Afyon mahkemesinde 

dediği gibi: ―Bir milletin gençliği ne zaman Kur‘an ve ondan lemean eden ilimlerle teçhiz ve 

tahkim edilmiş ise, o vakit, o millet terakki ve teali etmeye başlamıştır.‖
179

 

―İman Davasını‖ anlayabilmek ve başkalarına bunu anlatmak için Bediüzzaman‘ın 

Risale-i Nur Külliyatını okumak gerekir. Günümüzde iman davasını en güzel şekilde ortaya 

koyan başka bir eser de yoktur.   

 

a. Tebliğ ve Cihad: 

Cihat farz olan bir ibadettir. Müslümanların bir kısmı bu vazifeyi ifa ettiği takdirde farz-

ı kifaye, aksi takdirde farz-ı ayn olur.  Peygamberimiz (sav) ―Kim ki cihad etmeden ve cihad 

etme arzusunu kalbinden geçirmeden ölürse nifaktan bir şube üzerine ölmüş olur‖
180

  

buyurarak cihadın tüm Müslümanları ilgilendiren bir ibadet olduğunu vurgulamıştır. İslam 

bilginleri cihadın müslümanlar üzerine farz-ı kifaye olduğu hususunda icma etmişlerdir.
181

 

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 
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olmuştur‖ 
182

 der.  İslamı yaşamak, dini müdafaa etmek ilimle, fikirle, mal ve diğer vasıtalarla 

dine hizmet etmek artık herkesin üzerine bir vazifedir. Her müslüman nefisle, şeytanla ve 

islam düşmanları ile bulunduğu imkânlarda mücadele etmekle Allah‘ın rızasını kazanabilir.  

Bu zamanda İslamı ve Kur‘anı müdafaa ederek manevi mücahedeye her müslümanın 

katılması gerektiğinin üzerinde duran Bediüzzaman, ―Bu zamanda cihad manevidir.‖ 
183

 Bu 

ise ―İman-ı tahkiki kılıncı ile olur‖ 
184

 diyerek islamın izzetini korumanın insanların imanını 

güçlendirmek şeklinde olacağını belirtmiştir. Çünkü islamı yaşamama hastalığının temelinde 

bilgisizlik yok. Her insan her yerden bilgiye ulaşabilmektedir. Ancak inanç zaafı olduğu için 

öğrendikleri ile amel etmede sıkıntı çekmektedir.  

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

demiştir. Peygamberimiz (sav) Mekke döneminde müşriklerle Kur‘an-ı Kerimi okumak ve 

anlamını izah ederek, iman esaslarını anlatmak, hak ve hakikate insanları davet etmek 

şeklinde manevi cihad vazifesini en güzel şekilde yapıyordu.
185

 Medine‘de ise mütecaviz 

müşriklere karşı zulüm ve tecavüzlerini önlemek üzere canı ve malı, din ve namusu korumak 

amacı ile yüce Allah tarafından savaş izni verilerek silahlı cihad yapılmıştır.
186

 Yoksa savaş 

zorla insanları islam dinine sokmak için meşru kılınmamıştır. 

Dinin temeli bir olan Allah‘ın vahdaniyetine, her şeye kadir olduğuna, her yerde hazır 

ve nazır olduğuna iman etmektir. İmanın verdiği teslimiyet ile Allah‘ın emirlerine uymak, 

gönderdiği peygamberine itaat etmektir. Allah‘ın dinini kabul edip ona uyduktan sonra bunda 

sebat etmek, dinin düşmanları olan başta nefis ve hevası, sonra şeytan ve yardımcıları olan din 

düşmanları ile dini yaşamasına engel olmak isteyenlere karşı dinini, aklını, namusunu, malını 

ve canını korumak için de cihad vazifesi ile emredilmiştir.  

Âlemlere rahmet olarak gönderilen
187

 Peygamberimizin (sav) getirdiği en büyük rahmet 

tevhit esasına dayanan Allah‘a imandır. Yine Onun getirdiği inanç esaslarından olan Ahirete 

iman gerek ailede, gerek şehirde ve gerekse memlekette huzurun, emniyet ve asayişin, 

hukukun ve ahlakın kaynağıdır. Bütün bunlar bizatihi rahmettir. İman ile bu rahmet deryasına 

dalarak imanın ve ibadetin verdiği gönül huzuruna eren her vicdan sahibi müslümanın bu 

nimetleri başka insanlarla paylaşmak istememesi düşünülemez. İşte imanlı bir insanın bu 

imandan aldığı zevk ve şevki, ilim ve irfanı diğer insanlarla paylaşması hadisesine tebliğ ve 

cihad denir. Cihadın dayandığı temel esas işte budur. İmanını, ahlakını ve dini değerleri başka 

insanlarla paylaşmak ve buna mani olan başta nefis ve hevası, şeytan ve şeytanlaşmış şerirli 

ve zararlı şeylerle mücadele etmek. İşte cihad budur. 

Cenab-ı Allah Kur‘an-ı Kerimde şöyle buyurur: ―Devamlı yemin eden, aşağılık, daima 

kusur arayarak insanları kınayan, durmadan söz taşıyarak insanların arasını ayıran, iyiliği 

engelleyen, mütecaviz, günaha dadanmış, kaba, haşin ve soysuzlukla damgalanmış 

kimselerden hiçbirine malları ve oğullar vardır, dünyada bir menfaat elde ederim umudu ile 

itaat etme.‖
188

 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.  
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b. Tebliğde Metot:  

İslamın amacı insanları öldürmek değil, manen onu ihya etmektir. Gönlünü iman nuru 

ile fethetmek, imana açmak, küfrün zulmetinden kurtarmaktır. Bunun asıl amacı da insanın 

ahiret saadetini, saadet-i ebediyeyi ve cenneti kazandırmak ve cehennem azabından 

kurtarmaktır. Bu da İmanın ve Kur‘anın hakikatlerini en güzel bir şekilde insanlara ulaştırmak 

ve tebliğ etmekle mümkün olur. 

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde buyurur: ―İnsanları Allah‘ın yoluna ilim ve hikmetle,  

güzel öğütle davet edin. Onlarla en güzel şekilde cihad ve mücahede ediniz.
189

 ‖  Dinde bunun 

adına ―tebliğ‖ adı verilir.  

Müslümanın vazifesi dini tebliğ etmektir. Kabul ettirmek ve imana ulaştırmak yani 

hidayet Allah‘tandır. İnsan görevini yapmalıdır, Allah‘ın vazifesine karışmamalıdır. ―Tarık-ı 

hakta çalışan ve mücahede edenler, yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken, 

Cenab-ı Hakka ait vazifeyi düşünüp, harekâtını ona bina ederek hataya düşerler.‖
190

 Dinin 

sahibi ve mübelliği olan Peygamberimiz (sav) ―Peygambere düşen ancak tebliğ etmektir‖
191

 

ilahi fermanını kendisine rehber ederek büyük bir gayret ve ciddiyetle tebliğ vazifesini 

yapmıştır. Çünkü ―Sen sevdiklerini hidayete erdiremezsin. Ancak Allah dilediğine hidayet 

verir‖
192

 ferman-ı İlahisinin sırrı ile anlamıştır ki, insanlara dinlettirmek ve hidayet vermek, 

Cenab-ı Hakkın vazifesidir; Cenab-ı Hakkın vazifesine karışmazdı.‖
193

  

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

peygamberin sünnetine uygun bir tebliğdir. Kişinin kendi heva ve hevesine göre yaptığı ve 

neticeyi düşünerek harekâtını ona bina ettiği bir davet anlayışı Allah rızası ile te‘lif edilemez. 

İnsanın 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 anarşilikten muhafaza etmektir.‖ 
194

  

İsabetli 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 anlayışı 

elbette ne Allah‘ın rızasına ne de yardımına mazhar olmaktan uzaktır. Dolayısıyla başarı olsa 

da Allah rızası olmaz. İnsanın asıl amacının Allah rızası olması dinde bir esastır ki buna 

―İhlas‖ denir. Allah rızasını amaçlayan ihlâs dairesindeki bir tebliğdir ki Allah‘ın dinini 

tebliği netice verir ve böyle bir tebliğ de ―Allah‘ın adını yüceltmeyi‖ netice veren gerçek bir 

cihad olur. Bu konuda Hz. Ali‘nin (ra) bir müşriği yere yatırıp öldüreceği zaman yüzüne 

tükürmesiyle bırakması meşhurdur. Sebebini de ―Yüzümü tükürmekle beni hiddete getirdin ve 

nefsim karıştı‖ demesi meşhurdur. Bu hadise bizim için çok güzel bir örnektir.  

 

1.  Önce Kendi Nefsimize Tebliğ Yapmalı ve Nefisimizi Ġkna Etmeliyiz:  

―İnsanın en büyük düşmanı iki yanı arasındaki nefsidir.‖
195

 Öyle ise o düşmana galip 

gelinmeden hiçbir hayırlı işin üstesinden gelmek imkânı yoktur. Çünkü o düşmanın vazifesi 

hayra mani olmak, şerre sebep olmaktır. Bunun için nefsin şerrini defetmek gerekir ki, hayra 

mani olmasın. Kuraldır: ―Def-i şer celb-i nef‘a racihtir.‖ Yani, şerleri def etmek hayrı celp 

etmekten evlâdır. 
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Yüce Allah nefsi kötülüklere merci olması için yaratmıştır. Buyurur: ―Tüm kötülükler 

nefistendir.‖
196

 Hz. Yusuf‘un (as) lisanı ile der: ―Nefis daima kötülüğü emreder, ancak 

Rabbimin merhameti ile korunabilirim.‖
197

 

Hz. Ali (ra) : ―Nefsin sana yaptığını düşman yapamaz‖ der. Nefis daima kendisini hür ve 

serbest görmek ister. Kördür, gerçeklere gözü kapalıdır. Tabiatında hırs ve inat vardır. Kör, 

akıbeti görmeyen hissiyatın esiridir. İyilikten nasibi olmasa da iyi görünmeye çalışır. Övgüye 

bayılır; tenkide asla tahammül edemez.  

Yüce Allah buyurdu: ―Nefsini günaha daldıran helak olur, günahtan arındıranlar da 

kurtuluşa erer.‖
198

 Bunun için Abdulkadir Geylani (ks) buyurdular ki: ―Birisini kötülemen 

gerekiyorsa sana nefsin yeter, çünkü o bütün kötülüklerin yuvasıdır.‖ 

Ünlü bilginler, filozoflar ve din büyükleri demişler ki: ―Nefis bineğindir. O bir ata 

benzer. Onu yemlemelisin, serkeşlik etmesin diyerek gemlemelisin, maksadına götürsün diye 

sırtına binmelisin. Onu şımartmamalı ve horlamalısın. Böyle yapmazsan o zaman nefsinin 

esiri olursun ve Mevlana‘nın dediği gibi ―Yardımsız, yardımcısız kalırsın.‖ Bütün bu 

gerçeklerden dolayıdır ki, Peygamberimiz (sav): ―Gerçek mücahit nefsi ile cihad edendir‖
199

 

buyurmuşlardır. Böyle bir mücahidin korktuğu tek şey vardır, o da günahlardır. O‘nun 

prensibi şudur: ―Ölümden korkma, günah iĢlemekten kork.‖ 

Peygamberimiz (sav) nefisle cihadı ―Büyük Cihad‖ olarak isimlendirmesinin bir sebebi 

de şudur: Düşmana yenilenin kısacık dünyası söner, ölür, ama şehit olup, ahiretini kurtarmış 

olur; ama nefsine yenilen dünyada da ahirette de büyük felaket ve helaketle karşı karşıya 

kalır.  

Nefsi başıboş bırakmak, onun esaretine girmek için en büyük sebeptir. Zira şeytan boş 

duran adamın nefsini kötülükle meşgul ederek onu helake sürükler. Hayat boşluk kabul 

etmez. İnsan nefsini hayırlı işlerde çalıştırıp yormazsa, nefis insanı lüzumsuz günahlı işlerde 

çalıştırıp yorar.  

Evet, Bediüzzaman‘ın ifadesi ile ―Nefis cümleden edna, vazife cümleden a’la.‖ Nefsi 

yenmenin en kolay yolu okumaktır. Okumak en önemli insani vazifedir. Yüce Allah‘ın 

tekâmül kanunu gereği insan için kitap göndermiş ve peygamberleri aracılığıyla okumalarını 

ve ilim öğrenmelerini böylece ibadet ve takva ile nefislerini terbiye etmelerini istemiştir. 

Başka kurtuluş yolu da yoktur. Peygamberimiz (sav) de: ―İlim öğrenmek kadın ve erkeğe 

farzdır.‖ buyurarak dikkatleri ilim üzerine çekmiştir. 

 İnsan ―öğrendim‖ dememeli, ―beşikten mezara kadar öğrenmeye çalışmalı‖dır. Çünkü 

okumak nefsi ıslah eder. Okumak ruh ve kalp sıkıntısını giderir. Bediüzzaman: ―Ne zaman 

sıkılsam ve kalbime ruhuma sıkıntı gelse, Hizb-i Ekberi okusam sıkıntımın gittiğini 

gördüm‖
200

 demektedir. Zübeyir Gündüzalp de ―Oku, oku... Her gün oku!... Ruhun Nur-u 

İlahi ile parlasın. Kalbin nur-u Kur‘an‘la temizlensin. Aklın nur-u Kur‘an ile işlensin ve 

yükselsin‖ demektedir.  

Sonuç olarak, bu zamanda en mühim ve önemli hizmet ilimle imanın tekâmülüne 

çalışmaktır. İnsanların imanın güç verecek hizmetleri yapabilmektir. Bu aynı zamanda en 

büyük manevi cihaddır. Her Müslüman üzerine bu cihad farz bir vazifedir. Bediüzzaman‘ın 

―Cihad farz-ı kifaye iken farz-ı ayn olmuştur. Belki muzaaf bir farz-ı ayn hükmüne 

geçmiştir‖
201

 dediği husus budur. Her mü‘min kendi nefsini günümüzün kötülüklerinden 

korumak ile mükelleftir. Bunu yapmadığı takdirde abedi helakete düşme ihtimali vardır.   
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2. Fiilen YaĢayarak Örnek Olmak:  

İman ve Kur‘an hakikatlerini başkalarına tebliği edecek kişinin her şeyden önce kendisi 

bunun gereğini şahsında yaşayarak örnek olmalıdır. ―Lisan-ı hal lisan-ı kalden daha etkilidir.‖ 

Bediüzzaman hazretleri İslam dünyasının geri kalma sebeplerini sayarken yaşayarak örnek 

olmamamızın İslamiyet güneşinin doğmasının önünde bir engel olduğunu söylemektedir. 

―Eğer biz, ahlak-ı İslamiyenin ve hakaik-ı imaniyenin kemalatını ef‘alimizle izhar edip 

göstersek, sair dinlerin tabileri elbette cemaatlerle İslamiyet‘e girecekler, belki küre-i arzın 

bazı kıtaları ve devletleri de İslamiyet‘e dehalet edecekler‖
202

 demektedir.  

3.  Hakikatleri Ġhtiyaca Göre Yerinde ve Zamanında Söylemek:  

Her şeyi her yerde ulu orta konuşmak tebliğ değildir. Bilakis anlatılanın 

anlaşılmamasına ve değer verilmemesine sebep olur. Kıymetli şeyler ulu orta her yerde 

konuşulan şeyler değildir. Hak ve hakikatı ve doğruyu söyleyenlerin iddiaya sapmaları doğru 

değildir. Bediüzzaman bu hususta şöyle der: 

―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 bazen damara dokundurur, aksülamel yapar.‖
203

 

Bu prensibe göre her önüne gelene her şeyi anlatmak, söylenen şeyler doğru da olsa tebliğ 

açısından yanlıştır. Esas olan muhatabın ihtiyacına göre nasihat etmektir. “Ata et, Aslana 

ot atılmamalıdır.‖
204

 Halkın karşısında uluorta dinin medar-ı münakaşa meselelerini 

tartışmanın ne derece dine ve dindar insanlara zarar verdiği günümüzde açıkça görülmektedir. 

4.  Çoğunluğun AnlayıĢı Esas Alınmalıdır:   

Kur‘anın hitabı umum insanlaradır. İnsanların çoğunluğu ise avamdır, halktır. Herkesin 

istifadesi için Kur‘an ekseriyetin anlayışını esas alır. Kur‘anın bu prensibine ittibaen bizler de 

çoğunluğun anlayacağı bir dili ve üslubu benimsemeliyiz. Bediüzzaman ―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‖ 
205

 

ifadeleri ile bu gerçeği anlatır. İnsanlara akıllarının anlamayacağı şeyleri söylerseniz onları 

fitneye sevk edersiniz. Bunun için peygamberimiz (sav) ―İnsanlara akıllarına göre 

konuşun‖
206

 buyurmuşlardır.  

5.  Medenilere Galebe Etmek Ġkna Ġledir:   

Asrımız ilim, fen ve medeniyet asrıdır. Cihadın en büyük gayesi ―İ‘lay-ı Kelimetullah‖ 

(Allah‘ın şanını yüceltmek) fen ve sanat silahı ile medeniyetin nimetlerinden istifade ederek, 

insanın gerçek terakki ve tekâmülünü sağlayan İslam Medeniyetini oluşturmaktır. 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 vahĢiler gibi 

icbar ile değildir. Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur.”
207

  Bunun için 

ikna ve isbat metodunu esas almalıyız. 

6.  Asrımızı GeçmiĢ Asırlar Ġle Kıyaslamamalıyız:  

Her zamanın bir hükmü vardır. Her asrın bir hastalığı vardır. Geçen asırlarda, yani 

vahşet döneminde âlemde hüküm ferma vahşetin mahsulü olan cebir ve kuvvet idi. Bu 

medeniyet zamanında ise âlemin hükümranı ilim ve marifettir.  Şimdi herkeste bir meyl-i 

taharri-i hakikat peyda olmuş. Bunlara karşı tasvir-i müddea tesir etmez. Ancak tesir ettirmek 
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için isbat-ı müddea ve ikna lazımdır.‖
208

 ―Biz Ehl-i haliz, namzed-i istikbaliz. Tasvir-i 

müddea zihnimizi işba etmiyor, bürhan isteriz.‖
209

 Artık insanlık terakki ve tekâmül etmiştir. 

İnsanlık savaş istemiyor, barış huzur ve sevgi arıyor. Bunun için insanlığa sevgi ile yaklaşan, 

barış huzur ve saadeti temin eden İslam hakikatlerini onlara ulaştırmada elbette ikna metodu 

şarttır.  

7.  Tebliğci Ġhlâslı ve Sabırlı Olmalı ve Sonuca Bakmamalıdır:  

―Cenab-ı Hakkın rızası ihlâs ile kazanılır; kesret-i etbâ ve fazla muvaffakiyetle değildir. 

Çünkü onlar vazife-i İlahiyeye ait olduğu için istenilmez, belki bazen verilir. Evet, bazen bir 

kelime sebeb-i necat ve medar-ı rıza olur. Kemiyetin ehemmiyeti o kadar medar-ı nazar 

olmamalı. Çünkü bazen 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.‖ 
210

  

Tebliğ ve manevi cihat vazifesi bir ibadettir. İbadetin neticesi uhrevidir; yani Ahirete ve 

Allah rızasına bakar. Bunun için gerek tebliğ, gerekse cihat sonuç odaklı değil, süreç odaklı 

bir hizmettir. Sonuca bakılmamalı, vazifeye ve ibadete devam edilmelidir. Tebliğ ve cihat 

bizden sonuç Allah‘tandır. Vazifemizi yaparız ama Allah‘ın vazifesi olan sonuca ve başarıya 

karışmayız. Bu Allah‘ın hikmetine tabidir. Dilerse kabul ettirir, hikmeti gereği de kabul 

ettirmez.  

 

c. Tebliğ Vasıtaları:  

İman ve Kur‘an hakikatlerini tebliğ etmenin pek çok vasıtaları ve araçları vardır. 

Vasıtalar ve araçlar insanı amaca götüren teknikler ve teknolojik araçlardır. Bilhassa 

zamanımızda çok değişik şekillerde insanlara yardımcı olmaktadırlar. Amacı dinî, imanî ve 

kur‘ânî hakikatleri anlatmak olanların bunların hepsini zaman, mekân ve yerine göre 

kullanması gerekir. 

ca. Birebir Tebliğ:    

Allah üzerinde bulunduğumuz dünyayı ve hatta tüm kâinatı insan için yaratmıştır. 

Çünkü insanın her ne kadar cismi küçük ise de mahiyeti çok büyük ve çok mükemmeldir. 

Varlıklar içinde ―Ahsen-i Takvim‖ sırrına mazhar olan insandır. Yüce Allah‘ın bin bir ismine 

mazhar ve ayine yine insandır. Bunun için Allah katında bir insanın değeri bütün insanlarla 

eşittir. Bundan dolayı yüce Allah ―Bir insanı öldürmek bütün insanları öldürmek gibidir ve bir 

insanı ihya etmek bütün insanları ihya etmek gibidir‖ buyurarak bir insanın iman ile dirilmesi 

ve ebedi saadete ermesini bütün insanları diriltmek gibi görmektedir.
211

 Bundan dolayı bir 

insan önemsizdir denemez. Bir insanı küfür, dalalet ve ahlaksızlıktan kurtarmak Allah katında 

çok değerli bir hizmet ve bir ibadettir. İşte bireylere dönük olarak yapılan iman hizmeti olan 

cihadın önemi çok büyüktür. Bunun için de insana iyi bir şekilde yaklaşmak Allah‘ın insana 

verdiği değeri düşünerek hiçbir insanı hor görmemek gerekir.  

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde: ―İnsanları Allah‘ın yoluna hikmetle, güzel öğütle davet 

et, onlarla en güzel şekilde mücadele et‖
212

 emreder. Bunu da insanlara ―Kitabı ve hikmeti 

öğretmek‖
213

 şeklinde olduğunu belirtir. ―Ben müslümanım diyerek insanları Allah‘a davet 
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eden ve salih amel işleyenden daha güzel sözlü kim olabilir?‖
214

 buyurur. Bu ve benzeri 

ayetlerde yüce Allah insanları birebir tebliğe ve davete teşvik etmektedir.   

Peygamberimiz (sav) Yemene gönderdiği Muaz b. Cebel‘e (ra) hitaben ―Senin davetinle 

bir kişinin iman ederek hidayete ermesi bütün dünyadan ve içindekilerden daha hayırlıdır‖
215

 

buyurmuştur. Yine ―Sizden birinizin Allah yolunda çalışması evinde yetmiş sene namaz 

kılmasından hayırlıdır. Allah-u Talanın sizi mağfiret etmesini ve cennete koymasını isterseniz 

Allah yolunda cihat ediniz‖
216

 buyurdular.  

Allah yolunda cihadın en mükemmeli ilim öğrenmek, bilhassa iman ilminde 

derinleşmek ve öğrendiklerini başkaları ile paylaşmaktır. İlmi öğrenmek ―Cihad‖ başkaları ile 

paylaşmak ise ―Tebliğ‖dir. Peygamberimiz (sav) ―Allah, melekleri ve yer gök ehli, hatta 

yuvalarındaki karıncalar ve denizin dibindeki balıklar dahi insanlara hayır ve iyiliği 

öğretenlere salât yani dua ederler‖
217

 buyurmuşlardır. 

Peygamberimiz (sav) ―İnsanlara ‗Lailahe İllallah‘ diyene kadar savaşmakla emr 

olundum‖
218

 buyurması ―Lâ ilâhe illallah‖ demeyenler ile savaşın anlamında değildir. Bu 

hadis insanları imana zorlama anlamında değildir. Bilakis her ne suretle olursa olsun ―Lâ ilâhe 

İllallah‖ diyene kılıç çekmenin haram olduğunu belirtmek içindir. Nitekim Üsame b. Zeyd 

savaşta böyle birini öldürmesi üzerine peygamberimiz (sav) onu azarlamış ve ―Kalbini yarıp 

baktın mı?‖ diyerek yanından uzaklaştırmıştır.
219

  

İnsanları Allah‘ın yoluna davet eden çoktur; ama gerçekten Allah yoluna davet eden 

azdır. Bu husus çok önemlidir. Zira şeytan insanları Allah‘ın yoluna çağırıyorum diye yoldan 

çıkarır. Bu davet nefislerin hoşlanacağı şekilde olursa o zaman nefsine meftun olanların pek 

çoğu elbette aldanacaktır. Hâlbuki dinin amacı ―nefsi gemlemekle hevesatına engel olmak ve 

ruhu maaliyata ve yüce duygulara teşvik etmektir.‖ Böylece insan kemâlat-ı insaniyeye 

terakki ederek hakiki insan ve gerçek bir Müslüman olur. Bu da insanlarla kim olursa olsun 

birebir ilgilenmek ile olur.  

Peygamberimiz (sav) sahabeleri ile hep birebir ilgilenmiş ve bilhassa ilk Müslümanlar 

bu şekilde imanı ve Kur‘anı peygamberimizden (sav) öğrenmişlerdir. Peygamberimizden 

sonra insanlarla birebir ilgilenerek onların Müslüman olmasına sebep ve vasıta olan Hz. 

Ebubekir (ra) da tebliğin bu yönünü çok iyi şekilde yerine getirmiştir. İlk Müslümanlar ve 

bilhassa cennetle müjdelenen ilk on sahabe hep Ebubekir‘in (ra) gayretleri ve birebir 

ilgilenmesi ile İslam ile şereflenmişlerdir.  

 

cb. Elçiler Vasıtası Ġle Tebliğ ve Peygamberimizin Elçileri:  

Tebliğin bir diğer şekli de elçiler vasıtası ile insanlara, bilhassa idarecilere ulaşarak 

Kur‘anın ve peygamberin mesajını ulaştırmaktır. Nitekim peygamberimiz (sav) Medine‘ye 

geldikten sonra önce Arap kabilelerine, sonra Yemen ve Habeş gibi bölgelere ve en sonunda 

da İran, Bizans ve Mısır gibi büyük devlet başkanı ve valilere elçiler göndererek tebliğ 

görevini en küçükten en büyüğe kadar ulaştırmıştır.  

Peygamberimiz (sav) hicretten önce ilk olarak Yesrib olan Medine‘ye Mus‘ab b. 

Umeyr‘i (ra) elçi olarak göndermiştir. Hicretten sonra da Yemen‘e Hz. Ali b. Ebi Talib‘i 

göndermiştir. Hz. Ali (ra) ilim ve dirayeti ile da tüm Hemedan halkının Müslüman olmasını 

sağlamıştır.  
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Cenâb-ı Hak, Kur‘an-ı Kerimde peygamberimize hitaben ―De ki: Ey insanlar! Ben sizin 

hepinize, göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın gönderdiği peygamberim...‖
220

 ayeti ile bu 

tebliğ görevinin vermiştir.  Bundan dolayı peygamberimizin daveti ve tebliği sadece Arap 

kabilelerine ve belli bölgelere münhasır değildi. Hudeybiye Barış Antlaşması sonrası  Hicretin 

7. senesi, Muharrem ayında Peygamber Efendimiz (sav) Ashab-ı Kiramı toplayarak şöyle 

buyurdu: ―Allah, beni bütün insanlara rahmet olarak gönderdi. İslâmı yayma hususunda bana 

yardımcı olun! Havarilerin Meryem oğlu İsa‘ya muhalefetleri gibi, siz de bana karşı 

muhalefette bulunmayın!‖ buyurdu. Sahabîler, ―Yâ Resûlallah! Havariler, Hz. İsa‘ya (as) 

nasıl muhalefet etmişlerdi?‖ diye sordular. Resûl-i Ekrem şöyle izah etti: ―Benim sizi dâvet 

ettiğim vazifeye, o da Havarilerini dâvet etmişti. Ancak onun yakın yere gönderdiği kimseler 

isteyerek gidip selâmete eriştiler. Uzak yere göndermek istedikleri kimseler ise, gitmekten 

kaçındılar. İsâ (as) bu durumu Allah‘a arz etti ve şikâyette bulundu. ―Gitmeye üşenenlerin her 

biri, gönderilecekleri milletlerin dillerini konuşur oldukları halde sabahladılar. İsâ (as) onlara, 

―Bu, Allah'ın sizin için kesinleştirdiği, ve ehemmiyet verdiği bir iştir. Haydi, gidiniz!' demişti. 

Onlar da gitmişlerdi!‖ Bunun üzerine Sahabîler, ―Yâ Resûlallah biz sana bu hususta yârdımcı 

olacağız, Bizi arzu ettiğin yere gönder‖ dediler.
221

 

Bunun üzerine peygamberimiz (sav) Dihyetü'1-Kelbî‘yi Rum Kayseri Heraklius‘a, Amr 

b. Ümeyye ed-Demri‘yi, Habeş Necaşîsi Ashame‘ye, Abdullah b. Huzâfe‘yi İran Kisrâsı 

Hüsrev Perviz‘e, Hanb b. Ebî Beltâa‘yı Mısır Firavunu Mukavkıs‘a, Salit b. Amr‘ı, Yemâme 

Valisi Havza b. Ali‘ye, Şuca' b. Vehb‘i Gassân Meliki Münzir b. Hâris bin Ebî Şemir‘e 

gönderdi.
222

 Gönderilen elçinin hepsi de gönderildikleri memleketlerin dillerini biliyorlardı. 

Peygamber Efendimiz, bu elçilerine, mezkûr hükümdarlara verilmek üzere birer mektup da 

yazarak teslim etti. Onlar da görevlerini mükemmel şekilde yaparak döndüler. 

Peygamberimiz (sav) bir beldeye elçi göndereceği zaman elçinin liyakatine, dirayetine 

ve siyasi zekâsına önem verirdi. Nitekim Habeşistan‘a hicret eden sahabelerin lideri 

konumundaki Cafer b. Ebi Talib‘in Necaşi huzurundaki konuşmalarına bakıldığı zaman 

bunun ne derce isabetle seçildiğini görmek mümkündür. Yine aynı şekilde gerek Yemen‘e 

gerekse İran, Bizans gibi büyük devlet başkanlarına gönderilen sahabelerin ne derece zeki ve 

bilgili oldukları siyer ve tarih kitaplarından öğrenmek mümkündür.  

Hicretin dokuzuncu yılında Yemen'e gönderdiği Muaz b. Cebel‘e peygamberimiz (sav)  

yolculuk öncesi şöyle sorar: ―Sana bir mesele sorulduğunda ne ile hükmedeceksin?‖ Muaz: 

(ra) ―Allah'ın kitabı ile‖ diye cevap verir. ―Eğer Allah'ın kitabında bulamazsan ne ile 

hükmedeceksin?‖ buyurur. ―Allah Rasûlü‘nün hükmettiği ile‖ der. ―Eğer onda da 

bulamazsan?‖ dediğinde: ―Kendi reyimle içtihad ederim, diye cevap verir. ―Bunun üzerine 

Allah Rasûlü: ―Nebisini, râzı olduğu şeyde başarılı kılan Allah'a hamdolsun‖ der ve 

Yemenlilere, ―size ashâbımdan ilmi ve dini en iyi bilen hayırlı bir kimseyi gönderiyorum‖ 

diye bir de mektup yazar.
223

 Ona şu tavsiyelerde bulunur: ―Ey Muâz! Ehl-i Kitap olan bir 

topluma gidiyorsun. Cennet'in anahtarı nedir? diye sorarlarsa: ―Lâ ilâhe illallah'tır‖ de. Yâ 

Muâz, dâima alçak gönüllü ol, hilimle, yumuşaklıkla, akla uygun olarak hükmet. Cenab-ı 

Hak, sende samimiyet görürse yardımını ihsan eder, muvaffakiyet verir. Eğer içtihâddan âciz 

kalırsan meseleyi tahkik edinceye kadar hüküm verebilmek için bekle, yahut meseleyi bana 

bildir. Nefsinin arzularına uymaktan çekin. Nefsin arzuları insanı Cehennem'e götürür. Halka 

merhamet ve şefkatle muamele et. ―Yâ Muâz! Onları önce tevhide Allah‘tan başka Allah 

olmadığına ve benim Allah'ın Rasulü olduğuma şehadete çağır. Eğer bunu kabul ederlerse, 
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Allah'ın kendilerine bir günde beş vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, 

zenginlerden alınıp fakirlere verilmek üzere, kendilerine zekâtın farz kılındığını bildir.‖
224

  

Peygamberimiz (sav) burada elçilerin nasıl hareket edecekleri ve nelere dikkat 

edeceklerini ve nasıl bir metot takip edeceklerini onlara en güzel şekilde öğretmiş olduğunu 

görmekteyiz. Önce Tevhide davet ediyor, sonra namazı emrediyor. Önce iman, sonra namaz 

emrediliyor.  

Bütün bu hususlar Tebliğ ve Manevi Cihadın önemli kurallarını teşkil etmektedir.   

 

cc. Sosyal Etkinlikler Aracılığı Ġle Tebliğ: 

Sosyal etkinlik denince akla sosyal hayatta insanların katılmış olduğu tüm etkinlikler 

gelmektedir. Bunlar  “Sempozyum, Panel, Forum, Konferans, Şölen, Seminer, Anma günleri, 

Şenlikler, Piknik ve Gezi Programlarıdır.  

Bu gibi etkinlikler dini, ahlâkî olduğu ve eğitime yönelik olduğu sürece tebliğ için çok 

müsait zemin oluştururlar. İmanın ve islamın çeşitli meselelerinin konuşulduğu ve seviyeli 

olarak tartışıldığı sempozyum, panel, forum ve seminerler iyi birer tebliğ vasıtasıdır. İhtisas 

sahipleri tarafından ilmi olarak verilen her imanî, ahlakî ve ibadete ait konferanslar da 

böyledir.  

Peygamberimizin (sav) ve İslam bilginlerinin doğum ve ölüm yıldönümleri münasebeti 

ile düzenlenen anma günleri de tebliğin en güzel eminlerinden birisidir. Ülkemizde ―Kutlu 

Doğum Haftası‖ ―Bediüzzaman Haftası‖ gibi haftalar ve anma toplantıları dini atmosferin 

yaşandığı ve tebliğin yapıldığı en güzel zeminlerdir.  

Kutsal mekânlara yapılan geziler, ailelerle beraber yapılan piknikler, çocuk ve gençlik 

şölenleri de tebliğ vasıtaları olarak değerlendirilebilir. Farz olan Hac ibadetinin kutsal mekâna 

yapılan bir gezi olduğu düşünülürse Kur‘an-ı Kerimde de buna güzel bir delil bulunduğu 

anlaşılmaktadır.  

Müslümanlar tarihi seyir içinde doğum, evlenme ve ölüm gibi törenlerde ―Mevlit‖ 

okutma adet ve geleneği gerçekte çok güzel bir tebliğ aracıydı. Çünkü mevlitte Kur‘an-ı 

Kerim okunmakta, peygambere salâvatlar getirilmekte, yüce Allah‘ın sıfatları, 

peygamberimizin hayatı, ahlakı ve mucizeleri okunmaktadır. Güzel seslerle okunan mevlidi 

dinlemeye gelen her yaş gurubundan kadınlı erkekli topluluklar huşu içinde dinleyerek 

etkilenmektedir. Ayrıca mevlit törenleri akrabaların, komşuların ve yakınların bir araya 

gelerek Allah‘ın emri olan ―Sıla-i Rahim‖ ibadetinin yapılmasına en güzel vasıta olmaktadır.  

Bu gibi sebeplerden dolayıdır ki Bediüzzaman hazretleri ―Mevlit‖ merasimin överek 

şöyle der: ―Mevlid-i Nebevî ile Mi‘raciyenin okunması, gayet nâfi‘ ve güzel âdettir ve 

müstahsen bir âdet-i İslâmiyedir. Belki hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyenin, gayet latif ve parlak 

ve tatlı bir medar-ı sohbetidir. Belki hakaik-i imaniyenin ihtarı için, en hoş ve şirin bir derstir. 

Belki imanın envârını ve muhabbetullah ve aşk-ı Nebevîyi göstermeye ve tahrike en 

müheyyiç ve müessir bir vasıtadır. Cenab-ı Hak bu âdeti ebede kadar devam ettirsin ve 

Süleyman Efendi gibi mevlit yazanlara Cenab-ı Hak rahmet etsin, yerlerini Cennet-ül Firdevs 

yapsın, âmin...‖
225

 

Günümüzdeki sosyal etkinlikler bu neviden değerlendirilebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
224

 Buhari, Zekât, 1 
225

 Mektubat, 296 



cd.  Kitle ĠletiĢim Araçları Ġle Tebliğ:  

―Davasını ifade eden kazanır.‖   

(Zübeyir Gündüzalp) 

Bir dava ve fikir ifade edilmez ise zamanla söner. Bunun için davasını ifade eden 

kazanır. Neşriyat hak ve hakikatin yayın vasıtasıdır. Edebiyat dediğimiz ifade vasıtası mazide 

şairler, âşıklar, hatipler tarafından icra edilirken, zamanımızda gazete, dergi ve bilumum yayın 

araçları ile icra edilmektedir. Bediüzzaman ―Ey Gazeteciler! Edipler edepli olmalı, hem de 

edeb-i islamiye ile müteeddip olmalıdırlar‖
226

 ifadesi ile edebiyatın edeb-i islamiyeye hizmet 

etmesi gerektiğini ihtar etmiştir.  

Peygamberimizden önce cahiliye döneminde şiir, edebiyat ve belağat yaygındı. Edipler 

fikirlerini ve düşüncelerini şiirler ve hitabeler ile ifade eder, karşı fikirleri ise yine o vasıta ile 

hicvederlerdi. Çünkü Arap yarımadasında insanların çoğu okur-yazar olmadığı için ümmi 

idiler. Ümmilikleri için övündükleri ve iftihar ettikleri tarihi olayları, ahlakî güzelliklere 

yardım edecek veciz sözleri yazmak yerine şiir ve hitabelerle ifade eder ve ezberleyerek 

gelecek nesillere aktarırlardı. Güzel bir şiir ve veciz bir ifade geçmişten geleceğe hafızalarda 

kalıp gidiyordu. Bunun için en revaçta olan şey fesahat ve belağat idi. Bir kabilenin meşhur 

bir şairi ve edibi milli bir kahraman gibi değerli idi. Belağat o derece revaçta idi ki bir edibin 

bir sözü için iki kabile birbirleri ile savaşırlardı ve bir sözü ile barışırlardı.
227

 Her sene 

yarışmalar tertip edilir ve ilk yedi hitabe ve şiir ―Muallakât-ı Seb‘a‖ namı ile Kâbe‘nin 

duvarına asılır ve herkes tarafından ezberlenirdi.  

İşte Kur‘an böyle bir zamanda nazil oldu. Musa (as) zamanında sihir, İsa (as) zamanında 

tıp revaçta olduğu gibi, belağat ve hitabetin en güçlü olduğu zamanda Kur‘an nazil oldu ve 

tüm bütün Arap ediplerini ve beliğlerini muarazaya davet etti. Kâbe‘nin duvarında altın ile 

yazılan en meşhur ediplerin ―Muallakat-ı Seb‘a‖ namıyla şöhret bulan kasidelerini o dereceye 

indirdi ki, Lebid‘in kızı babasının kasidesini Kâbe‘den indirirken demiş: ―Kur‘an ayetlerine 

karşı bunun hükmü kalmadı.‖
228

 

Peygamberimiz (sav) Kur‘an-ı Kerimin nazil olan ayetlerini sahabelerine öğreterek 

doğrudan Kur‘an ve hakikatleri ile mücahede ve mücadele ediyordu. Sahabelerinin okuma 

yazma bilenlerine ―Vahiy Kâtibi‖ namını vererek vahyi yazdırıyordu. Okuma yazma 

bilmeyenleri de öğrenmeye teşvik ediyordu. Bir kısım sahabeler de nazil olan ayetleri çevre 

kabilelerde Müslüman olanlara ve hicret ile Habeşistan‘a gidenlere ulaştırarak oralarda 

yayılmasına ve neşredilmesine hizmet ediyorlardı. Böylece İman ve Kur‘an hakikatlerini 

çevreye neşrediyor ve tebliğ görevini en güzel şekilde yapmaya çalışıyorlardı. Kur‘an 

okuyarak iman hakikatlerini neşrederek insanların küfür zulmetinden imanın aydınlığına 

çıkarmaya ve ahiret hayatını kurtarmaya çalışıyordu.  

Peygamberimiz (sav) Kur‘an dışında Kur‘anı açıklayan ve müdafaa eden hadisleri ve 

Müslüman şair ve ediplerin şiirlerini ve sözleri ile Kur‘anı ve İmanı müdafaa eden sözlerini 

tebrik ediyor ve müdafaaya teşvik ediyordu. Şair Hasan b. Sabit (ra) ―Ya Resulallah ben 

dilimle sizi müdafaaya hazırım. Onları hicvederek sizi methederek bunu yaparım‖ diyince ona 

müsaade etmişti. Müdafaası hoşuna gidince de ―Konuş ya Hassan, Cebrail (as) seninle 

beraberdir‖ diyordu.
229

 

Bir diğer şair Kaab bin Malik (ra) idi. Peygamberimiz (sav) ―Allah‘a yemin ederim ki 

Kaab‘ın sözleri oktan daha tesirlidir‖
230

 buyurmuştu. Şair sahabelerden Abdullah b. Ravaha 

hakkında da ―Şüphesiz kardeşiniz bâtıl söz söylemez‖
231

 buyurmuştu. ―Şairlere ancak azgınlar 
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uyar‖
232

 ayeti nazil olunca şairler üzgün bir şekilde peygamberimizin yanına gelmişlerdi. 

Peygamberimiz (sav) onları teselli etti ve devamı olan ―Ancak iman eden, salih amel işleyen, 

Allah‘ı çokça zikreden ve zulme uğradıktan sonra kendilerini müdafaa edenler müstesna‖
233

 

ayetini okuyarak onları rahatlatmıştı.  

Bu ayetlerde şiir ve edebiyatı, basın ve yayını övme de vardır, yerme de. İyisi övülmüş, 

kötüsü yerilmiştir. Kötüler kötüsüne uyar, onları desteklerken, iyilerin de iyiye ve güzele 

sahip çıkmaları gerektiğini bize anlatır. ―Görmez misiniz onlar her türlü övgü ve yergiye 

ölçüsüzce dalarlar ve yapmadıklarını söylerler‖
234

 buyurarak ölçüsüz övgü ve yergiyi kınamış 

ve bu hususta ehl-i imanı ölçülü ve dengeli olmaya, daima edepli ve hakperest olmaya 

çağırmıştır.  

Günümüzde İman ve Kur‘an hakikatlerini neşreden, onları başkalarına ulaştıran 

propaganda ve neşir vasıtası gazete, dergi, internet ve yayınlardır. Yayınlar iman hakikatlerini 

ulaştırdıkları gibi, iman ve kur‘an düşmanlarının oyunlarını bozan, planlarını deşifre eden, 

kurdukları tuzakları ortaya çıkararak Müslümanları bu tuzaklara düşmekten koruyan önemli 

bir yönü daha vardır. Bir başka husus da iman ve Kur‘an düşmanlarının yalan ve yanlış 

bilgilerini düzeltme ve iftiralarına cevap verme yönüdür. Böylece doğruları ortaya çıkarmış ve 

yalan yanlış bilgileri de ortaya çıkarmış olmaktadır. Böyle bir yayın olmazsa hak ve hakikat, 

sahipsiz ve hamisiz kalır. Günlük gazete ve neşriyat bunun için mutlak gereklidir.  

Bediüzzaman hazretleri her dönemde basın ve yayını takip etmiş, talebelerine takip 

ettirmiş ve öneminden dolayı en birinci hizmet vasıtası olarak görmüştür. İlk gençlik 

yıllarında Van‘da Tahir Paşa‘nın konağında Tahir Paşa‘ya gelen yerli ve yabancı basını takip 

eder ve bilhassa İslamiyet ile ilgili hususlara dikkat çekerdi.
235

 İngiliz Avam kamarasında 

Müstemlekât Nazırı (Sömürgecilik Bakanı) Lord Gürzon‘un ―Bu Kur‘anı Müslümanların 

elinden almalıyız veya Kur‘ana sırt çeviren bir nesil yetiştirmeliyiz. Aksi takdirde bir onlara 

hâkim olamayız‖ sözünü gazetelerden okumuş ve ―Ben de Kur‘anın sönmez ve söndürülemez 

bir güneş olduğunu kâinata ispat edeceğim‖ diye haykırmıştı.   ―Bunu nasıl yapacaksın 

diyenlere ―İ‘caz-ı Kur‘anı beyan ederek‖ cevabını verir. ―İ‘caz-ı Kur‘an tahrifi imkânsız bir 

senettir‖ der. Bediüzzaman‘ın bu husustaki çalışmaları ve telif ettiği ―İşâratu‘l-İ‘caz‖ ve 

―Sözler‖ mecmuaları ile herkesin malumudur. Kur‘anın sönmez ve söndürülemez bir güneş 

olduğunu okuyanlara ispat etmiştir. Bu eserlerindeki hakikatleri de talebelerine ―Matbuat 

lisanı ile ders vermelerini‖
236

 istemiştir. Onlar da çıkardıkları gazetelerinde ve dergilerinde, 

yayınladıkları bilumum kitaplarında insanlara ulaştırma gayretindedirler.  

Bediüzzaman 1907 yılında İstanbul‘a geldiği zaman ―Volkan‖ ―Tanin‖ gibi dindar 

basında makaleler neşretmiş ve gazete dili ile hitap etmiştir.
237

 Kendi unvanları olan 

―Bediüzzaman‖ ―Garibüzzaman‖ ve ―Bid‘atuzzaman‖
238

 isimlerine bir de ―Ceride-i 

Seyyare‖
239

 adını ilave etmiştir.  

Bediüzzaman basının ve gazetenin önemini kavramış ve gereken değeri vermiştir. 

Anlamayanlara da: ―Din nasihatten ibarettir. Nasihatte ise tesir lazımdır. Tesir de hamiyet-i 

İslamiyenin heyecanı ve vicdanların ihtizazına vabestedir. Biz de câzibedâr olan unvan-ı 

İttihad-ı Muhammedî ile herkesin vicdanına karşı bir pencere açıyoruz. Volkan gibi cerâid-i 

diniye ile nesâyih-i diniyeyi o müteheyyic vicdanlara yağdırmak istiyoruz‖
240

 diyordu. 

Bundan böyle dini nasihatlerin basın ve yayın yolu ile olacağını ifade ediyordu. Meşhur 
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―Divan-ı Harb-i Örfî‘deki müdafaasında ―Bu ittihadın nâşir-i efkârı umum kütüb-ü 

İslamiyedir. Günlük gazeteleri de ―İ‘lây-ı Kelimetullah‖ı hedef-i maksat eden umum dini 

gazetelerdir‖
241

 diyerek tüm dini gazeteleri müdafaa ediyordu. Bundan sonra Allah‘ın adını 

yüceltmek vasıtalarının en önemlisi olarak basın ve yayını gösteriyordu. 

Bediüzzaman doğruları yazan gazeteleri ―sahife-i efkâr‖ ve ―hutebâ-i umumî‖ olarak 

değerlendirmiştir.
242

 Gazetelerdeki yazdığı makalelerin bir kısmını ―Tarihçe-i Hayat‖ isimli 

otobiyografisine de almıştır. Bir kısmını da ―Hutbe-i Şamiye‖ ―Divan-ı Harb-i Örfî‖ gibi 

eserlerine koydurmuştur. ―Emirdağ Lahika‖sına bir kısım gazete ve dergilerden alıntılar 

yapmıştır. Bununla beraber ―Efkâr-ı umumiyenin yalancı tercümanı olan gazeteleri‖ tenkit 

etmiştir.
243

 Gazetelerin nasıl olması gerektiği hususunda ölçüler vermiş ve ―O elmas kılıca 

benzeyen gazete lisanına itidal ile cilâ vurun. Ta ki ifrat ve tefrit ile pas tutmasın‖
244

 demiştir.  

Gazetecilerin haberlerinin tarafsız olması gerektiğini, basın kanununu vicdanlardaki 

diyanet hissinin tanzim etmesi lazım geldiğini ve halis niyetle hareket etmek icap ettiğini de 

belirtmiştir.
245

 ―İ‘lây-ı kelimetullahın en müthiş düşmanı olan cehil ve fakr ve ihtilâf-ı efkâra‖ 

karşı yapılacak cihadın en önemli vasıtasının basın, yayın ve bilhassa gazete lisanı olduğunu 

belirten Bediüzzaman ―Cihâd-ı haricîyi şeriat-ı garranın berâhin-i kâtıasının elmas kılıçlarına 

havale edeceğiz‖ derken bunu basının yapması gerektiğini de vurgular. ―Zira medenilere 

galebe çalmak ikna iledir. Söz anlamayan vahşiler gibi icbar ile değildir‖ der.
246

 Bunu da 

elbette ―Hutebâ-i Umumi‖ olan gazeteler yapacaktır.  

Mesnevi-i Nuriye isimli eserinde Bediüzzaman ―İ‘lem ey hitabet-i umumiye sıfatı ile 

gazete lisanı ile konferans veren muharrir!‖ diyerek gazete makalelerinin umumi bir 

konferans değerinde olduğunu ve iyiyi kullanılması gerektiğini, ―şeâir-i islamiyeye aykırı 

yayın yapmaya haklarının olmadığını‖ ifade etmektedir.
247

 Cumhur-u mü‘mininin kabul 

etmeyeceği bir meselenin gazete lisanı ile ilanının asla hoşgörü ile karşılanamayacağını 

belirtiyor ve yazarları ikaz ediyordu.  

Tek partinin istibdat döneminde Bediüzzaman tek yönlü ve kasıtlı devlet güdümünde 

olan basını takip etmemiş ve sürgünde olduğu için gazete okumamıştır. 1925–1950 yıllarına 

rastlayan bu tek parti ve istibdat dönemde yirmi beş sene ―hayat-ı içtimaiyeden 

çekilmiştir.‖
248

 Hiçbir gazeteyi okumamış ve merak etmemiştir.
249

 1952 senesinden sonra çok 

partili demokrasi ve hürriyet dönemine geçilince Bediüzzaman içtimai hayat ile ilgilenmeye 

ve basını takip etmeye başlamıştır. Dindar gazeteleri ―mücahit‖ olarak nitelemekte ve 

övmektedir. ―Sebilürreşat‖ ve ―Doğu‖ gibi mücahitler iman hakikatlerini ehl-i dalaletin 

tecavüzatından muhafazaya çalıştıkları için, rûh-u canımızla onları takdir ve tahsin edip 

onlarla dostuz ve kardeşiz; fakat siyaset noktasında değil‖
250

 diyerek hizmetlerini takdir 

etmekle beraber siyasî fikirlerine de katılmadığını açıkça beyan etmektedir. Burada dine 

hizmet ile siyasi düşünceyi desteklemenin farklı şeyle olduğunu da öğreniyoruz.  

Yine ―Büyük Cihad‖ gazetesinde neşredilen bir makalesinden dolayı Samsun‘da 

aleyhine açılan davaya katılmış ve bu gazeteyi mahkemede müdafaa etmiş, övmüş ve 

naşirlerine ―Allah razı olsun‖ demiştir. ―Yeni harfleri bilmediğimden birisi bana okudu, ben 

memnun oldum. ‗Allah razı olsun neşredenlere‘ dedim. Gerçi otuz beş seneden beri siyaseti 

terk etmişim. Fakat ‗Büyük Cihad‘ gibi halisane dine hizmet eden o cerideye ve onun sahip ve 
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muharrirlerine din namına minnettar oldum ve ‗Allah razı olsun‘ dedim. Haberim olmadan ve 

para vermeden daima bana o mübarek gazete gönderiliyordu.‖
251

 Burada ―Mübarek gazete‖ 

ifadesini de görmekteyiz.  

Celal Başer‘in çıkardığı ―Demokrat Ağrı‖ gazetesini ―Nurun matbuat kalesi‖ olarak 

vasıflandırmıştır.
252

 ―Hak ve hakikatin nâşiri olan Sebilürreşada‖ serlevhası ile Sebilürreşada 

neşrolunması için bir mektup göndermiş
253

 ve bu gazeteyi taltif etmiştir. 

Bediüzzaman el yazması olarak 600 bin nüsha risaleleri neşrederek ―İman ve Kur‘anı‖ 

müdafaa ve hakikatlerini neşir vazifesini harikulade bir şekilde gizli olarak yapmış, daha 

sonra kendisine getirilen teksir makinesini ―gaipten gönderilmiş bin kalemli nurcu‖ ifadesi ile 

memnuniyetini dile getirmiştir. 1952 yılından sonra Risale-i Nur‘ların üç-dört merkezde 

matbaalarda basılmasına izin vermiştir.
254

 Risaleler basılıp geldikçe ―Bu gün nurun 

bayramıdır‖ diyor ve seviniyordu.  

Son olarak Niyazi Tekin anlatıyor: ―Üstadı ziyarete gitmiştim. Bana Antalya‘da çıkan 

‗Demokrat İleri‘ gazetesini gösterdi. Bunda neşredilmiş risaleler vardı. Bana ‗İleri‘ gazetesini 

verdi. ‗Diyarbakır‘a bunu götür. Mehmet Kayalar‘a ver, okusunlar‘ dedi. ‗Bu gazeteye abone 

olsunlar‘ dedi ve abone olmalarını tavsiye etti.
255

   

Gazete, dergi, radyo, TV ve İnternet gibi yayın ve neşir vasıtaları hayra, iyiye 

kullanıldığı zaman çok büyük dini hizmetlere vesile ve vasıta olmaktadır. Bir adamın günahı 

bir olarak kalmaz medya aracılığı ile binler olur. Aynı şekilde sevabı da bir olarak kalmaz 

―Hayra vesile olan onu işlemiş gibidir‖ sırrınca okuyanlar adedince intişar eder. Bu zamanda 

tahribat manevi olduğu için tamirat da manevi olmak zorundadır. Gazete ve TV haberleri ile 

kafası karışan, şüphe ve vesveseye kapılan bir insana zor kullanmak ne derece müessir olur? 

Bunun için zamanımızda cihad manevi olmak ve basın, yayın ve İnternet yolu ile yapılmak 

zorundadır.  

 

d.  Bir Sosyal Kontrol Sistemi Olarak “Emr Bil Marûf, Nehy-i An’il-Münker” 

Görevi 

İslam Allah‘ın emir ve yasaklarını da kapsamaktadır. Bunları halka ve topluma 

anlatmak, insanın kendisini ve toplumu bozan kötü davranışlardan sakındırmak ve iyiye 

yönlendirmek nasihatle olur. Nasihatte ise tesir lazımdır. Bunu en güzel şekilde yapmak dil ile 

cihad etmek demektir. 

İslamı anlatmak, zalim ve fasıkları kötülüklerden korumak, çıkış yollarını göstermek, 

iyiliğe yönlendirmek mühim bir hizmettir. Münkir ve münafıkların itirazlarını en güzel 

şekilde çürütmek, mü‘minlerin şüphe ve tereddütlerini gidermek hak ve hakikati göstermek, 

İslamın hakikatlerini izah ve ispat etmek en önemli bir cihaddır. 

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde peygamberimize (sav) hitaben ―Kâfirlere ve münafıklara 

uyma, onlara karşı Kur‘anın delillerini ortaya koyarak en büyük bir mücahede ile cihad et‖
256

 

emretmektedir. Bu ayet-i Kerimede inananlara dil ile cihad emredilmiştir. Yine yüce Allah 

peygamberlerine ve dolayısıyla inananlara ―Ey Resul! Rabbinden sana indirilen vahyi 
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insanlara tebliğ et. Bunu yapmazsan elçilik görevini yapmamış olursun‖
257

 buyurmaktadır. 

Peygamberlerin vazifelerinin ―Tebliğ‖ olması dil ile cihadın önemini anlatmaya kâfidir.
258

  

Tebliğ ―herkese anlayacağı dilde hakikatleri anlatmak ve vahyin doğru şekilde 

anlaşılması için çalışmak‖ demektir. Yoksa ―ben söylerim, nasıl anlarsanız anlayın ve nasıl 

uygularsanız uygulayın‖ demek değildir. Tebliğ tatbiki de içine alan bir kavramdır. Sadece 

duyurmak değildir. Nübüvvetin şartları ve peygamberin sıfatları bunu açıkça göstermektedir. 

Çünkü peygamberlerin sıfatlarından ―Doğruluk, akıl ve zekâ, güvenilir olmak, her nevi 

günahtan salim olmak‖ tebliğin şartlarını ve metotlarını ifade etmektedir. Yüce Allah‘ın 

mesajının doğru anlaşılması gerekir ve bu her şeyden önce vahye muhatap olan kimsenin, 

yani peygamberin anlayıp anlatması en birinci vazifesi olmak gerektir. Sadece duyurmak için 

seçilmiş olmayı gerektirmez. Bunun için ―Nev‘i beşerde nübüvvet, beşerdeki hayır ve 

kemâlatın fezlekesi ve esasıdır. Din-i Hak saadetin fihristesidir. İman bir hüsn-ü mücerret ve 

münezzehtir. Hak ve hakikat elbette nübüvvet içindedir ve nebiler elindedir.‖
259

 Bu da 

vahiyden kaynaklanan ve tebliğ ile insanlığa sunulan bir hakikattir.  

Peygamberin tebliğ ettiği dinin en mühim yönü ―İyiliği emretmek, kötülükten insanları 

nehyetmektir.‖ Bu işi yapacak olan da peygamberlerin varisi olan ulema ve insanlara hak ve 

hakikati anlatan kişilerdir. Bunların varlığı sınırları korumak ve zalimlere güç kullanmaktan 

daha önemlidir. Yüce Allah bu konu ile ilgili olarak Kur‘an-ı Kerimde ―İçinizde insanları 

hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. İşte onlar 

kurtuluşa erenlerdir‖
260

 buyurmaktadır. Müslümanları vasfederken de şöyle buyurur: ―Sizler 

insanların içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği tavsiye eder, kötülükten sakındırır 

ve Allah‘a hakkıyla imân edersiniz.‖
261

  

Peygamberimiz (sav) bu hususta şöyle buyurmaktadır: ―Benî İsrail günah işlemeye 

daldılar. Âlimler onları menettiler; fakat onlar vazgeçmediler. Buna rağmen onların âlimleri 

onlarla yiyip içmeye, oturup kalkmaya devam ettiler. Bunun için Allah bazılarının kalbini 

diğer bazısına kattı, karıştırdı. Hepsi aynı şeyi hisseder oldular. Bu yüzden Allah onları Hz. 

Davut (as) ve Hz. İsa (as) dili ile lanetledi.‖
262

  

Dinde önemli olan nasihat ile insanların kalplerine hitap edebilmektir. Bunun için 

peygamberimiz (sav) ―Din nasihattir. Din nasihattir. Din nasihattir‖
263

 buyurmuşlardır. 

Nasihat ise iyiyi tavsiye, kötüyü engellemeye çalışma şeklindedir. Peygamberimiz (sav) 

―Nefsim yed-i kudretinde olan Allah‘a yemin ederim ki ya iyiliği emreder ve kötülükten 

sakındırırsınız veya Allah size azabını gönderir, sonra dua edersiniz duanız kabul edilmez‖
264

 

buyurdular.  

Bir gün Hz. Ebubekir (ra) peygamberimize (sav) sordu: ―Ya Resulallah! Müşriklerle 

kıtalden başka cihad var mıdır?‖ Peygamberimiz (sav) cevap verdiler: ―Evet, ya Ebâbekir! 

Hak Tealânın yeryüzünde şehitlerden efdal mücahit kulları vardır. Allah meleklerine onlar ile 

övünür. Onlar için cennetini süsler. Onlar insanların anlayacağı şekilde marufu emreder, 

münkerden nehyederler. Cennette onların şehitlerin köşklerinden daha güzel köşkleri vardır. 

Her birine üç yüz huri verilir. Ne zaman bunlardan birisine baksa derki ―Hatırlar mısın, falan 
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gün filan yerde marufu emir ve münkerden nehyetmiştin‘ diyerek ona yaptığı hizmeti 

hatırlatır‖
265

 buyurmuşlardır.  

Hz. Ebubekir‘in (ra) rivayet ettiği bir başka hadiste peygamberimiz (sav) şöyle 

buyurdular: ―Bütün iyilikler cihadın yanında denizden bir damla gibidir. Emr-i bil-ma‘rufun 

yanında cihad da denizden bir damla gibidir.‖
266

  

Bu iki hadis-i şerif insanlara hayrı tavsiye etmek ve öğretmenin, kötülüklerden 

uzaklaştıracak olan şeyleri öğretmenin savaşmaktan ne derece Allah katında değerli olduğunu 

ifade etmeye yeterlidir. Dinin amacı inanmayanın hayatına son vermek ve yaşama hakkını 

elinden almak değil, bilakis dünya ve ahiret saadetini temin etmektir. İnsana hayat vermekten 

daha değerli bir hizmet olamaz. İman hizmetinin değerini ise hiçbir şey tartamaz. Onu ancak 

Allah‘ın mizan terazisi tartar.  

Allah yolunda savaşta şehit olmak isteyen için de peygamberimiz (sav) ―Kim sıdk ile 

Allah'tan şehit olmayı talep ederse, yatağında ölmüş bile olsa Allah onu şehitlerin derecesine 

ulaştırır‖
267

 buyurdular. Savaşmadan şehit olmaya en çok layık olan elbette Allah‘ın adını 

yüceltmek için manen mücadele eden mücahitlerdir. İnsanların imanına hizmet edenler ve 

insanlara iyiliği emreden ve kötülükten sakındıranlardır.  

 

Emr-i bil-Maruf ve Nehy-i ani’l-Münker Usulü: 

Dinin emirleri doğrultusunda yaşayan din adamları herkesten üstündür. Çünkü ―Allah 

katında en hayırlınız Allah‘tan en çok korkanınızdır‖
268

 ayeti gereği en değerli insan, 

arkasından gidilecek, nasihati dinlenecek ve tavsiyesi tutulacak olanlar onlardır. Bunun için 

ilim adamı ve din adamı takva yönü ile en ileri derecede olmalı, bildiklerini yaşamalı ve fiilen 

örnek olmalıdırlar. Üstün olanın sözü dinlenir. Bundan dolayıdır ki ulema ümeraya, yani 

bilginler devlet adamlarına ve idarecilere, baba çocuğuna, koca karısına, hoca talebesine, 

idareci halkına yol gösterirler ve nasihat ederler.  

Madununda bulunanlar mâfevkine, yani mertebece aşağıda olanlar üsttekilere lisan-ı 

münasiple, tatlı bir ifade ile uyarma, gerçekleri anlatma, hakkına sahiptirler. Emretme 

yetkisine sahip değillerdir. Üsttekiler de alttakiler ile istişare etmekle mükelleftirler. Çocuk 

babasına durumu izah eder, kızarsa sukût eder. İdareciler de Hz. Ebubekir (ra) gibi şöyle 

demelidirler: ―İyi hareket edersem bana yardım edin, yanlış davranırsam beni doğrultunuz.‖
269

  

Nasihatte dikkat edilecek hususlar: 

1. Zan ile hareket etmemeli, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamalıdır.  

2. Emrettiği ve nehyettiği şeyleri çok iyi bilmelidir. Aksi takdirde yanılabilir.  

3. Gizli halleri araştırmamalıdır. Bu dinimizde yasaklanmıştır.  

4. Gücünün yetmediği işe teşebbüs etmemelidir. Aksi takdirde tesiri kırılır.  

5. Sabırlı olmalı ve hemen sonuç beklememelidir.  

6. İhlâs sahibi olmalı ve nasihati Allah için yapmalıdır.  

7. Emretme ve nehyetme işini yumuşak bir dille yapmalı. Sert ifadeler tesir etmez.  

8. ―Üç özelliğe sahip olmayan emretme ve nehyetme işine girmemelidir: Bilgi 

sahibi olmak, yumuşak davranmak ve şefkatle muamele etmek.‖ 

9. Önce kendisine öğüt vermeli, yapmadığı hususlarda başkalarına öğütte 

bulunmamalıdır.  
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10. Toplum içinde öğüt vermemelidir; yalnızken öğüt vermelidir. ―Yalnızken öğüt 

verirsen muhatabı yüceltmiş olursun, başkalarının yanında öğüt verirsen 

muhatabı küçültmüş olursun.‖ 

Usulü dairesinde insanları irşat etmek, nasihati tesir ettirmek, aks-i tesir ettirmemek, hak 

ve hakikati öğrenmek ve öğretmek, fitneyi fesadı ortadan kaldırmak, bütün bunlar için tedbirli 

hareket etmek gerçekten büyük bir maharet ve gayret ister. Gerçek cihat bunları 

yapabilmektir.  

 

e. Fitne ve Fesat Hareketlerine KarĢı Duyarlı Olmak:  

İman kalbin amelidir. Kalben inanmadığı halde diliyle inandığını söyleyerek inkârını 

gizleyen yalancılara münafık denir. Bu gibi insanların içi başka dışı başkadır. Daima 

aldatmakla ve dalkavukluk ile iş görmeyi marifet sayarlar.  

Münafık terim olarak da ―gizlediğinin aksini dışarıya yansıtmak‖ anlamına gelir. 

Peygamberimizin (sav) tarifine göre münafığın belirgin üç alameti ve özelliği vardır. 

‖Konuştuğu zaman yalan söyler, emanete hainlik yapar ve söz verdiği zaman sözünden 

döner‖
270

 Bunlar amelinden zahir olan alametlerdir. Yoksa kalbindeki küfür ancak Allah‘ın 

malumudur. İnsanlar kalbine muttali olamadıkları için müslüman muamelesi yaparlar. 

Nifak ikiye ayrılır: Birincisi Amelî Nifak; İkincisi ise, İtikadî Nifaktır.
271

  

Ġtikadî Nifak: İmanın inkârıdır. İnanmamaktır. Bu Küfürdür. Böyle birisi müslüman 

gibi yaşar ancak kâfirler gibi ölür. Yeri de Kur‘an-ı Kerimin ifadesi ile  ―Cehennemin en alt 

tabakasıdır.‖
272

  

Amelî Nifak: Münafıklık alameti olan fiillerin kendisinde görülmesidir. Bunlar: 

Yalancılık, riyakârlık, sinsilik, hilekârlık, fitne ve fesat, kalb bozukluğu, hainlik ve sözünden 

dönmek gibi amellerdir. Bunlar münafıklarda bulunan kötü huylardır. Peygamberimiz (sav) 

bu kötü vasıfları sayarak bu gibi kötü huyların nihayet insanı nifaka götüreceğini belirterek 

halis müminleri bu gibi ahlaksızlıktan korumak için ikazlarda bulunmuştur. 

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde peygamberimize (sav) hitaben şöyle buyurur: ―Ey 

Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara sertlik göster, taviz verme. 

Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir yerdir.‖
273

  

Münafıkların kalplerine iman tam olarak yerleşmediği için yüce Allah nifakın 

kötülüğünü ve zararlarını Kur‘an-ı Kerimde o derece fazla anlatmaktadır ki, bunları okuyan 

münafıklar da nifaktan nefret etsinler ve imanı kalplerine yerleştirerek ihlâsla yönelsinler ve 

halisen livechillah amele muvaffak olsunlar. 

 Müfessir Elmalılı Hamdi Yazır şöyle der:  ―Cihad umumidir, kıtal adı verilen savaş ise 

cihadın bir nevidir. Münafıklarla cihad silahla yapılmaz. Münafıklarla cihad, deliller getirmek 

ve işledikleri suçlara göre ceza uygulamakla yapılır.‖
274

  

Peygamberimizin (sav) münafıklara karşı takındığı tavır tamamen insanlığın hayrına 

çalışmak şeklinde idi.
275

 Dâhilde asayişin ve huzurun teminine yönelik hareket ediyordu. 

Herkese söz hakkı ve hürriyeti tanımış, adalet ve hürriyetin teminine önem vermişti. İmanın 

ifadesi olan ―Lâ İlahe İllallah‖ kelime-i münciyesini söyleyeni müslüman olarak kabul eder, 

―Bu kelimeyi söyleyenin malı, kanı ve canı masundur, her türlü tehlikeye karşı korumak 

benim görevimdir. Bundan sonraki hakkı Allah‘a kalmıştır‖
276

 buyururdu. 
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İslam bilginleri Mekke‘de ve Medine‘ye hicret eden sahabeler içinde münafık 

bulunmadığı konusunda ittifak halindedirler. Asr-ı Saadette münafıkların ortaya çıkışının 

sebebi ve asıl amili, Hz. Peygamber‘in (sav) Medine‘de kazanmış olduğu siyasi nüfuz ve 

kurduğu siyasi hâkimiyettir. Peygamberimize ve müslümanlara muhalefet edenler de zahiren 

Müslüman gözüküyorlardı.  

Münafıkların en fazla yaptıkları şey fitne ve fesattır. Fesat, salahın zıddı olup ‗hak 

yoldan ayrılmak‘ demektir. Kur‘an-ı Kerim ‗fesad‘ kelimesini asayişin, sosyal, siyasi ve 

ahlakî nizamın bozulması anlamında kullanır.
277

 Münafıkların çevirdikleri pek çok fitneler 

vardır ki safdil olan ve kalplerinde kötülük bulunmayan müslümanlar onlara kapılarak sonucu 

felaket olan bir yola girerler. Görünüşte iyilik ve hayır peşinde olduklarını zannederler; ama 

sonuç şer ve kötülükle sonuçlanır. Bediüzzaman hazretleri ―İnsanların ağzından çıkan ve 

dinsizliği işmam eden dehşetli kelimeler var; ehl-i iman bilmeyerek istimal ediyorlar. 

Mühimlerinden üç tanesini beyan edeceğim‖
278

 dediği ―Tabiat, tesadüf ve sebeplere tesir 

vermek‖ gibi hususların münafıklar tarafından ehl-i imanın fikirleri arasına sokulduğunu izah 

eder. Bunlara karşı delil ve bürhanlar ile mücadele edilmesi gerektiğini belirtir.  

Yine ―Münazarat‖ isimli eserinde ―Çok iyiler var iyilik zannı ile fenalık yapıyorlar.‖
279

 

―Ağaçları gösteren semereleri, meyveleridir. Sizler bizim ve onların fikirlerinin sonuçlarına 

bakınız‖
280

 der. Kim olursa olsun taklitçiliğin yanlış ve zararlı olduğunu söyler. ―Hiç kimse 

ayranım ekşi demez. Sizler aklınızı kullanın. Ben sizlere üzüm dağıttırsam her biriniz zekâveti 

ile bana hile yapabilir. Öyle ise cehaletiniz özür değildir‖ diyerek herkese ders verir ve bu 

zamanda münafıkların ve ehl-i dalaletin ileri gelenleri aldatarak müslümaları çok yanlış 

yollara götürebileceğini, bunun için herkesin uyanık olması ve aklını kullanması gerektiğini, 

hiçbir müslümanın aklını başkalarının cebine koyarak sorumluluktan kurtulamayacağını 

anlatır.
281

  

Münafıkların ve onlar ile beraber müminleri yoldan çıkarmaya çalışan ehl-i küfür ve 

ehl-i dalaletin çevirdikleri fitne ve fesatlarını yüce Allah Kur‘an-ı kerimde bizlere haber 

vermektedir. Her zaman inkârcı ve münafıkların tavırları ve fikirleri aynı olmakla beraber 

zamanlara göre metotlarda değişiklik olmaktadır. Yüce Allah ―Fitne katilden beterdir‖
282

 

buyurarak onların hallerini bizlere haber verir. Bunları şöyle özetleyebiliriz:  

1. İbadethanelere tecavüz etmek, ibadete engel olmak, inananların rahat ve 

huzurunu bozarak evlerinden ve yurtlarından ayırmak.
283

  

2. İşkence ederek hicrete mecbur etmek.
284

 İşkence türleri pek çoktur. Verilen her 

sıkıntı, yapılan sözlü ve fiili tecavüz işkence sayılır.  

3. Mal ve makam ile aldatmak, devleti kullanarak yaptıkları zulüm ve istibdat ile 

zayıfları korkutmak, insanların inanmalarına ve inancını açıklamalarına engel 

olmak.
285

 

4. İnananlar aleyhine bir araya gelerek fitne ve fesat için işbirliği yapmak.
286

 Kâfir 

ve münafıklar inananların birliğini bozarlar, kendi aralarında her ne kadar 

kavgalı olsalar da inananlar aleyhine bir ve beraber hareket ederler.  

Peygamberimizin (sav) İman ve Kur‘an davası olan İslam davası ―Hak ve Hakikat‖ 

davası olduğu aynı noktaya parmak bastıkları için zatında ve esasında güçlü ve kuvvetlidir. 
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Hâlbuki küfür ve nifak inkâr ve isyana dayandığı ve muhalefette birleştikleri için içtimaları 

kuvvetli değildir. Çünkü beraberlik sebepleri farklı farklıdır. Bini bir kuvvetindedir. 

İnananların ise aynı noktaya parmak bastıkları için ikisi on bir, üçü yüz on bir ve dördü bin 

yüz on bir kuvvetinde ve kıymetindedirler. Bu hakikate işareten yüce Allah buyurdu: ―Sen 

onları birlik içinde sanırsın; hâlbuki onların kalpleri ayrı ayrıdır. Onlar düşünemeyen akılsız 

bir topluluktur.‖
287

  

Peygamberimiz (sav) münafıklara idarî otorite ve güç kullanmamıştır. Güç kullanımı 

onları birleştirerek güçlendirebilir, mazlum durumuna düşürerek halk karşısında da haklı 

konuma getirebilirdi. Peygamberimiz (sav) devlet kurma davasına da girmemiştir. Devleti 

amaç edinmiş olsaydı bu durum onları muhalefete sevk eder ve alternatif konumuna sokardı. 

Münafıklar ve müşrikler, menfaat ve makam sevdasına kapılır ve batıl davalarında sebat 

ederek İslam davasını iman ve küfür mücadelesinden çıkararak siyasi bir dava durumuna 

düşürürdü. Bu durumda asabiyet ve ırkçılık gibi devleti amaç edinen fikirler güçlenir ve iman 

davası anlaşılmazdı. Peygamberimizin (sav) devleti amaç edinmemesi devlet otoritesini 

kullanmamasının bir diğer sebebi de ―câhiliye davası olan‖ ırkçılık davasını söndürmek ve 

iman kardeşliğini tesis etmekti.  

Peygamberimiz (sav) daima asayişi ve emniyeti temin etmeyi prensip edinmiştir. 

Münafıkların çevirdikleri fitne ve fesatları ortaya çıktığı zaman sahabelerin ―Ya Resulallah! 

Müsaade edin onları öldürelim‖ demelerine karşı çıkmış ve dâhilde mücadele güç kullanımı 

ile olmayacağını, bunun fitneyi içinden çıkılmaz hale getireceğini anlatmış ve irşada önem 

vermiştir. Kesin bir ifade ile ―Peygamber arkadaşlarını öldürüyor dedirtmem‖
288

 

buyurmuşlardır.  

Peygamberimiz (sav) asayişi korumak için de Kur‘ana kesinlikle uyma prensibini esas 

almıştır. Yüce Allah Ahzab suresinde Medine‘de kötü haberleri yayarak müslümanların 

morallerini bozmak ve karışıklık çıkarmak isteyenleri isim vermeden tehdit etmiş ve şöyle 

buyurmuştur: ―Kalplerinde hastalık olanlar ve münafıklar şehirde kötü haberleri yayarak 

karışıklık çıkarmak isterlerse biz onları ortaya çıkarır ve üzerlerine mü‘nimleri süreriz. Onlar 

senin etrafında çok az bir zaman kalabilirler. Lanetlenmiş bir şekilde nereye kaçarlarsa 

kaçsınlar yakalanarak öldürülürler. Bu Allah‘ın önceki kavimler hakkında da uyguladığı 

kanunudur. Allah‘ın kanunu asla değişmez.‖
289

 Kalplerinde nifak bulunan ve bunu açığa 

çıkarmayanlar gizlilik perdesi altında bu ilâhî tehditlerden korkarak fitneye teşebbüs 

edememiş ve bir araya gelememişler, zamanla tövbe ederek ıslah olup samimi Müslüman 

olmuşlardır. Bu münafıklar hakkında Allah‘ın peygamberine tavsiye ederek uyguladığı 

prensip olmuştur.  

Peygamberimiz (sav) daima zararı faydasına galip olan fiilleri terk etmiş ve sahabelerine 

de terk ettirmiştir. Münafıkların isimlerini vermeyerek onlara samimi Müslüman muamelesi 

yapmıştır. Böylece kalplerini kazanmayı ve İslama ısındırmayı prensip edinmiştir. Yüce Allah 

buna işareten ―Biz dileseydik onların isimlerini sana bildirirdik, sen de onları yüzlerinden 

tanırdın. Konuşmalarından da onların niyetlerini anlardın.  Allah onların amellerini bilir‖
290

 

buyurarak gizlemiştir. Önemli olan onların kimliklerini tanımak ve teşhir etmek değil, 

kazanmak ve halis Müslüman olmalarını sağlamaktır. Böylece perde altında ıslah etmektir.  

Peygamberimiz (sav) hiç kimseyi kalbin ameli olan küfründen ve nifakından dolayı 

suçlamamış ve cezalandırmamıştır. Suç ve ceza ancak hukukî boyutu ile sınırlı kalmıştır. O da 

suçun tespiti ve ispatı ile suçluyu cezalandırma şeklinde olmuştur. Suçu sabit olmadan da hiç 

kimseye asla suçlu muamelesi yapmamıştır. ―Ceza suçun karşılığıdır. Suç işleyenindir. 
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Birisinin hatası ile bir başkası mesul ve muaheze olunmaz‖
291

 ilahi prensipleri dâhilinde 

hareket etmiştir.   

Peygamberimiz (sav) Abdullah b. Übey gibi açıktan nifak hareketlerini yöneten birisine 

bile oğlu Abdullah hatırı için müsamahakâr davranmıştır. Ebû Âmir gibi ―Mescid-i Dırarı‖ 

yaptırarak nifak hareketlerini organize eden birisinin kalbini kazanmak için oğlu Hanzala‘nın 

Uhut savaşındaki manevi durumunu haber vermiş ve ―Gâsilü‘l-Melâike‖ unvanı ile cennetlik 

olduğunu müjdelemiştir.
292

 Böylece Ebû Âmir‘in gönlüne imanın oturmasını istemiştir. 

―Müellefet-i Kulüp‖ müessessini işleterek ganimet mallarından İslama yeni girenlere fazla 

fazla vererek onların kalplerini ısındırmayı sağlamıştır. Böylece sayıları binleri bulan insanı 

nifak hastalığından kurtarmıştır. Peygamberi hiç sevmeyenler de böylece sevdiklerini itiraf 

eder hale gelmişlerdir.
293

    

Peygamberimizin (sav) münafıkların reislerine gösterdiği yumuşak muamele ve hoşgörü 

çevrelerinin ve kavimlerinin kalplerini kazanma siyasetine yönelikti. Bu hususta hedefine 

ulaştı ve hepsi halis muhlis Müslüman oldular. İslam düşmanlarına karşı şiddetli olan Hz. 

Ömer (ra) sonradan bu durumun farkına vardı ve ilk zamanlarda onlara karşı şiddet kullanımı 

konusundaki durumundan pişmanlık gösterdi.
294

  

Peygamberimizin (sav) münafıklara imanın ve islamın kalblerde tespiti için İman ve 

Kur‘an dersi veriyor, imandan kaynaklanan ahiret inancının kalplere yerleştirilmesi için 

çalışıyordu. Nifak imandaki şüphelerden kaynaklanan bir durum olduğu için imandaki 

şüphelerin giderilmesi nifakı da ortadan kaldıracaktı. Peygamberimizin (sav) gösterdiği 

mucizelerin çoğu kâfirlerden ziyade münafıklara itminan vermek, imanı kalplerine tespit 

ettirmek ve mü‘minlerin imanlarını takviye edip kuvvetlendirmeye yönelikti. Yine 

peygamberimiz (sav) imandan neş‘et eden insana saygı, hürmet ve asayişin temini, imandan 

kaynaklanan hak ve hürriyetlere azami saygıyı sahabelerine ders veriyordu. İmandan 

kaynaklanan kardeşliğin, birlik ve beraberliğin tesisine çalışıyordu. Bunun için de dini eğitim 

ve öğretime gereken önemi veriyordu.
295

  

Peygamberimiz (sav) nifaka karşı 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 

almalarını sağlıyordu.
296

 Sahabelerin birbirlerine ―Münafık‖ demelerine mani oluyor, su-i 

zanna ve ayrılığa sebep olacak şeylerden onları şiddetle sakındırıyordu.
297

 Hazreti 

Peygamberin münafıklar karşı siyaseti böyle idi. 

Sonuç olarak nifak, kalbin hastalığı, imanı kavrayıp özümsememesi ve şüphe içinde 

olma halidir. Uygun ortamı bulduğu zaman bu hastalık yalancılık, ihanet, menfaat talebi 

şeklinde dışa yansır. Şayet otorite boşluğu, cehâlet gibi kendisine uygun şartları bulursa 

organize edildiği taktirde fitne hareketine dönüşür. Nifakı ateşleyen unsurlar, baş olma 

sevdası, mal hırsı, makam sevgisidir. Körükleyenler ise haset, inat gibi kötü huylardır. 

Şeytanın nefse telkini ile heva ve hevesin uyanması da nifakın yaygınlaşmasına imkân tanır.  

Son olarak peygamberimizin (sav) bir hadisi ile bu konuyu noktalayalım. 

Peygamberimiz (sav) buyurdular: ―Hangi müminde şu dört haset bulunursa onda nifak 

hastalığı yoktur ve cennet ona vacip olur: Dilinde doğruluk, malında cömertlik, kalbinde 

sevgi, yanında bulunsun bulunmasın herkesin iyiliğini istemek.‖
298
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f.  Millî ve Manevî Değerler Etrafında Birlik Ve Bütünlüğü Koruma ve Onları 

Daima Canlı Tutma 

Milli değerlerimiz manevi ve dini değerlerimizden kaynaklanmaktadır. Bin seneden beri 

bütün kültürel ve sosyal değerlerimiz İslamiyet‘in etkisi ile şekillenmiştir. Bundan dolayı 

milli değerlerimizi ve manevi değerlerimizi korumamız dini korumak ve i‘lây-ı kelimetullah 

yani Allah‘ın adını yüceltmek anlamını taşır. 

Milli değerlerimizin başında ―Bayrak‖, manevi değerlerimizin başında ise ―Ezan‖ 

gelmektedir. Güzel ülkemizin semalarında bayrağımızın dalgalanması, minarelerinden ezanın 

okunması için yapılacak her çalışma bir nevi cihattır. Bunun dışında Bediüzzaman Said Nursi 

hazretlerinin Afyon mahkemesinde dediği gibi ―Bu vatan ve bu milletin hayat-ı içtimaiyesi bu 

acip zamanda anarşîlikten kurtulmak için beş esas lâzım ve zaruridir: Hürmet, merhamet, 

haramdan çekinmek, emniyet, serseriliği bırakıp itaat etmektir.‖
299

 

Günümüz toplumunun sıkıntılarının sebebi Bediüzzaman‘ın tespit ettiği gibi gençlerin 

büyüklerine hürmet etmemesi, büyüklerin küçüklere merhamet etmemesi, helal ve haram 

duygusunun azalması, emniyetin ortadan kalkması ve itaatsizliğin yaygın hale gelmesidir. 

Bunun sonucu ise anarşi ve terördür. Topluma huzur ve güvenin hâkim olması dinin 

amaçlarından birisidir. Bu bakımdan bu değerleri korumak manevi cihattır.  

Akrabalık bağlarını güçlendirmek, anne-babaya itaat etmek ve büyüklere saygılı 

davranmak Allah‘ın emrini ve peygamberimizin sünnetini hayata geçirmek ve ihya etmek 

demektir. Nitekim peygamberimiz (sav) anne-babaya itaatsizliği ve akrabalar ile ilişkiyi 

kesmeyi Allah‘a şirk koşmakla eş değerde tutmuş ve şöyle buyurmuştur: ―Büyük günahların 

en büyükleri Allah‘a şirk koşmak, anne-babaya itaatsizlik etmek, haksız yere adam öldürmek 

ve yalan yere şahitlik yapmaktır.‖
300

  

Toplumda anarşi ve kargaşanın temel sebepleri imansızlık, itaatsizlik, öldürme ve 

yalancılıktır. Bunlarla mücadele etmek ve toplumda huzur ve güveni sağlamak yukarıda 

belirtilen milli ve manevi değerleri ayakta tutmakla mümkündür. Bu konuda peygamberimizin 

şu hadisi bizim için yeterlidir: ―Büyüklerinize saygı göstermeyen ve küçüklerinize şefkatle 

davranmayan bizden değildir.‖
301

 

 

2.  Ferdî Bir Görev Olarak Cihad 

 ―Kendini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez.‖ İnsan öğretilebilir tek varlıktır. 

Dünyaya gönderiliş amacı da ―taallümle tekemmüldür‖ yani öğrenerek kendini geliştirmektir. 

Bunun için fert olarak her insanın kendine karşı en büyük vazifesi kendisini eğitmektir.    

a. Ġlim Öğrenerek Sürekli Kendini Yenileme: 

Tüm kötülüklerin kaynağı cehalettir. Bunun için cehalete karşı ilimle mücadele etmek 

her insanın görevidir. Hakka ulaşmak ve doğruyu bulmak isteyen herkes öncelikle cehaletten 

kurtulmalıdır. Yüce Allah insanlığa peygamberler göndererek öncelikle onların cehaletten 

kurtulmasını murat etmiştir. Bunun için peygamberimize (sav) gelen ilk vahy ve Allah‘ın ilk 

emri ―Allah‘ın adı ile OKU!‖
302

 hitabı olmuştur. Peygamberimiz bu emre imtisalen ilk olarak 

cehalete karşı ilimle mücadeleye başladı.  

İslamiyetten önceki döneme ―Cahiliye Dönemi‖ denmektedir. İman ve ibadet ilmin eseri 

olduğu gibi, inkâr, şirk ve küfür de cehaletin eseridir. İslam‘ın amacı ilmi ihya etmek ve 

bununla cehalet zulmetini izale etmektir. İlmin akıllar ve kalpler üzerinde icra ettiği tesiri 

silah gücüyle temin etmek mümkün değildir.  

Temeli ilimle tebliğe ve davete dayanan İslam‘ın bu yayılma metoduna ―Kur‘an ve 

ilimle cihad‖ adı verilmektedir. Nitekim tüm peygamberler Allah‘ın kendilerine vahy yoluyla 
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vermiş olduğu ilahi kitapları okuyup okutarak-öğrenip öğreterek, eğitim ve öğretim yoluyla, 

yani ilimle insanların kalplerine, gönüllerine ve akıllarına hükmetmiş küfürle, cehaletle 

mücadele etmişlerdir. Hz. Musa (as) Sina çölünde kırk yıl Tevrat‘ı okutarak yetiştirdiği genç 

ve bilgili bir nesille Kudüs‘ü fethederek büyük bir medeniyetin temellerini attı. Bu nesil daha 

sonra dünyaya hükmetti. Hz. İsa (as) İncil‘i okutarak eğittiği havarileri sayesinde 

Hıristiyanlığı dünyaya kabul ettirdi. Hz. Muhammed (sav) Kur‘an-ı Kerimi okuyup öğreterek 

50 yıl gibi kısa bir zamanda üç kıtaya İslamiyeti yaydı, cahil ve bedevi Arap kavmini medeni 

milletlere muallim ve üstad eyledi.  

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde varlık ve birliğinin kâinattaki delillerini ayetleri ile izah 

ettikten sonra şöyle buyurur: ―Ey Resulüm! Sen kâfirlere uyma,  onlara karşı Kur‘anın 

delillerini ortaya koyarak büyük bir mücahede ile cihad et.‖
303

 Mekke‘de nazil olan bu 

ayetlerde yüce Allah delil ve hüccetlerle mücadele ederek müşrik ve sefihleri mağlup etmeye 

çalışmanın, kılıçla mücadele etmekten daha mühim olduğunu bu nevi cihada da ―Büyük 

Cihad‖ denildiğini ifade etmektedir.
304

 Elmalılı Hamdi Yazır da ― Düşünmeli ki bu ne büyük 

bir emirdir. Tebliğe memur olan Hz. Muhammed‘in (sav) elinde Kur‘andan başka hiçbir silah 

yokken, o Kelamullah en büyük cihadı yapmaya kifayet ediyor. Mekke‘de başlayan bu büyük 

cihad tüm dünyaya yayılıyor‖
305

 şeklinde izah ederek en büyük cihadın hak ve hakikati 

anlatmak ve Allah‘ın varlık ve birliğini, kudret ve azametini kalplere, akıllara ve gönüllere 

yerleştirmenin ne büyük bir cihad olduğunu ve bunun da ancak ilimle yapılabileceğini 

belirtiyor.  

Biz araştırmalarımızda 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 müşriklerin tecavüzlerini defetmek için harici düşmana karşı 

―Savaş‖ emrini ifade etmektedir.  

Bunlardan da anlaşılıyor ki cihad savaştan daha geniş bir kavram olup hayatın bütün 

yönlerine bakarken savaş anlamındaki bir cihad bunun içinde çok cüz‘î bir yer tutmaktadır. 

Cihad her müslümanın görevi iken, savaş ancak devlet eliyle yapılır. Dâhilde cihad vardır ve 

tebliğ, irşad; eğitim ve öğretim tarzındadır; ama memleket dâhilinde devlet eliyle olmayan 

silahlı savaş anarşi ve terörden başka bir şey değildir ve bunun İslamın cihad emri ile hiçbir 

ilgi ve alakası yoktur. Çünkü devlet eliyle yapılmayan bir savaş anarşi ve terörden başka bir 

neticeyi vermez. 

Ancak memleket dâhilinde haksızlık ve zulümler oluyorsa bunu dile getirmek ve 

hakkını savunmak her insanın vazifesidir. Peygamberimiz (sav) ―Zalim bir idareci karşısında 

hak söz söylemek, hak ve adaleti istemek, en büyük cihaddır‖
306

 buyurarak bunu dile getirmiş 

ve hakkı müdafaayı büyük cihad olarak nitelemiştir.  

Yine Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: ―Bazı insanlara ne oluyor ki yakınlarını 

dini konuda bilgilendirmiyorlar? Öğüt vermiyorlar? İyiliği emredip kötülükten 

sakındırmıyorlar?  Bazılarına da ne oluyor ki komşularından 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.‖
307

 

İslam‘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 inkâr ve günah 
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kirlerinden korusun, temizlesin, size kâinatın ve varlıkların amaçlarını ve sırlarını ve daha 

bilmediğiniz nice şeyleri öğretsin.‖
308

  

Peygamberin görevi Kur‘anı ve sünnetini inananlara öğretmek olduğu gibi, 

peygamberden sonra da bu görevi yapan bilginler olmalıdır. Bunu yüce Allah emrederek 

şöyle buyurur: ―Sizler de Allah‘ın kitabını okuyup okutan, öğrenip öğreten Rabbaniler ve 

halis kullar olun.‖
309

 Ayet-i Kerimede ifadesini bulan ―Rabbaniler‖ den maksadın ―Allah‘ı 

bilen, insanlara öğreten, Rablerine bağlı ilim sahipleri‖ olduğunu müfessirler belirtmişlerdir. 

Eğitim ve öğretim olmadan din olmaz. Bunun için Peygamberimiz (sav) ―Âlimin mürekkebi 

şehitlerin kanından üstündür‖
310

 buyurdular. 

Yine Peygamberimiz (sav) bu konuda buyurdular ki: ―İlim öğrenmek namazdan oruçtan, 

hacdan ve Allah yolunda savaşmaktan daha faziletlidir.‖
311

 ―İlim öğrenin, ilmin tahsili Allah 

korkusu verir, İlmi öğrenmeyi istemek ibadettir. İlmî müzakere Allah‘ı tesbih etmektir. 

İlimden bahsetmek cihaddır.‖
312

 

―İlimle cihad mı üstündür, silahlı savaş mı daha üstündür?‖ şeklindeki bir suale İslam 

bilginleri şöyle cevap verirler: ―İlimle cihad asıldır. Silahla cihad ancak malı korumak, 

namusu korumak, dini düşmanın tasallutundan korumak,  nefsi müdafaa ve korumak için 

mütecaviz zalimlere karşı devlet eliyle yapıldığı için ilmi cihadın fer‘i sayılır. Eğitim ve 

öğretime dayalı bir din olmazsa din için savaşın bir anlamı kalmaz. Cihad ancak ilim üzerine 

bina edilir.‖
313

  Bundan dolayı elbette ilimle cihad savaştan üstündür. Bunun için yüce Allah 

―Herkesin savaş için çıkması gerekmez. Bir kısım insanlar geride kalarak dini öğrenip 

öğretsinler‖
314

 buyurur. Bunun için İslam dünyasında ―İlmiye Sınıfı‖ askerlikten muaf 

tutulurdu.  

 

b.  Büyük Bir Gayretle Öğrendiklerini Hayata Geçirme: 

İlmin başı Allah‘ı bilmektir. İlmin amacı da Allah‘ı tanımak ve tanıtmaktır. İnsanın 

yaratılış amacı da budur. Bu amacı geçekleştirecek olan da ilim ehli ve ilim adamlarıdır. 

Gerçek âlimler Allah‘ı tanıyan ve tanıtan bilginlerdir. Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde: 

―Allah‘ın varlığına ve birliğine Allah şahittir. Melekler de adaleti ayakta tutmaya çalışan 

dengeli ilim sahipleri de buna şahittirler‖
315

 buyurur.  

Allah‘ın birliğine şahit olan ve Allah‘ı tanıyarak tanıtan ilim sahiplerinin dereceleri 

Allah katında çok yüksek olduğu gibi, Allah onların derecelerini toplum içinde de 

yücelteceğini ifade etmektedir.
316

 Onların yücelmelerinin sebebi Allah‘ı tanımları, bunun 

alameti de onların Allah‘tan korkmalarıdır. Bunun için yüce Allah ―Allah‘tan gerçekte âlimler 

korkar‖
317

 buyurmuştur.  

İlim yeterli değildir. İlim ile amel etmek şarttır. İmanın ameli Allah korkusudur. Bu 

korku insanı inancın gereği olan ―salih amele‖ yönlendirir. Salih amelin başında ise insanlara 

Allah‘ı tanıtmak gelmektedir. Allah‘ın kelamı olan ―Kur‘an-ı Kerimi‖ ve onun tercümesi olan 

―Kâinat kitabını‖ da en iyi şekilde anlayan yine âlimlerdir. Yüce Allah bu hususu da ―Bunları 

âlim olanlardan başkası anlamaz‖
318

 ayeti ile bize bildirmektedir.  
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İlim sahiplerinin diğer bir özelliği de insanı fani dünyadan ahirete yönlendirmeleridir. 

Nitekim yüce Allah ―İnanıp hayırlı amel işleyenler insanları Allah‘ın ahirete vereceği sevaba 

yönelmelerini sağlarlar‖
319

 buyurur. Gerçek bilginlerin diğer bir özelliği de insanlar arasındaki 

anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmalarıdır. Yüce Allah bu hususu da ―Kur‘andan hüküm 

çıkarabilen âlimlere sorarlarsa elbette onların işin doğrusunu söylerler‖
320

 buyurarak ifade 

eder. 

―Güzel ahlak ile ilmin münafıklarda bulunmayacağını‖
321

 söyleyen peygamberimiz (sav) 

―İman çıplaktır. Elbisesi takva denen Allah korkusu, meyvesinin ise ilim olduğunu‖
322

 belirtir. 

Allah kokusunun ilim ile beraber bulunması gerçek âlimin Allah korkusuna sahip olan ve 

Allah‘ı bilen birisi olduğunu göstermektedir. Buradan Allah‘ı bilmeyen kimsenin âlim 

olamayacağını da çıkarmak mümkündür.  

―Âlimin abiden yetmiş derece daha üstün olması‖
323

 elbette ibadet yönü ile değildir. 

İmanın kemali ile alakadar bir husustur. Eğer ibadet ile üstünlük sağlansaydı abisin âlimden 

üstün olması gerekirdi. Kaldı ki abidin de ilmi ile ibadet ettiği, âlimin de abid gibi ibadet ettiği 

bir gerçektir. İmanın kemali ise Allah‘ı isim ve sıfatları ile tanımaya bağlıdır. Bunun için 

ilmin hayırlısı iman ilmidir.  

Peygamberimiz (sav) ―Allah‘ı bilen ve isim ve sıfatları ile tanıyan, kalbinde Allah 

sevgisi ve korkusu ile hareket eden bir âlimin az amelinin kendisine fayda vereceğini, 

Allah‘tan gafil birinin çok amelinin kendisine fayda vermeyeceğini‖
324

 söyleyerek 

Müslümanları iman ilmine yönlendirmiştir. Tabiîn‘in büyüklerinden ve İmam-ı Azam‘ın da 

hocalarından olan Hasen-i Basri (ra) ―Rabbimiz bize dünyada iyilik ver; ahirette iyilik ver, 

bizi cehennem azabından koru‖
325

 dua ayetinde kastedilen iyiliğin dünyada ilim ve amel 

ahirette ise cennet olduğunu ifade eder.
326

   

Peygamberimiz (sav) ―İlmi bir meseleyi öğrenmek yüz rekât nafile namaz kılmaktan 

hayırlıdır.‖
327

 ―İlimden bir meseleyi öğrenmek tüm dünyadan daha hayırlıdır‖
328

 buyurması 

elbette ibadet ile ilgili bir mesele hakkında olmamak gerektir. Allah‘ın zat, sıfat ve esmasına 

ait imanî bir meselenin öğrenilmesi, imana dair bir şüphenin giderilmesi ile alakalı ilim 

olması gerekir.  

Bütün bu hususlar nefisle, şeytanla ve ehl-i dalalet ile mücadele sonucu kazanılır. Bu 

hususta nefis ve şeytanın her çeşit şüphe ve tuzağından kurtularak hak ve hakikati aramak ve 

sebat etmek elbette bir büyük mücahede sonucudur.  

Peygamberimiz (sav) ―İlim bir hazinedir, anahtarı ise sormaktır. Bir soru dört kişiye 

sevap kazandırır. Soruyu soran, cevap veren, dinleyen ve onları severek bu meclisi tertip 

edenlere‖
329

 buyurmuştur. Peygamberimiz (sav) böyle bir ―İlim meclisinde bulunmak bin 

rekât nafile namaz kılmaktan, bin hastayı ziyaret etmekten, bin cenazeyi teşyi etmekten 

hayırlıdır‖ buyurdular. Sahabeler sordular: ―Kur‘an okumaktan da mı hayırlıdır?‖ Cevap 

verdiler: ―Kur‘an ancak ilimle fayda verir, manası bilinmezse fayda vermez‖ buyurdular.
330

  

Burada kast edilen Kur‘an okumanın sevabı olmayacağı değil, hayata uygulama konusunda 

                                                 
319

 Kasas, 28:80 
320

 Nisa, 4:83 
321

 İmam-ı Gazali, İhya-i Ulum, (Tarihsiz, İstanbul) Terc: Ahmet Serdaroğlu, 1:17 
322

 İhya, 1:18 
323

 Tirmizi, İlim, 19 
324

 İhya, 1:23 
325

 Bakara, 2:201 
326

 İhya, 1:25 
327

 İhya, 1:27 
328

 İhya, 1:27 
329

 İhya, 1:28 
330

 İhya, 1:28 



yeterli olmayacağı hususudur. Yoksa Kur‘an-ı kerimi ibadet niyeti ile okumanın her harfinin 

en az on sevabı vardır ve bu sevabı kazanmak için anlama şartı yoktur. 

 

Gerçek Bilginin Özellikleri:  

―Gerçek bilgin Allah‘ın rahmetinden ümit kestirmeyen, öfkesinden de emin kıldırmayan 

ve başkasına meyletmek üzere Kur‘anı da terk ettirmeyen kimsedir.‖
331

 Bu hadis-i şerif bize 

bildiriyor ki, gerçek bilgin insanlara vaaz ve nasihatinde ―Havf ve Reca‖ dengesini muhafaza 

eder ve dinleyenleri doğrudan Kur‘ana bağlanmalarını temin eder. Çünkü gerçek kurtarıcı 

Kur‘andır ve Kur‘anın emir ve yasaklarına uyan Müslümanlardır. ―Zikir meclisinde 

bulunmanın bin rekât namazdan, bin hastayı ziyaretten ve bin cenazeyi teşyi etmekten hayırlı 

olması‖
332

  ancak Allah‘ın gerçek olarak anıldığı, dinleyenlerin imanlarının arttığı, 

şüphelerinin giderildiği, havf ve reca dengesinin korunduğu ve Kur‘ana bağlılıklarının arttığı 

meclisler ve bunu sağlayan âlimlerin meclisidir. Burada kast edilen zikir, Allah‘ın tanıtıldığı, 

kalplere Allah sevgisi ve korkusunun verildiği bir zikirdir ve anmadır. Çünkü hadisin 

devamında ―Allah‘ı zikretmek Kur‘an okumaktan da mı üstündür?‖ şeklindeki bir soruya 

verilen ―Kur‘an ancak ilimle fayda verir‖
333

 cevabından anlıyoruz. 

Bir diğer hadiste ―zikir meclislerinin cennet bahçeleri olduğu ve oradan istifade etmek 

gerektiği‖
334

 anlatılmaktadır. Burada kast edilen zikir meclislerinden murat Allah‘ın isim ve 

sıfatlarından bahsedilerek zatının tanıtıldığı, iman hakikatlerinin okunarak imanların 

arttırıldığı, insanların ibadete ve ahirete yönlendirildiği meclisler olması meclisler olduğu 

açıktır. Bu hususta da âlimlerin takip edeceği metodun ―anlayacakları şekilde onlara 

hakikatleri anlatmak‖
335

 olduğunu peygamberimiz (sav) söylemektedir. Zira anlamayacakları 

şeyleri insanlara anlatmak onları fitneye sevk eder, hatta Allah‘ın kitabını ve peygamberi 

yalanlamalarına sebep olur.
336

  

Pek tabiidir ki gerçek bilginler ve insanlara hak ve hakikati anlatan insanlar azdır. 

Bundan dolayı peygamberimiz (sav) ―Din garip geldi, garip gidecektir. Müjdeler olsun o 

gariplere! Onlar benim sünnetimin terk edildiği zamanda sünnetimi ihya eden, yeniden 

canlandıranlardır. Onlar çokluk içinde azınlıktırlar. Sevmeyenleri sevenlerinden çoktur‖
337

 

buyurdular. Peygamberin sünnetini ihya etmek elbette en başta Mekke döneminde 

peygamberimizin (sav) yaptığı gibi Kur‘an okuyarak ―İman hakikatlerini anlatmak‖ ve 

Kur‘an-ı kerimi vahiy kâtiplerine yazdırarak etrafa neşretmek‖ ―İman öğretimi‖ tarzındaki 

hizmetidir. Çünkü dinin temeli ve esası budur. Bu olmadığı takdirde diğer hususlar elbette 

olmayacaktır.  

İnsanlara hak ve hakikatleri öğreten bilginlerin bir diğer özelliği de asla cidal ve 

münakaşaya yaklaşmamalarıdır. Hak ve hakikatler münakaşa ile öğretilemez ve zaten hak ve 

doğru olan bir şeyin münakaşa ile ve zorla kabul ettirilmeye ihtiyacı yoktur. Akıllı ve 

hakperest insanlar onu zaten duydukları ve gördükleri anda kabul ederler ve hak ve hakikate 

sahip çıkarlar. Önemli olan hakikati öyle insanlara ulaştırabilmektir. Hak davanın zora 

ihtiyacı yoktur. Haksız ve yanlış yolda olanlardır ki kendi fikirlerini ve mesleklerini zorla 

kabul ettirmeye çalışırlar. Bunun için onlara ―zalim‖ denilmiştir.  

Cidal ve mücadelede aşırı gitmek insanı yoldan çıkarır. Yüce Allah peygamberimiz 

(sav) ile mücadele ederek hak ve hakikate karşı çıkanlar için ―Onlar aşırı mücadeleci, yoldan 

çıkmış husumetçi kimselerdir‖
338

 buyurur. Bunun sebebi de onların kalplerinde hastalık
339

 ve 
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eğrilik
340

 bulunmasıdır. Ancak Yüce Allah ―Onları gördüğünüz zaman bedenleri ve 

konuşmaları hoşunuza gider, onları dinlersiniz. Ancak onlar giydirilmiş kereste gibidirler. Her 

sesi kendi aleyhlerine zannederler. Onlardan sakının‖
341

 buyurur.  

Yapmadıklarını söyleyen, işlemedikleri ile övünen, başkalarının yaptıklarına sahip 

çıkan, ilmi ile amel etmeyen, kendileri istifade etmedikleri gibi, istifade edecek olanları da 

engellemeye çalışan, suyun önünü tıkayan taşlara benzeyen ve ―Ulema-i Su‖ hitabının 

muhatabı olan böyle insanlar hakkında peygamberimiz (sav): ―Fenaların en fenası kötü 

bilginler, iyilerin en iyisi de insanlara hak ve hakikati gösteren âlimlerdir. Ümmetimin helak 

olması kötü âlimler ve cahil âbidler eliyledir‖
342

 buyurmuşlardır.  

Dünyanın geçici menfaati için ilimlerini satan ve kendilerine menfaat sağlayan veya 

korkutanların isteklerine göre konuşan âlimler hakkında peygamberimiz (sav) ―Ahirete en 

şiddetli azaba uğrayacak olanlar ilimlerinin kendilerine fayda vermediği âlimlerdir.
343

 Dünya 

menfaati için ilim öğrenenler cennetin kokusunu bile alamayacaklardır‖
344

 buyurarak ikaz 

etmiştir. ―İnsan her ne kadar okursa okusun, amel etmedikçe Allah mükâfat vermez.‖
345

 Dinen 

ilim amel etmek içindir. İlaç kullanılmadıkça, yemek yenilmedikçe faydasız olduğu gibi ilim 

de amelsiz fayda vermez.  

Her ilmin ameli farklıdır. İman ilminin ameli kalbî olup yanlış inanç ve düşüncelerden 

temizlenmektir. Fıkıh ilminin ameli haramlardan kaçmak ve farz olanları yapmaktır. Ahlakın 

ameli kötü huyları terk ederek iyi olanları fiilen yapmaktır. İhlâsın ameli ise hüsn-ü niyet ve 

Rızay-ı ilâhîyi düşünerek hareket etmektir. Her ilmin ameli onu uygulamaktır.  

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde Ehl-i Kitabı ulemasını anlatırken şöyle buyurur: ―Biz ehl-

i kitap bilginlerinden kitabı insanlara açıklayacaksınız ve gizlemeyeceksiniz diye söz almıştık. 

Onlar ise onu arkalarına attılar ve az bir dünya menfaati karşılığında sattılar. Onların dini 

vererek aldıkları şey ne kötüdür! Yaptıkları bu alışverişe sevinen ve yapmadıkları ile 

övünenleri azaptan kurtulacaklarını sanmayın. Bilin ki onlar için acıklı bir azap vardır.‖
346

 

―Yine şüphesiz ehl-i kitaptan Allah‘a büyük saygı göstererek kendilerine indirilene de size 

indirilene de inananlar vardır. Onlar Allah‘ın ayetlerini az bir para ve menfaat karşılığında 

satmazlar. İşte onların mükâfatı Allah katındadır. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir.‖
347

  

Yüce Allah geçmiş ümmetlerin ve o milletlerin içinde bulunan âlimlerin hallerini bizlere 

haber vererek onların düştükleri hatalara düşmememizi emretmektedir. ―Sizler başkalarına 

hayrı emrederken kendi nefislerinizi unutur musunuz? Hiç aklınız yok mudur?‖
348

 şeklinde 

hitaplarla akıllı olmaya ve aklı ile bilgilerini birleştirerek hak ve hakikatten ayrılmamaya 

çağırır.   

Son olarak peygamberimiz (sav) ―Sizler her âlimin meclisine oturmayın. Ancak beş 

şeyden beş şeye davet eden gerçek âlimlerden faydalanın. Onlar insanların şüphelerini 

gidererek yakînî bir imana çıkarırlar. Dünyanın faniliğini ihtar ederek ahirete davet ederler. 

Kibirden tevazuya, riyadan ihlâsa ve düşmanlıktan kardeşliğe davet ederler. Bunlar gerçek 

âlimlerdir. Onlardan istifade edin‖
349

 buyurur.  
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İnsan dünyaya imtihan için gönderildiğine göre bu imtihanı kazanmamız için yapılacak 

her faaliyet manevi cihattır. Bunu kazanmazsak ebedi hayatımız tehlikeye girer. Ne var ki 

Bediüzzaman‘ın dediği gibi ―Cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değildir.‖  

 

c.  Nefse Hakim Olma ve ġeytana KarĢı Direnme:  

Nefse hâkim olmak, nefisle cihaddır. Nefisle cihaddan murat, nefsin gayr-ı meşru 

isteklerine, heva ve hevesine uymamak hususunda kişinin cehd ve gayret sarf etmesidir. Yüce 

Allah buyurdu: ―Hevana tabi olma ki, seni Allah yolundan saptırmasın.‖
350

 Nefis peşin ücrete 

taliptir. Heva ve heves, nefsin şehvetinden gelir, insanı cismani lezzetlere dalmaya, ruhani 

saadetten kaçmaya çağırır. Bunun terbiyesi, iyiye ve ibadete yönlenmesi çok mühimdir. Yüce 

Allah Hz. Yusuf‘un (as) lisanı ile şöyle buyurur: ―Şüphesiz nefis daima kötülüğü emreder. 

Onun şerrinden kurtuluş ancak Rahim olan Allah‘ın rahmetine sığınmak ve onun yoluna 

girmek suretiyledir.‖
351

 

Peygamber Efendimiz (sav) Tebük Seferinden dönerken sahabelerine: ―Küçük cihattan 

büyük cihada dönüyoruz‖ buyurdular. Sahabe sordu: ―Büyük cihat hangisidir ya Resulullah?‖ 

Peygamberimiz (sav) cevap verdiler: ―Büyük cihat nefisle yapılacak olan büyük 

mücadeledir.‖
352

 Neden nefisle mücadele büyük cihattır? Çünkü insan düşmana mağlup olursa 

dünya hayatını kaybeder; ancak şehit olarak ebedi saadeti kazanır. Şayet 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 

daha büyük bir mücadeledir ve bu ancak nefisle mücadeleyi kazanmaya bağlıdır. 

İnsanın nefsi bütün lezzetlerin ve menfaatlerin kaynağıdır. Onun için her insan nefsini 

sever. Ancak gerçek sevgi onu geçici zevk ve lezzetler peşinde koşturarak onu helak etmek 

değildir. Bir öğrencinin oyun ve eğlence peşinde koşarak zor olan eğitim ve öğretimi bırakırsa 

geleceğini kararttığı gibi, insan da iman ve ibadetin gereğini yapmaz ve nefsini zorlamazsa 

ebedi saadetini kaybeder.  

İnsanın nefsini seviyorsa ―ona acımalı, terbiye etmeli ve zararlı hevesattan men 

etmelidir.‖
353

 Dolayısıyla nefsine karşı en mühim vazifesi onu ıslah etmek ve hayırlı işlere 

yönlendirip, şerden korumaktır. Bunun için: Allah‘ın büyüklüğünü, azametini ve her şeyi 

duyduğunu, gördüğünü ve bildiğini nefsimize kabul ettirmeliyiz. Allah sevgisi ve korkusu ile 

onu terbiye etmeliyiz. Bunun için Risale-i Nur külliyatını okumaktan başka çaremiz yoktur. 

Çünkü bu bilgiler ancak bu eserlerde vardır. Ve bu nefsimize verilecek ilk ve en mühim 

derstir. Allah‘ı tanımadan ve tanıtmadan nefsi ıslah etmenin imkânı yoktur. 

 Nefse aczini, zafını ve fakrını hatırlatarak Allah‘ın kudretine ve rahmetine olan 

ihtiyacını sık sık hatırlatmalıyız. Yine Allah‘ın nimetlerini hatırlatarak bunların şükrünü eda 

etmesi gerektiğini nefsimize ihtar etmeliyiz. Ahiretteki cennet nimetlerini ve cehennem 

azabını da hatırlatarak nefsimize nasihat etmeliyiz. Bunu Kur‘an-ı Kerimi çokça okuyarak 

yapabiliriz. Nefsimize dünyadaki yaratılış amacını, görevlerini ve bunu ihmal etmekle 

ölümden kurtulamayacağını, ölümden sonra hesaba çekileceğini devamlı ihtar etmeliyiz.  

Nefsimize iyi örnekler göstererek onlara özenmesini ve o büyüklerin yolundan gitmesini 

tavsiye etmeliyiz. Bunun için peygamberlerin hayatını, din büyüklerinin ve ilim adamlarının 

hayatını okumalıyız. 

Elhasıl, nefsimize Allah‘ın emirlerini, peygamberimizin hadislerini okumalı ve 

öğretmeliyiz. Bunun için de iyi arkadaş gurupları ile oturup kalkmalı ve örnek insanların 

yanında yerimizi almalıyız. Ancak bu şekilde nefsimizi hayra ve iyiye alıştırır ve 

kötülüklerden korumuş oluruz. 

                                                 
350

 Sad, 38: 26 
351

 Yusuf, 12: 53 
352

 Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur‘an Dili Tefsiri, 2: 1435 
353

 Sözler, (2001) s. 587 



Nefsin en büyük yardımcısı ve dostu şeytandır. Nefisle mücadelede şeytanı ihmal emek 

mümkün değildir. Şeytan insanın apaçık en büyük düşmanıdır.
354

 Şeytanın silahı insan kalbine 

verdiği vesvesedir.
355

 İbn-i Abbas (ra) ―Hiç kimse gaflet zamanında şeytanın vesvesesinden 

kurtulamaz. Şeytan uyanık olduğunuz ve Allah‘ı hatırladığınız zaman siner ve kaçar, gafil 

olduğunuz zaman vesvese verir‖
356

 der. Bunun için insan şeytanın vesveselerine karşı daima 

uyanık olmalıdır. 

Nefis insana farz olan ibadetleri ihmal ve terk ettirir, haramları hoş göstererek insanı 

onlara teşvik ederken, şeytan daha çok insan kalbine imanî meselelerde vesvese verir. 

Şeytanın silahı vesvesedir. Çünkü iman konusunda bir şüphe ve vesvese kişiyi imandan 

mahrum bırakacak sonuçlara götürür. Bu ibadetle ilgili terk ve ihmallerden çok daha vahim ve 

tehlikelidir. Bunun için Hz. İsa (as) havarilerine nasihatte bulunurken şeytanın imanı çalmak 

için çalıştığını hatırlatır. Bir binayı en çok harap hale getiren ve oturulamaz kılan şeyin 

temelinin yıkılması olduğunu söyler. Çünkü temeli yıkılan bina tamamen yıkılıp harap 

olurken kapı, pencere ve duvarlarında çatlaklar oluşan bir binanın tamir edilerek 

oturulabileceğini söyler.  

Şeytan ile mücadelenin en güzel şekli imanı artıracak olan eserleri okuyarak imanı 

inkişaf ettirmek, imana, İslama ve Kur‘ana dair şüpheleri giderecek olan eserleri okumaktır. 

İmanı kuvvetli olanlara şeytan vesvese veremez. İbadet yönünden şeytan ile cihadın en güzel 

şekli de ihlâsla Allah‘ın emirlerini yapmaya azmetmek ve hiçbir çıkar gözetmeden sadece 

emredildiği için şevkle emre imtisal etmektir. Çünkü şeytan ancak ihlâssız insanları yoldan 

çıkarır, ihlâslı olanlara hiç bir şey yapamaz.
357

 Kişi haramdan kaçar ve farzları yaparsa 

şeytanla en güzel şekilde cihad etmiş olur.  

Her mümin şeytanı en büyük düşman bilmelidir. Hilekâr bir düşmandan nasıl kaçınmak 

ve sakınmak gerekiyorsa şeytandan da öyle sakınmak ve kaçınmak gerekir. Yüce Allah 

Kur‘an-ı Kerimde ―Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Onu düşman bilin‖
358

 buyurur.  

Şeytan insan nefsinin zaaflarından istifade ederek verdiği vesveseler ile önce imanını 

çalmaya çalışır. Bunda başarılı olamazsa aklın hevasına uymaya çağırır, onu bid‘alara ve 

dalalete düşürmeye gayret eder. Bunda da başarılı olmadığı takdirde amelinde riya ve 

gösterişe sevk eder. Başarılı olursa onu teşvik eder. Çünkü riya ile yapılan amelin Allah 

katında değeri olmadığını bildiği için onu amelinden vazgeçirmek yerine teşvik eder. Bu 

duruma düşen bir insanın gayreti rahmanî değil şeytanîdir. Dalalete düşürdüğü insanları da 

şeytanın teşvik ettiği bir gerçektir.  

Şeytanın en büyük yardımcıları dalalete düşürdüğü ve Kur‘anın ―Cadde-i Kübra‖sından 

ayırmış olduğu bilginlerdir. Çünkü bunlar arkasına takılan büyük bir topluluğu arkalarından 

sürükleyerek şeytana en büyük yardımı yaparlar. Onlar elbette şeytanî bir yola girdik diye 

bunu yapmazlar. Bilakis ―biz ıslah ediciyiz‖
359

 diyerek bu işi yaparlar.  

Nefis insanın en büyük düşmanı, şeytanın da en büyük yardımcısıdır. Nefis bilhassa 

tembellik, tenperverlik, rahatlık damarı ile şeytandan ders alır.
360

 Şeytan da bu damarından 

faydalanarak insanı yoldan çıkarır.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri şeytanın hile ve desiselerini 13. Lem‘a olan 

―Şeytandan İstiaze‖ risalesinde göstererek korunma yollarını öğretir. Şeytanın vesveselerini 

ise 21. Söz‘ün ikinci makamında en güzel şekilde defetmektedir. Bu risaleleri okuyanlar 

şeytanın hile ve desiselerini öğrenirler. Korunmak isteyeni de elbette Allah korur.  
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d.  Nefis ve Malını Allah Yolunda Kullanma: 

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ―Allah cennet karşılığında müminlerin canlarını ve 

mallarını satın almıştır‖
361

 buyurur. Bu ayetin devamında ―Allah yolunda savaşırlar, ölürler ve 

öldürürler. Allah‘ın bu vadi, Tevrat, İncil ve Kur‘anda hak olarak yaptığı vadidir. Allah‘tan 

çok kim vadini yerine getirebilir. Öyle ise Allah‘ın bu vadinden dolayı sevinin ve birbirinizi 

müjdeleyin. İşte büyük başarı ve kurtuluş budur‖ buyrulmaktadır.  

Ayet-i Kerimenin nüzul sebebi şudur: II. Akabe Biatında Ensardan yetmiş kişi biat için 

peygamberimiz (sav) ile buluştular. Ensarın sözcüsü olan Abdullah b. Revaha (ra) 

peygamberimize (sav) ―Bizden ne istiyorsun?‖ diye sordu. Peygamberimiz (sav) cevaben: 

―Allah‘a ibadet etmenizi ve hiçbir şeyi ona şirk koşmamanızı, kendinizi ve malınızı nasıl 

koruyorsanız beni de öyle korumanızı istiyorum‖ buyurdu. ―Bunu yaparsak karşılığında ne 

vardır?‖ dedi. Peygamberimiz (sav) ―Cennet‖ buyurdu. Onlar da ―Bu ne güzel alışveriş. Biz 

bu sözleşmeyi ne bozarız, ne de bozulmasına müsaade ederiz‖ dediler ve biat ettiler. Bunun 

üzerine mezkûr ayet nazil oldu.
362

 Tabii ki o zaman henüz güç kullanımına ve silahlı savaşa 

müsaade edilmemişti. Yüce Allah Müslümanları gelecekte silahlı savaşa da hazırlamak için 

bu ayeti inzal etmiştir.  

Cafer-i Sadık (ra) ―Hayatını Allah yoluna feda eden kimsenin cennetten başka karşılığı 

yoktur‖ demiştir. Avnî mahlası ile şiir yazan Fatih Sultan Mehmet‘in dediği gibi ―Canımı 

cânân isterse minnet cânıma/ Can nedir ki ânı kurbân etmeyim cânânıma‖ mısraları ile bu 

ayete işaret ettiği gibi Divan Şairlerinin ustası Fuzulî de ―Cânı Cânân dilemiş vermemek 

olmaz ey dîl/ Ne niza eyleyeyim o ne senindir ne benim‖mısraları ile bu ayete ima etmiştir.  

Bu ayetin mâkabline yani öncesine baktığımız zaman münafıkların Müslümanlar 

arasında tefrika çıkarmak amacı ile yaptırdıkları ―Mescid-i Dırar‖dan bahsedilmektedir. Yüce 

Allah onların kalplerinde gizlediklerini peygamberimize (sav) haber vererek Allah için 

yapılmayan ve Allah korkusu ile toplanılmayan mescitlere girilmemeyi ve orada ibadet 

edilmemeyi emretmektedir.
363

 Fitne ve fesada alet olabilen cemiyet ve cemaatlerden takva 

sahiplerini sakındırmaktadır. Çünkü mesele savaşta galip gelmekle bitmemektedir. Asıl 

mücadele ister galip gelinsin, ister mağlup olunsun savaştan sonra başlamaktadır. Savaş bir 

son değil, bir başlangıçtır. Asıl zafer savaşmadan veya savaş sonrasında kazanılan zaferdir. 

Hicretten önce nazil olan ayetin Medine‘deki Mescid-i Dırar olayından bahseden ayetten 

sonraya gelmiş olması ise Kur‘an-ı Kerimin tertibinin nüzul sırasına göre değil daha sonra 

surelerin tamamlanması ile vahiy ile tertip edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bunun için önce 

nazil olan bir ayet, sonra nazil olan ayetten sonra gelebilmektedir. Ancak bu tertip yine 

vahiyledir.  

Ayetin mâba‘dine yani sonrasına baktığımız zaman ―Tevbe edenler, ibadet edenler, 

Allah için seyahat edenler, rükû ve secdeye devam edenler, iyiliği emreden ve kötülüğü 

engelleyenler ve Allah‘ın çizdiği haram ve helal sınırını koruyanların Allah‘ın cennetle 

müjdelediği mü‘minler‖
364

 olarak vasfedildiğini görürüz. Yüce Allah‘ın bu saydığı hususların 

hepsi Allah yolunda ve Allah için yapılan cihad kavramına dâhil etmiştir.  Tövbe etmek 

kötülükten hicret etmek ve gerçek mücahit vasfını kazanmaktır. İbadet etmek nefis ve şeytan 

ile cihadın temelidir. ―Emr-i bi‘l-Ma‘ruf ve Nehy-i ani‘l-Münker‖ ulemanın yaptıkları en 

büyük cihattır. Seyahat etmek ise ticaret ve menfaat amacı taşımazsa peygamberimizin (sav) 

bir hadisinde belirttiği gibi bu ümmetin cihadıdır. Çünkü peygamberimiz (sav) ―Ümmetimin 
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seyahati Allah yolunda cihattır‖
365

 buyurmuşlardır. Nitekim İslamiyet‘in dünyaya yayılması 

savaşlarla değil, Müslüman seyyahların İslamı anlatmak üzere başka ülkelere seyahat etmesi 

ile olmuştur. Sonra oralarda Müslüman olanların haklarını korumak üzere askerler oralara 

gitmişlerdir. Zorla hiç kimse inanç değiştirmez. Bu savaş da olsa fark etmez. Baskı ve 

zorlama insanı taassuba götürür. İnsan fıtratı gereği ikna edildiği zaman yanlışını görür ve 

doğru olana sahip çıkar.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu ayetin izahını asrımıza uygun olarak çağımızın 

medeni insanlarının anlayacağı şekilde açıklar. ―Nefis ve malını Cenâb-ı Hakka satmak ve 

Ona abd olmak ve asker olmak ne kadar karlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu 

anlamak istersen‖
366

 şeklinde bir açıklama ile söze başlar. Sonra ayeti sadece askeri yönden 

ve savaşa katılanlar yönü ile değil, her ferde bakan yönü ile ele alır. Her insanın Allah‘ın bir 

askeri olduğunu ifade eder. Nefis ve malını Allah‘a satmanın Allah‘ın her insana vermiş 

olduğu aza, alet ve duyguların Allah yolunda kullanılması anlamına geldiğini açıklar. Bunun 

nasıl olması gerektiğinin üzerinde durur.  

Nefis ve malını Allah‘a satmanın beş karını ve satmamanın bu karlardan mahrumiyetle 

beraber beş derece zarar içinde zararının bulunduğunu açıklar:  

Nefis ve malını Allah‘a satmanın karları: 

1. Fani mal bakileşir. Baki olan Allah yoluna harcanan her şey bekaya mazhar olur. 

2. Cennet gibi bir mükâfat kazanılır. 

3. Her aza ve duygunun değeri kıymeti artar, birden bine çıkar. 

4. Allah‘ın kudretine ve gücüne dayanarak tevekkül ile her sıkıntıdan kurtulur. 

5. Bütün aza ve duyguların ibadetinden kabirde, haşirde ve ahirette istifade eder. 

Nefis ve malını Allah‘a satmamanın bu karlardan mahrumiyetten başka göreceği 

zararları: 

1. Hayattaki sevdiği, uğruna çalıştığı tüm kazanımlarını tamamen kaybeder. 

2. Allah‘ın verdiği bu emanetleri zayi ettiği için emanete ihanet ile cezalandırılır.  

3. Akıl, kalp, beden ve tüm duyguları değersiz hale getirir.  

4. Acizlik ve zayıflığı ile hayatın ağır yükleri altında ezilerek perişan olur. 

5. Cenneti ve saadet-i ebediyeyi kazanmak için verilen akıl, kalp, göz gibi verilen 

tüm alet ve duyguları cehennem kapılarını açacak bir surete çevirmiş olur.  

Allah‘a satmak çok zor ve ağır bir şey midir? Hayır, asla ve kat‘a! Hiçbir zorluğu ve 

ağırlığı yoktur. Hem çok kolaydır. Zira ―helal dairesi çok geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama 

girmeye hiç lüzum yoktur. Feraiz-i İlahiye ise hafiftir, azdır. Allah'a abd ve asker olmak, öyle 

lezzetli bir şereftir ki, tarif edilmez. Vazife ise: Yalnız bir asker gibi Allah namına işlemeli, 

başlamalı. Ve Allah hesabıyla vermeli ve almalı. Ve izni ve kanunu dairesinde hareket etmeli, 

sükûnet bulmalı. Kusur etse, istiğfar etmeli. Yâ Rab! Kusurumuzu affet, bizi kendine kul 

kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Âmin demeli ve ona 

yalvarmalı...‖
367

 der.  

Son olarak: Allah dostlarından birisi kendisini ibadete ve hizmete vererek Allah için 

mücadelesini sürdürmekte ve nefsini hizmete koşturarak her türlü zevklerinden mahrum 

bırakmaktadır. Bu arada küffar tarafından Müslümanlara bir tecavüz vuku bulur ve devlet 

tarafından savaş ilan edilir. Padişah Müslümanlardan gönüllü askerler toplamaktadır. Bu 

Allah dostu da savaşa katılmaya ve şehit olmaya karar verir. Birkaç gün sonra savaşa 

gitmekten vazgeçer. Dostları kendisine sorarlar. ―Niçin savaşa gitmekten vazgeçtin?‖ derler. 

Allah dostu cevap verir: ―Nefsime danıştım. Nefsimin savaşa çok istekli olduğunu ve şehit 

olmayı arzuladığını gördüm. Sebebini araştırdım. Baktım nefsim burada her gün Allah için 
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mücadele ederek ölmekten ise bir defa öleyim de kurtulayım diyor. Ben de vazgeçtim. 

Nefsimin arzusuna uymadım‖ cevabını verir.  

 

B. ASKERĠ ANLAMDA CĠHAT:  

 

1. SavaĢın Tanımı ve Amaçları:  

Dinde esas olan cihaddır; savaş değildir. Cihat Allah için mücadeleyi ifade eder. Savaş 

ise kıtal ile ifadesini bulan adam öldürmeyi anlatır. Dinin amacı insanın dünya ve ahiret 

saadetini ve mutluluğunu kazandırmak ve bunun yollarını göstermektir. Mecbur kalınarak 

yapılan bir savaş dinin bu amacına ve Allah‘ın rızasına uygun olursa buna da ―Cihat‖ adı 

verilir. Ancak savaşı anlatan ayetler tamamen ―Kıtal‖ kelimesi ile ifadesini bulmuştur.  

İslam‘ın ilk döneminde Mekke döneminde Müslümanlara İslam düşmanlarına karşı 

yumuşak davranmaları, eziyetlerine katlanmaları ve müdafaa kastı ile de olsa karşılık 

vermemeleri, sadece Kur‘an okuyarak öğüt vermeleri ve davet yolunu takip etmeleri 

emredilmiştir. Yüce Allah ―Şimdilik Allah‘ın onlar hakkında emrini yerine getirinceye kadar 

affedin ve hoşgörün. Allah her şeye kadirdir‖
368

 buyurmuştur. Medine döneminde ise 

Müslümanlar hariçten zulme ve saldırıya uğramaları sebebi ile savaşma izni verilmiştir.
369

  

Bununla beraber bütün barış ve anlaşma yolları denenmelidir. Son çare olarak savaşmak 

da farzdır. Ancak bu farz-ı kifâyedir. Yüce Allah ―Hoşunuza gitmese de düşmanla savaşmak 

(kıtal) üzerinize farz kılındı‖
370

 ―Herhangi bir fitne kalmayıncaya ve din yalnız Allah‘ın 

oluncaya kadar savaşa devam edin.‖
371

 ―Kendilerine kitap verilenler ile de Allah‘a ve ahiret 

gününe inanmayan, Allah ve Resulünün haram kıldıklarını haram saymayan ve hak dini 

kendilerine din edinmeyen kimselerle, size kendi elleriyle cizye verene kadar savaşın.‖
372

 

―Müşrikler toptan sizinle savaştıkları gibi siz de toptan müşriklerle savaşın‖
373

 ayetleri 

savaşmayı emretmektedir. Ancak bu savaş devlet başkanının emir ve komutasında harici 

düşmana karşıdır.  

Savaş izni verilmesinin sebebini de yüce Allah ―Savaşın müşrikler ve düşmanlar 

tarafından müminlere açılmış olması ve zulme uğramaları, haksız yere yurtlarından 

çıkarılmaları‖ olarak belirlemiştir. ―Eğer Allah insanların kötülüklerini birbirlerine 

defettirmeseydi manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah‘ın zikredildiği mescitler yıkılıp 

giderdi. Allah‘ın dinine yardım edenlere Allah mutlaka yardım eder. Allah kavidir ve 

azizdir‖
374

 ayeti ile de ―Söz anlamayan vahşilere‖ gerekli dersi vermeyi de emretmiştir. 

Böylece zulüm önlenecek, ibadethaneler korunacak ve mazlumlar himaye görecektir.  

Savaşın amacı fitneyi kaldırmak, hukuku korumaktır. Savaş zaten hukuki bir meseledir. 

Hakkı ve hukuku korumak için yapılır. Kur‘anın emrettiği savaş intikam almak için değil, 

insanların hayat hakkını korumak, baskı ve zulmü önlemek içindir. İnsanların dine girmelerini 

zorlamak, insanların ellerindekini almak ve yurtlarını ele geçirmek haddi aşmaktır. Haddi 

aşmayı ise yüce Allah yasaklamıştır.
375

 Bütün bunlarla beraber peygamberimiz (sav) 

―Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz. Allah‘tan afiyet isteyiniz. Tüm meşru yollar 

denendiği halde yine de savaşa mecbur kalırsanız sabrediniz, direniniz. Biliniz ki Cennet 

kılıçların gölgesi altındadır‖
376

 buyurmuşlardır.  
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Savaşın sebepleri arasında ―sebepsiz savaş açanlarla‖
377

 ―savaşmak amacı ile 

yeminlerini ve anlaşmayı bozarak öncelikli olarak savaş kararı alanlarla‖
378

 savaşmak 

meşrudur. Peygamberimiz (sav) ―Şüphesiz ki mümin kılıcı ve dili ile cihad eder‖
379

 

buyurmuşlardır. Dini korumak için ordu ile gelerek tecavüz eden mütecaviz düşman ile 

savaşmak bu şartlarla meşrudur. Nefsi müdafaa, malı müdafaa, namusu ve vatanı müdafaa 

için savaşmak da Allah‘ın emridir. Düşmanla savaşmak farzdır ve savaştan mazeretsiz 

kaçmak büyük günahtır. Mütecaviz düşmana karşı ―İ‘lay-ı Kelimetullah‖ savaşmak iledir. 

Yüce Allah ―Sizinle savaşanlar ile Allah yolunda siz de savaşın. Fakat savaşmayanları 

öldürerek ve işkence yaparak haddi aşmayın. Allah haddi aşanları sevmez‖
380

 buyurur. Haddi 

aşmak, cephe gerisinde bulunan kadın, çocuk, ihtiyar ve din adamlarının öldürülmesi, 

savaşçılara işkence edilmesi, çapulculuk yapılmasıdır. Bu hususlar ―İslâm Savaş Hukuku‖nun 

yasakladığı temel kurallardır.  

2. SavaĢ Cihat ĠliĢkisi:   

Yüce Allah‘ın savaş emri İslam için, din için Allah yoluna savaşarak İslam yurdunu 

düşmana karşı korumanın cihat kapsamında olduğunu ifade eder. Peygamberimiz (sav) 

ganimet elde etmek, makam ve mevki kazanmak için yapılan savaşın cihat olmadığını 

belirtmiştir. Cihadın ancak ―İ‘lay-ı Kelimetullah‖ içindir.
381

 Bundan dolayı ayetlerde ve 

hadislerde genellikle ― Cihadın Fî Sebilillah‖ yani ―Allah yolunda cihat‖ tabiri geçer. Allah 

yolunda olmayan, Allah‘ın rızasını esas almayan ve dini korumayı hedeflemeyen hiçbir savaş 

cihat kapsamında değerlendirilemez.  

Savaş istenmez; savaşa mecbur kalınır. Peygamberimiz (sav) de ―Düşmanla 

karşılaşmayı temenni etmeyiniz ve istemeyiniz‖ buyurmuştur. Ancak mecbur kalınırsa 

bilinmelidir ki ―Cennet kılıçların gölgesi altındadır.‖
382

 Bundan dolayı Yüce Allah ―Hoşunuza 

gitmese de savaş size farz kılındı. Şunu bilin ki sevmediğiniz şey sizin hakkında hayırlıdır. 

Bazen de sevdiğiniz şeyde sizin için şer olur. Siz bilemezsiniz Allah bilir‖
383

 buyurmaktadır.  

İslam dini insanın şeref haysiyetini korur, şerefle ve izzetle yaşamasını ister. İnsan hak 

ve hürriyetine önem verir. Bunun için nefsini, malını, dinini, aklını ve İslam ülkesini, 

mütecaviz zalimlere karşı savunma, mazlumları, hak ve hukuku korumak için gerekirse 

savaşmayı emreder. Yüce Allah ―zulme uğramaları sebebi ile savaş izni verildiğini‖
384

 belirtir. 

Yine bu amaçla savaş için daima hazırlıklı olmayı emreder. ―Gücünüz yettiği kadar savaş için 

atlar hazırlayın, bildiğiniz ve bilmediğiniz düşmanlar için caydırıcı güç olmak üzere kuvvet 

hazırlayın. Allah yolunda ne harcarsanız karşılığını eksiksiz verir‖
385

 ayeti bunu 

anlatmaktadır. Bütün bu sayılanları yapmak, güç ve asker hazırlamak devletin vazifesidir. 

Bunlar fertlerin bireysel olarak yapacağı işler değildir.  

Ancak İslam dini barışı esas alır. ―İslam‖ kelimesi ―Allah‘a teslimiyet‖ anlamı yanında 

―emniyet ve güven‖ ―barış ve huzur‖ anlamlarını içeren bir kelimedir ve bu ismi veren 

Allah‘tır.
386

 Bunun yanında yüce Allah ―Hepiniz silme ve barışa gelin‖
387

 emreder. ―Eğer 

düşmanlar barışmak isterlerse sen de barışa yanaş ve Allah‘a tevekkül et. Muhakkak ki Allah 

her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla bilir‖
388

 buyurur.  
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İslam Müslümanlara yapılan tecavüzlerin karşılıksız bırakılmamasını ister. ―Size 

tecavüz edenlere siz de aynı ile mukabele edin. Bu savaşılması haram olan aylarda da olsa 

fark etmez. Allah‘tan korkun ve bilin ki Allah takva sahipleri ile beraberdir‖
389

 buyurur. 

Fitnecilere karşı da savaşılması gerektiğini emreden
390

 yüce Allah ―zulme sebep olarak haddi 

aşmamayı da emreder.‖
391

 Anlaşma yapıldığı zaman anlaşmalara kesinlikle uyulmasını da 

emreder. ―Anlaşma yaptığınız zaman şartlarını yerine getirin‖
392

 buyurur. Bu açıdan karşı 

taraf anlaşmayı bozmadığı müddetçe yapılan anlaşma ne kadar Müslümanların aleyhine de 

olsa bozmak ve fırsatçılık yapmak Müslümanlara haramdır. Hudeybiye anlaşması ve anlaşma 

sonrası meydana gelen hadiseler bunun en güzel delilidir. Peygamberimizin (sav) bu konudaki 

tavrı da Müslümanlar için şayan-ı dikkattir.   

Şartlarına uygun olarak yapılan bir savaşta ölerek şehit olanlar için yüce Allah şöyle 

buyurur: ―Allah müminlerden canları ve malları karşılığında onlara cennet vermek sureti ile 

satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Bu İncil‘de, Tevrat‘ta ve 

Kur‘an‘da hak olarak verilmiş bir sözdür.‖
393

 

Elinde silah din ve iman yolunda hudut boylarında nöbet beklemenin de asil bir görev 

olduğunu bildiren peygamberimiz (sav) ―Sınırda İslam diyarının korunması için bir gün bir 

gece nöbet beklemek bir ay nafile oruç tutup gece namaz kılmaktan daha hayırlıdır‖
394

 

buyurur. Yine ―İki gözü cehennem ateşi yakmaz: Biri Allah korkusu ile ağlayan göz, diğeri 

ise Allah için sınırda nöbet bekleyen göz‖
395

 buyurarak her iki gözün de cehenneme haram 

olduğunu belirtmişlerdir.  

Bu anlattığımız hususlar dinimizin savaş konusundaki temel yaklaşımıdır. Detaylarını 

İslam bilginleri ―Savaş Hukuku‖ ile ilgili gerekli hükümleri çıkarmışlardır. Çünkü bu husus 

―Hukuk ve Adalet‖ ile ilgili, devleti ve milleti, insan hak ve hürriyetlerini ilgilendiren önemli 

bir konu olduğu için çok geniş araştırmalara konu olmuştur. İslam için ve ―İ‘lay-ı 

Kelimetullah‖ için cihad o dönemlerde ―savaş‖ ile yapıldığı için savaş cihat için esas kabul 

edilmiş, savaş dışındaki cihad ise bu derece önemli görülmemiş ve araştırmalara konu 

olmamıştır ve üzerinde durulmamıştır. Ancak zamanımızda ―Din için silahlı cihad‖ ortadan 

kalktığı ve savaşlar artık ekonomik amaçlara yöneldiği için Bediüzzaman ―Manevi Cihad‖ 

kavramı ile cihad konusunu yeniden ele almıştır.  

Devletler tarafından din için silahlı cihada muarız olan ―Din ve Vicdan Hürriyetini‖ esas 

alan ―Lâiklik Prensibi‖nin kabulünden sonra din yolunda ―İ‘lây-ı Kelimetullah‖ için savaş 

fiilen ortadan kalkmıştır.
396

 Bundan sonra din namına yapılacak olan bir savaş söz konusu 

değildir. Peki, İ‘lây-ı Kelimetullah nasıl sağlanacaktır? Bediüzzaman işte bunun cevabını 

vermekte ve yolunu göstermektedir. Bediüzzaman ―Cihad-ı hariciyi şeriatın keskin 

delillerinin elmas kılıçlarına havale edeceğiz‖
397

 diyerek artık hariçte de ―İman hakikatlerinin 

neşri‖ ile ―İ‘lây-ı Kelimetullahı‖ kazanılacağını belirtmiştir. ―Fen ve sanat silahı ile i‘lay-ı 

kelimetullah‘ın en müthiş düşmanı olan cehalet, fakr ve ihtilâf-ı efkâra karşı cihat 

edeceğiz‖
398

 diyerek bunun yolunu da göstermiştir.  
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3.  SavaĢ “Ehven-i ġer”dir:  

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ―Dinde ikrah yani zorlama yoktur‖
399

 buyurur. Bu genel 

bir ifadedir. Dine girmek için de dini yaşamak için de zorlama olmaz. Zorlama kâfiri münafık 

derecesine indirir. Bu ise daha tehlikelidir. Din ihtiyar dairesinde akıllı insanlara bir tekliftir. 

Akla kapı açar, ihtiyarı elden almaz.
400

 İbadette zorlama olmaz o zaman da ibadetin farzı olan 

niyet ve kabulünün şartı olan ihlâs zayi olur. Henüz eğitim çağında olan çocukları 

öğretmenleri ve ailesi tarafından terbiye için cezalandırılması dini bir zorlama değil,  eğitim 

metotları gereğidir. Başkasının hakkını zorla gasp eden ve zulme sebep olanların, asayiş ve 

huzuru bozanların mahkeme tarafından hukuki olarak cezalandırılması da dinde zorlama 

değil, adaletin gereği ve hukukî bir müeyyidedir.  

Bir insanı istemediği yola zorla sevk etmek, hayra veya şerre zorlamak zulümdür. Allah 

zulümden münezzehtir. Bunun için dinde zorlama olmaz. Ancak din bir eğitim müessesesidir. 

Hukuki kuralları vardır, eğitim ve adaletin gereği elbette yapılacaktır. Cihat da ―Emr-i 

bil‘ma‘ruf ve Nehy-i Ani‘l-Münker‖ ile beraber dinin ―Tebliğ‖ prensipleri ve bunların 

gereğini yapmak şeklindedir. Bu ise ihtiyar ve teklif dairesindeki hususlardır. Savaş ise harici 

tecavüzü önlemek, dini, malı, canı, vatanı, ahlakı ve namusu korumak için meşru kılınmıştır. 

Buna da hiç kimse yanlış diyemez. Savaşın emredilmediği, haksızlık ve zulme karşı 

tahammülü ve sabrı tavsiye eden İncil‘e inanan Hıristiyanlar arasında en büyük savaşların 

yaşandığı bir gerçektir. Yanlış olan savaş değildir, savaşın haksız olarak çıkarılması, 

haksızlık, zulüm gibi insanlığın mahvına ve zararına sebep olmasıdır. Yoksa söz anlamayan 

vahşilere anlayacakları dilden konuşmak ve fitnelerini ve zulümlerini önlemek için ―Ehven-i 

Şer‖ olarak kabul edilmezse o zaman büyük şerlere sebep olunur.   

Yukarıda sıraladığımız sebeplerden dolayı İslam dini savaşı ―Ehven-i Şer‖ olarak kabul 

eder. Bediüzzaman ―Hayr-ı Kesir için şerr-i kalil kabul edilir. Eğer şerr-i kalil olmamak için, 

hayr-ı kesiri intaç eden bir şer terk edilirse, o vakit şerr-i kesir irtikâp edilmiş olur. Cihada 

asker sevk etmekte elbette bazı cüz‘î ve maddî ve bedenî zarar ve şer olur. Fakat o cihadda 

hayr-ı kesir var ki düşman küffarın istilasından kurtulur. Eğer o şerr-i kalil için cihad terk 

edilse, o vakit hayr-ı kesir gittikten sonra şerr-i kesir gelir‖
401

 ifadeleri ile bu hususa açıklık 

getirir.   

Yüce Allah ―Rabbin dileseydi herkes inanır ve iman ederdi. Durum böyle iken sen 

insanları inansınlar diye zorlayacak mısın?‖
402

 buyurarak peygamberimizi (sav) uyarmıştır. 

İbn-i Abbas‘ın (ra) tefsirine göre Peygamberimiz (sav) bütün insanların iman etmelerini 

şiddetle arzu ederdi. Bilhassa Ebu Talibin inanması için çok dua etmiş ve bu hususta Allah‘ın 

yardımını istemişti.
403

 Ancak yüce Allah bu konuda peygamberimize (sav) hikmetini 

hatırlatmıştır. Peygamberin görevi tebliğdir,
404

 kabul ettirmek Allah‘ın hikmetine ve kulun 

iradesini iman yönünde kullanmasına bağlıdır.
405

 Bu da aklın tatmini, kalbin kabulü iledir. Bu 

da tebliğin en güzel şekilde yapılmasına bağlıdır.
406

 Sonuçta yine iman ve hidayet Allah‘ın 

hikmetine tabidir. 

 

4.  Kur’ân Açısından SavaĢı MeĢru Kılan Nedenler: 

Savaşın sebebi tecavüz ve zulümdür ve mütecavizlerin barışa ve hukukun üstünlüğüne 

yanaşmamasıdır.   Amacı ise hak ve adaleti gerçekleştirmek ve dinin tebliğine müsait barış ve 

hürriyet ortamını temin etmektir. Savaş da dini bir görev olduğu için niyet vaciptir. Devlet 
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başkanının emrinde yapılan meşru bir savaş zulüm ve haksızlık yapılmadığı müddetçe dini bir 

cihat hükmünü taşır. Niyet sadece Allah‘ın emrini yerine getirmek ve Allah rızası olmalıdır. 

―Bir kişinin Allah için cihadı murad ettikten sonra cihat içinde dünya malını murad edene 

sevap var mıdır?‖ sorusuna peygamberimiz (sav) ―Onun için sevap yoktur‖
407

 buyurdular.  

Dinimize göre savaşta dahi tebliğ şarttır. Tebliğ olmadan savaşmak caiz değildir. Çünkü 

savaşa mecbur kalınmış olsa da cihadın amacı dini tebliğdir. Peygamberimiz (sav) savaşta da 

olsa tebliğsiz asla savaşa başlamadı.
408

 Savaşta her ne suretle olursa olsun ―Lâ ilâhe İllallah‖ 

diyene kılıç çekilmez. Çünkü peygamberimiz (sav) ―İnsanlar ‗Lâ ilâhe illallah‘ diyene kadar 

savaşın. Şayet bu kelimeyi söylerlerse onların canları, malları korunmuştur. Bundan sonraki 

hesabı ise Allah‘a aittir‖
409

 buyurmuşlardır. Bu hadis-i şerif ―Lâ ilâhe İllallah‖ demeyen ile 

savaşılmalıdır anlamında değildir. Savaş içinde ―Lâ ilâhe İllallah‖ diyenin canını, kanını ve 

malını korumak içindir. Bu kelime ister aldatmak için söylensin, ister korunmak için fark 

etmez. Zaten eman isteyene vermemek Allah‘ın emrine karşı gelmektir. Dinimizde eman 

isteyene eman verilir, barış isteyen ile barışılır. Bu yapılmazsa ondan sonra zulüm başlar ve 

bunun sorumlusu onu başlatan olur.  

Kur‘anın savaş emri savaş açanadır. Savaşı düşman başlatırsa onlarla savaşmak farzdır. 

Bunun da şartı, ―Allah‘a ve peygamberine ister inansın ister inanmasın savaş açan, Allah ve 

Resulünün haram kıldığı canı helal sayan, helali haram kılan ve anarşi ve fitne çıkaran, kan 

döken, can alan, yol kesen baği ve zalimler, hakir ve zelil olana, fitnesinden emin olunana 

veya cizye vermek için anlaşma yapana kadar savaşılır.
410

 Peygamberimiz (sav) Necran ehlini 

cizye karşılığında serbest bırakmıştır.
411

 Müslüman olup kelime-i tevhit okuyanlar ile 

savaşmak caiz değildir. Çünkü bu savaş Allah‘ın adını yüceltmek için olmaz. Müslümanların 

aralarını bulmak ve barıştırmak gerekir.
412

 Ancak barışa yanaşmaz, kan döker, fitne çıkarır ve 

yağmacılık yaparlarsa o zaman Hz. Ali‘nin (ra) hariciler ile savaştığı gibi devlet onlarla 

savaşır.  

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ―Size savaş açanlar ile siz de savaşın. Onlar sizinle 

savaşmazlarsa siz de savaşmayın. Savaştan vazgeçerlerse Allah affedicidir. Sizde barışın. 

Savaş fitnesi devam ettikçe savaşın. Fitne katilden beterdir. Vazgeçerlerse bilin ki zalimlerden 

başkası için saldırı ve düşmanlık yoktur. Haddi aşmayın. Muhakkak ki Allah haddi aşanları 

sevmez‖
413

 buyurur. Savaşın zulüm ve haksızlık olmaktan çıkması ve hakkaniyetini koruması 

için Allah‘ın emrine uygun olması gerekir. Hissiyat karıştığı anda adalet biter ve zulüm 

başlar. Bunun için yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde Savaş Hukuku ile ilgili yüzden fazla ayetini 

inzal buyurmuştur. Çünkü ―Adalet-i Kur‘aniye‖ ―Adalet-i Mahzayı‖ esas alır. Adalet-i Mahza 

ise ―Bir nefsi öldürmek bütün insanları öldürmek gibidir‖
414

 ayeti gereği bir ferdin hakkını 

umum insanlık için bile feda etmez. ―Hak haktır büyüğüne küçüğüne bakılmaz‖
415

 der. İşte 

bunun için haksızlığa meydan vermemek gerekir.  

Bundan anlaşılır ki Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde savaş hukuku üzerinde fazla 

durmasının sebebi savaş istediği için değil, savaş bahanesi ile meydana gelebilecek 

haksızlıkları önlemek içindir. Nasıl ki Yüce Allah karı koca için boşanmayı emretmemiştir. 

Ancak boşanma ile ilgili onlarca ayet inzal buyurmuştur. Amaç boşanmayı teşvik değil, kadın 

ve erkek arasında boşanmadan doğan hukuku korumak içindir.   

Askeri anlamda savaş Allah tarafından aşağıdaki sebeplerden dolayı meşru kılınmıştır.   
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4a. Ġslam Ülkesi ve Toplumunun Saldırıya Maruz Kalması: 

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde savaşın meşruiyetini ve bunun şartlarını veciz bir şekilde 

―Kendilerine savaş açılan müminlere, zulme uğramaları sebebiyle savaş izni verilmiştir. 

Ancak aşırı gitmeyin. Allah aşırı gidenleri sevmez
416

‖ ayeti ile ifade eder. 

Savaş ancak harici düşmanını tecavüzünü durdurmak, fitne ve fesatlarını önlemek ve 

zalimlerin zulümlerini defederek barış ve huzuru sağlamak için yapılır. Bu da ancak devlet 

başkanının kumandası altında ve sevk-u idaresi ile olur. Bunun dışında çeşitli gurupların 

kendi aralarında yaptıkları kavgalara savaş adı verilmez.  

Haksız yere bir cana kıymak çok büyük zulüm ve haksızlıktır. Nitekim yüce Allah 

Kur‘an-ı Kerimde şöyle buyurur: ―Haksız yer bir insanı öldürmek bütün insanları öldürmek 

gibidir, bir insanı kurtarmak da bütün insanları kurtarmak gibidir.
417

 ― Hal böyle olunca haksız 

yer savaşmak ve savaşa sebep olmak ne derece büyük bir zulüm büyük günah olduğu kıyas 

edilsin 

 

4b.  Ġslâm Toplumunun Birlik ve Bütünlüğünü Tehdit Edici Fitne Hareketleri: 

Bediüzzaman‘ın ifadesi ile ―Cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değildir. Öyle 

işler vardır ki ‗Yaşasın cehennem!‘ dedirtir.‖ Bazı kötülükleri işleyen öyle zalimler vardır ki 

zor kullanmadan onları durdurmak mümkün değildir.  

Bunlar: ―Zayıflara zulmederek meşru haklarını ellerinden alırlar, evlerini talan ederler 

ve işkence yaparlar.
418

 ―Halka karşı zor kullanarak insanları sapık yolara sürüklemeye 

çalışırlar.‖
419

 ―Gayr-i meşru şekilde adam öldürerek haksız yere kan akıtırlar.‖
420

 Bu gibi 

fiilleri işleyenler hak ve hukuk tanımazlar ve kendi menfaatleri için insanlığı felakete 

atmaktan çekinmezler.  

Kur‘an-ı Kerim sosyal nizamın, ahlakın ve kamu düzeninin korunmasını amaçlar ve 

bunu bozmaya çalışmayı da ―fitne ve fesat‖ olarak isimlendirir. Kur‘an-ı Kerim onlar 

hakkında: ―Onlarla fitneden eser kalmayıncaya kadar savaşın‖
421

 emreder. Bu vazife devletin 

asker ve polisine aittir. ―Eğer Allah insanlardan bir kısmının kötülüklerini diğer bir kısmı ile 

ortadan kaldırmasaydı yeryüzü muhakkak ki fesada uğrardı
422

‖ buyurarak bu görevi ulu‘l-emr 

olan idarecilere tevdi etmiştir. 

Ulu‘l-emr makamında bulunanlar da masumları korumak için bu göreve getirilmişlerdir. 

Yine Peygamberimizin (sav) ―Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle düzeltin. Buna gücünüz 

yetmezse o zaman dilinizle düzeltin. Buna da güç yetiremezseniz kalbinizden buğz edin ve o 

kötülüğe bulaşmayın. Bu ise imanın en zayıf mertebesidir‖
423

 buyurur. Bu hadisi izah eden 

bilginler el ile düzeltmek devletin, dil ile düzeltmek ulemanın, kalben kötülüğe buğz ederek 

kötülüğe karışmamak ve bulaşmamak da halkın görevi olduğunu belirtmişlerdir. Çünkü elle 

düzeltmek güç kullanmak demektir. Bu devletin görevidir. Dille düzeltmek nasihat etmektir; 

bu da ulemanın işidir. Kötülükten sakınmak ve bulaşmamak, yardımcı olmamak da herkesin 

görevidir. Bir ülkede devlet dışında güç kullanımı toplumu kargaşa ve anarşiye sürükler. 

 

4c. Diğer Sebepler:  

Bu sebeplerin dışında ―Zulme maruz kalan ve yardım isteyen savunmasız insanları 

kurtarmak, İslam toplumunu haksız yere yurdundan çıkarmaya zorlamak, varılan bir 
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saldırmazlık anlaşmasının karşı tarafça tek yanlı olarak bozulması ve müttefik olmaktan 

kaynaklanan yükümlülük gereği de devlet savaşa iştirak etmek suretiyle savaş kararı alabilir.  

Bütün bunlar devlet için savaşmanın meşru olduğu hususlardır.   

 

5. Kur’anın Terör Hareketlerine BakıĢı:  

Her devlette ve hükümette muhalifler bulunur. Asr-ı Saadette de meşru olan halifeye 

muhalefet edenler olmuştur. Ancak fikren muhalefet suç sayılmaz. Muhalefet meşrudur. 

Ancak zulüm meşru değildir. Devlet muhalefeti korurken zulme asla müsaade etmez. Ederse 

devlet adil olmaz. Devletten istenen adalettir. Bunun için devlet inanç ve fikir hürriyetini 

korurken zulüm ve haksızlığı ne suretle olursa olsun önlemeye çalışır. Kan döken, can alan ve 

hukuka tecavüz edenlere adalet ve hukuk namına gereken cezayı vermek devlet olmanın 

gereğidir.  

Hz. Ali (ra) kendisine muhalefet eden Haricilerden beş kişi huzuruna getirildi. Onlar 

halk arasında açıkça küfrederek ―Allah‘a yemin ederim ki Ali‘yi öldüreceğiz‖ diyerek tehdit 

ediyorlardı. Hz. Ali (ra) onların beşini de salıverdi ve şöyle dedi: ―Siz de ister misiniz ki onlar 

gibi dili uzun ve ağzı bozuk olasınız? Onlar mademki fiili bir şekilde isyana girmemişlerdir; 

şiddete başvurmamışlardır. Sadece dilleri ile muhalefet ettiklerinden dolayı kendilerine 

herhangi bir cürüm yüklenemez.‖
424

 İslam‘da fikir hürriyetinin sınırları bu kadar geniştir.   

İslam kaynaklarında Terör ―Bağy‖ kelimesi ile ifade edilmiştir. ―Bağy‖ isteklerinde 

aşırıya gidenler anlamına gelir.  Haddi aşmak ve sınırı geçmek anlamlarını da ifade 

etmektedir. Kendi hakkı ile yetinmeyerek başkasının canına, malına ve namusuna musallat 

olan ve bu şekilde anarşi ve kargaşaya sebep olana da Bâğî adı verilir. Bunların yaptıkları 

büyük bir zulümdür.  

Nitekim yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde: ―Allah adaleti, iyiliği, akrabayı görüp gözetmeyi 

emreder; çirkinliği,  fenalığı, ―bağyi‖ yani azgınlığı ve zulmü yasaklar. Tutasınız diye size 

öğüt verir‖
425

  buyurmaktadır. Cuma günü her camide, hutbeden sonra hatibin sesli olarak 

okuduğu bu ayette yüce Allah zulmü ―Bağy‖  ifadesi ile anlatır. Bağy ise azgınlık ve anarşi 

anlamında kullanılan bir ifadedir. 

Yine bağy, kendisine barış ve sulh teklif edildiği halde buna yanaşmayarak haksızlıkla 

baş olma sevdası peşinde koşmayı da ifade etmektedir.
426

 Bağiler devlet başkanına karşı 

çıkarak kendi indi görüşleriyle müslümanların öldürülmesini, mallarının alınmasını ve 

çocuklarını esir etmeyi helal görür ve silahlı olarak mücadele eder. Bu şekilde devletle silahlı 

mücadeleye giren ve fitne çıkaranların ilki Hz. Ali‘ye (ra) karşı ayaklanan ―Harici‖lerdir.  

Hz. Ali (ra) bunlar için ―Kardeşlerimiz bize bağy ettiler
427

‖ buyurarak bunlarla savaşmış 

ve pek çoğunu öldürmüştür. Nitekim Peygamberimiz (sav) ―Her kim bize karşı silah taşırsa 

bizden değildir.‖
428

 ―Her kim İslam devlet başkanına isyan eder ve İslam cemaatinden 

ayrılırsa ve bu hal üzere ölürse câhiliye ölümü ile ölmüş olur‖
429

 buyurmuşlardır. Hz. Ali (ra) 

da devlet başkanı olarak bunlarla savaşılabileceğini fiilen göstermiştir. 

Bağilerle yani teröristlerle savaşın küffardan ve mütecaviz harici düşmandan farkı, 

esirleri öldürülmez, malı ganimet sayılmaz yine mirasçısına verilir.
430

 Yine bunlar fikir ve 

düşüncelerinde hürdürler, fikirlerinden dolayı suçlanamaz ve onlarla savaşılmaz, ancak 

tecavüz ederler, kan dökerler ve mala namusa zarar verirlerse o zaman hak ve adalet namına 

devlet başkanı bunlara hukukun gereği ne ise onu yapar. Nitekim Hz. Ali (ra) Haricilerle 
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konuştu ve onlara şöyle dedi: ―İstediğiniz tarafta olun. Fikrinizde hürsünüz. Sizinle aramızda 

hukuk hükmedecektir. Kan dökmediğiniz, mala, namusa tecavüz etmediğiniz ve kimseye 

zulmetmediğiniz müddetçe istediğiniz gibi serbest dolaşabilirsiniz. Ancak bunlar yaparsanız 

size hak namına, hukukun gereği olarak harp ilan ederim‖
431

  dedi. Onlar ne zaman ki 

zulmettiler, kan döktüler Hz. Ali (ra) da onlarla savaştı. 

 

6. Kur’anın Savunmaya Verdiği Önem:  

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ―Küfür ve inkârından dolayı zulmedenlerle mücadele 

etmek için gücünüz yettiği kadar kuvvet kazırlayın. Ta ki Allah‘ın bildiği, sizin bilmediğiniz 

düşmanlarınızı korkutsun.‖
432

 Peygamberimiz (sav) bu ayeti ―Kuvvet atmaktır‖
433

 hadisi ile 

izah etmiş ve bu mucizevî söz ile kıyamete kadar kuvvetin nasıl elde edileceğini ümmetine 

haber vermiştir. Allah için, adalet ve barış ortamını muhafaza ve hukuku hâkim kılmak için 

yapılan her şey Allah rızasına uygundur.
434

  

 

7. Kur’ân’a Göre Ġnsanlar arası ĠliĢkilerde BarıĢ Esastır, SavaĢ Bir Ġstisnadır. 

―Kıtal‖ ―Harp‖ ―Muharebe‖ ―Ma‘reke‖ ve türevleri Kur‘anda yüzden fazla ayette 

geçmektedir. Bunların 4 tanesi doğrudan savaş anlamındadır.
435

 İslam bilginlerine göre İ‘lây-ı 

Kelimetullah‖ dışında savaş yasaktır. Peygamberimizin (sav) savaşları tamamen müdafaa, 

vatanı koruma ve hainleri cezalandırma amaçlıdır.
436

 

Kâinatta asıl ve esas olan güzellik, düzen ve intizamdır. Her varlık yaratılış amacına 

hizmet eder. Düzensizlik, çirkinlik ve fenalık istisnaî, bir durumdur. Aynı şekilde fıtratta 

insan için esas olan barış, sevgi ve kardeşliktir.
437

 İnsandaki üstün vasıflar buna daha layık 

olduğunu göstermeye kâfidir. Bunun için insana yakışan güzellikten, barıştan, kardeşlikten, 

hayır ve faziletten yana olmaktır. Hayır ve fazilet yoluna giren insan böylece kainattaki düzen 

ve nizama uymuş olacaktır.
438

 

İnsanlık için esas olan barıştır. Savaş durumu ise istisnaîdir. Bunun için İslam dini 

barışı, sevgiyi kardeşliği esas almış, çatışma, savaş ve düşmanlığı yasaklamıştır. Savaş 

anlamındaki İlây-ı Kelimetullahı amaç edinen küçük cihad
439

 Bediüzzaman Said Nursi‘nin 

ifadesi ile 1350/1932 tarihinden itibaren yeni bir değişime uğramıştır. Bu tarihten önce 

―Cihad-ı Harici‖ denilen savaş, istisnaî de olsa din için yapılmakta idi. Laikliğin dünya 

devletleri tarafından kabulü ile bu sona ermiştir.
440

 Ancak düşmanın tecavüzünü defetmek için 

şartlar gereği savaş için de hazırlıklı olmak şarttır.
441

 Ancak bunu devlet yapmalıdır. 

Mekke döneminde peygamberimiz (sav) 13 sene kalmıştır. Bu dönemde müşriklerin 

baskı ve işkencelerine sabır tavsiyesinde bulundu, manevi mücadeleye ağırlık verildi, asla güç 

kullanımına müsaade edilmedi ve ancak Habeşistan‘a hicrete müsaade edildi. Müşrikler üç 

yıla yakın Müslümanlara ambargo uygulayarak açlık ve sefalete mahkûm ettiler. 

Peygamberimiz (sav) bu durumda da sabır ve iyilik tavsiyesinde bulunuyordu.
442

 

                                                 
431

 İbn-i Hişam, Sire, 250–252 
432

 Enfal, 8:60 
433

 Müslim, İmare, 168; Ebu Davut, Cihad, 23; Tirmizi, Tefsir-i Enfal Suresi, 80; İbn-i Mace, Cihad, 19; Darimi, 

Cihad, 14  
434

 İbn-i Hacer, Fethu‘l-Bâri, Cihad, 2853; Müsned, 1:395; 4:69 
435

 Tevbe, 41, 73 Tahrim, 9, Furkan, 52 
436

 Muhammed Hamidullah, İslam Anayasa Hukuku, (1995-İst) s. 222, 223  
437

 İşaratu‘l-İ‘câz, (1998) s. 223–224 
438

 Hutbe-i Şamiye, (1996) s. 41–42 
439

 Bu tabir bizzat peygamberimizin ―Tebük Seferinden‖ dönerken kullandığı ifadedir. Daha önceki bölümlerde 

kaynakları ile geçmiştir. 
440

 Şualar, (1997) s. 243 
441

 Enfal, 8: 60  
442

 Bakara, 2:109; Maide, 5:13; (Elmalılı, 5:492) 



Medine‘de ise ferdi bir tecavüz değil, müşrikler Müslümanlara savaş açarak toplu bir 

imha için tecavüzde bulundular. Yüce Allah ―Müslümanların zulme ve tecavüze uğramaları 

sebebiyle savaş izni verdi.‖
443

 Peygamberimiz (sav) Seriyye ile etrafa keşif kolları 

gönderiyordu, ancak taarruz yasaklanmıştı. Yüce Allah ―Size savaş açanlar ile savaşın, haksız 

saldırıda bulunmayın. Allah aşırı gidenleri sevmez‖
444

 buyuruyordu.  

Savaş izninin verilmesinin diğer bir sebebi, ―Zaman-ı salifede galebe-i vahşet devrinde 

âlemde hükümferma vahşetin mahsulü, tedenni ve inkırazın mahkûmu olan kuvvet ve cebrin 

saltanatı idi.‖
445

 O zamanda ―İslamiyetin terakkisi, düşmanın taassubunu parçalamak ve 

inadını kırmak ve düşmanın tecavüzünü defetmek için‖ silah ve kılıçla savaşmak gerekiyordu. 

Bunun için istisnaî de olsa ―savaşa‖ ve kuvvete başvurmak mecburiyeti ortaya çıkıyordu. 

Bunun için ―âlemin reisi‖ olan peygamberimiz (sav) ―Sahibu‘s-Seyf ve Cihada memur 

olacaktı‖
446

 ve öyle de oldu. 

Bununla beraber peygamberimiz (sav) rahmet peygamberi idi ve savaşı asla istemezdi. 

―Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz. Allahtan daima barış ve esenlik isteyiniz. Bütün 

bunlara rağmen savaşa mecbur kalırsanız sabır ve sebat ediniz. Biliniz ki cennet kılıçların 

gölgesi altındadır‖
447

 buyurmuşlardır. Her ne suretle olursa olsun cennet sadece kılıçların 

altındadır dememiştir. Bu hadisin sadece bu kısmını alıp anlatmak doğru değildir. Bu namaz 

kılmak istemeyen birinin Kur‘anda ―namaza yaklaşmayın‖ ayeti var demesine benzer. Ancak 

bu ayetin başı ve sonu vardır. Yüce Allah ―İçkili iken namaza yaklaşmayın‖
448

 buyurmuştur. 

Savaşa mecbur kalınıca yapılacak şey insanların ölümlerine çalışmak değil güzel bir şekilde 

sonuçlanmak ve ölümleri azaltmak için gereken ne ise o yapılacak ve her iki tarafın da hayat 

hakkı azami derecede korunacaktır. Peygamberimizin (sav) yaptığı ve ―Harp hiledir‖ derken 

kast ettiği budur.  

Peygamberimiz (sav) ―Harp hiledir‖
449

 buyurmuştur. Bu tedbir ve siyaset anlamında bir 

ifadedir. Tedbir ve siyaset ise ince diplomasiyi gerektiren bir husustur. ―Harp hiledir‖ diye 

insanları ölüme itmek doğru değildir. Bu hadis siyaset ile savaşın önünü almak ve barış için 

ince siyaset takip etmek anlamı taşır. Cennet ancak savaşa mecbur kalındığı zaman 

korkmadan cesaret ile düşmanın üzerine giden, Allah rızasından başka bir amacı olmayan ve 

Allah‘ın emrine uyma gayesı ile devlet başkanının komutası altında savaşan içindir.  

Savaş içinde de düşmana galip gelmek için hileye başvurulabilir. Nitekim Hz. Ali (ra) 

Arapların en meşhur kahramanlarından olan Amr b. Abd-i Vud‘a ―Bu kadar kahramanlığınla 

beraber sen nasıl oluyor da benim gibi bir gencin karşısına arkanda bir bölük askerle 

çıkıyorsun?‖ dedi. Amr gayr-i ihtiyari arkasına bakınca kılcı boynuna vurdu. ―Niçin böyle 

yaptın?‖ diyenlere ―Harp hiledir!‖ cevabını verdi. Peygamberimiz (sav) müşriklerin 

―Hudeybiye‖ anlaşmasını bozarak gece baskınları ile Müslümanları öldürmeye başlayınca 

Mekke‘nin fethine karar verdi. Ama bunu çok gizli tuttu. Medine‘den çıkacağı zaman başka 

bir yere gidiyor gibi çıktı.
450

 Akıl ve tedbirin gereği ne ise onu ―harp hiledir‖ kaidesine göre 

yapıyordu.  

8.  Ġslâm’a Göre Askerlik Ödevi ve ġehitlik Mertebesi: 

Devlet başkanının emrinde din için açılan bir savaşta İ‘lây-ı kelimetullahı hedef-i 

maksat ederek düşman ile çarpışırken ölene şehit denir. Şehitlik kavramı batı dillerinde 
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olmadığı için onlar buna intihar demektedirler. Devlet başkanının açtığı meşru bir savaş 

durumu yoksa bireylerin kendi kendilerine veya kurdukları illegal örgütler vasıtası ile savaş 

meydanı veya cephe dışında masumları hedef aldıkları olaylara ise terör adı verilmektedir. 

Allah‘ın emrettiği sınırlar içinde meşru bir savaş olmadığı için burada kendilerini feda 

edenlere şehit denilmesi mümkün görülmemektedir. Bu gibi intihar girişimlerinin 

Müslümanlara faydası da yoktur. Bu ancak mütecavizlerin ve zalimlerin tecavüzlerine haklılık 

kazandırmaktan öte pratikte bir faydası da olmamaktadır. 

Kurtuluş savaşında işgale uğrayan Anadolu‘da Müslümanların gösterdikleri direnç 

hareketi ve kurtuluş mücadelesini bu gibi intihar girişimleri ile karıştırmak yanlıştır. 

Aralarında çok bariz farklar vardır. Birincisi, Kurtuluş savaşı o günün devlet başkanı olan 

Sultan Vahdettin‘in gizli emirleri ve çabaları ile başlamıştır. İkincisi, kurtuluş savaşı başta 

Bediüzzaman Said Nursi olmak üzere doksanın üzerinde müftü ve din adamının fetvası ile 

halk hareketine dönüşmüştür. Dördüncüsü, halk hareketi savunma makamında kalmış ve 

kongreler, seçtikleri delegeler ile TBMM oluşturulmuş, kurulan resmi ordu ve meclisin kararı 

ile savaşlar yapılmıştır. Beşincisi Kurtuluş savaşı için askeri, mülkî ve dinî erkân beraber 

hareket etmişlerdir. 

Peygamberimiz (sav) diplomasi ile hareket etmeyi her zaman savaşa tercih etmiştir. 

Diplomasi ile çözüm imkânı varken savaşa teşebbüs büyük bir cinayettir. Peygamberimizin 

(sav) yaptığı gibi her türlü diplomatik girişimlerden sonra mecbur kalınan ve devlet 

başkanının kumandasında yapılan bir savaşta bir askerin kendini feda etmesi ve bir görev 

verildiği zaman bunu canla başla yapması sonucu düşman tarafından öldürülmesi onu Allah 

katında şehitlik makamına çıkarır. Gönüllülerin de ulu‘l-emre ve kumandana itaat ederek ve 

emirlere uyarak kendini feda etmesi büyük bir fedakârlık ve kahramanlıktır.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri ―Şu düvel-i İslamiye yirmi-otuz milyon iken tüm 

Avrupa‘ın büyük devletlerine karşı hayatını ve mevcudiyetini muhafaza ettiren şu devletin 

ordusundaki nur-u Kur‘andan gelen şu fikirdir: ‗Ben ölürsem şehidim; öldürürsem gaziyim.‘ 

Kemâl-i şevk ve aşk ile ölümün yüzüne gülerek istikbal etmiş. Daima Avrupa‘yı titretmiş. 

Acaba dünyada basit fikirli, safi kalpli olan neferatın ruhunda şöyle ulvî fedakârlığa sebebiyet 

verecek hangi şey gösterilebilir? Hangi hamiyet onun yerine ikame edilebilir? Hayatını ve 

bütün dünyasını severek ona feda ettirebilir?‖
451

 diyerek şehitlik ve gazilik gibi dini 

unvanların ve manevi makamların askerlerin ruhunda büyük bir kahramanlık ve fedakarlık 

meydana getirdiğini anlatır.  

Enes bin Malik‘in (ra) dayısı Enes b. Nadr (ra) Bedir‘de bulunmayınca yeni bir savaşa 

katılarak şehit olmayı vaat etmişti. Bir sene sonra Uhut savaşına katıldı ve şehit oldu. 

Vücudunda seksen küsur yara vardı. Kur‘an-ı Kerim bunun gibi fedakârlığı ve kahramanlığı 

överek şöyle buyurdu: ―Mü‘minlerden öyleleri vardır ki Allah‘a verdikleri sözlerinde 

sadıktırlar. Kimi şehit olarak bu sözü yerine getirdi. Kimisi de şehit olmayı beklemektedir.‖
452

 

Uhut savaşında da peygamberimizi korumak için kendilerini düşmana siper ederek feda 

edenler genç sahabeler vardı. Yedi sahabe peygamberimizi korumak için kendini feda etmişti. 

Bedirde Ensar‘dan Umeyr b. Hümam (ra) yemek için eline aldığı bir avuç hurmayı bile 

yemeden fırlatıp atarak müşriklere hücum etmiş ve şehit olmuştu. Peygamberimiz (sav) onun 

durumunu örnek göstererek övmüştür.
453

  

Bütün bu örnekler meşru bir savaşta, devlet başkanının emri ve kumandası altında 

yapılan bir savaş için söz konusudur. Gizli örgütler kurarak meşru devlet başkanına isyan 

ederek, asayişi ihlal ederek savaş olmaz ve şehitlik makamı kazanılmaz. Bu asayişi ihlal ve 

haricilerin yaptığı gibi bağy ve isyan olur. Fiilî ve meşru bir savaş durumu varsa kumandanın 

planı ve müsaadesi çerçevesinde fedakârlık yapmak şehitlik makamını kazandırır. Aksi bağy 
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ve asayişi ihlaldir. Meşru bir savaşta bir askerin tek başına düşman grubuna saldırması 

―kendini bile bile tehlikeye atmak‖ olarak yorumlanamaz. Çünkü yüce Allah ―Allah yolunda 

tek başına bile olsan savaşmaktan geri durma. Sen ancak kendinden mesulsün. Mü‘minleri de 

teşvik et‖
454

 buyurmuştur.  Bu fedakârlık ve kahramanlıktır. Mükâfatı da şehitliktir.  

Meşru bir savaşta kumandanın emri altında kendini feda eden şehit olurken, kendi 

başına hareket eden ve kumandana itaat etmeyen intihar etmiş olur. Savaş durumu, barış 

durumu ve ateşkes durumu farklı durumlardır ve bunların kendilerine göre hükümleri vardır. 

Barış durumunda yapılan fevri hareketler savaşı netice verebilir. Savaş durumunda 

kumandanın emri ve direktiflerine aykırı davranışlar savaşı zor duruma sokabilir. Ateşkes 

durumunda ise savaşı yeniden başlatabilir. O zaman da çok büyük haksızlık ve zulümler 

olabilir. Bunların mesuliyeti çok ağır ve vebali de Allah katında çok büyüktür. 

Bütün bu sebeplerden dolayı savaş kararı vermek devlet büyüklerinin istişareleri ile 

diplomatik bütün yollar denendikten sonra verilecek en son karardır. Günümüzde bu kararı 

ancak milletin seçimle kendilerine yetki verdiği TBMM verir. Askerin görevi hükümetin bu 

kararını uygulamaktır. 

Askerin görevi disiplin ve itaattir. Ordunun en muhtaç olduğu şey disiplindir. 31 Mart 

olaylarında isyan eden taburları itaate getirmek için gerek gazete lisanıyla, gerekse nutuklar 

ile askerlere hitaben Bediüzzaman ―Cemal ve kemaliniz itaat ve inzibattır‖
455

 diyordu. ―İslam 

toplumunun namusu haysiyeti ve saadeti ve bayrak-ı tevhidi bir cihette sizin itaatinize 

vabestedir. Sizin zabitleriniz bir günah ile nefislerine zulmetse, siz bu itaatsizlik ile üç yüz 

milyon İslama zarar ediyorsunuz‖
456

 ifadeleri ile nasihat ederek askerleri itaate sevk ediyordu.  

―Asker ocağı cesim ve muntazam bir fabrikaya benzer. Bir çark itaatsizlik etse, tüm 

fabrika herc-ü merc olur. Asker neferatı siyasete karışmaz. Yeniçeriler şahittir‖
457

 ifadeleri ile 

de siyasi meselelerin siyasilerin işi olduğunu ve siyasetin asker ocağına girmemesi gerektiğini 

de vurgular. 

Kumandanların yanlışları ve fenalıklarının isyana sebep teşkil etmemesi gerektiğini de 

belirten Bediüzzaman ―Kumandanların fenalık ve kötü ahlakları kendilerine mahsustur. Ordu 

onun ile mesul olmaz‖
458

 buyurarak ―Birinin hatası ile başkalarının mesul olmaz‖
459

 ayetini 

hatırlatıyordu. 

―Allah‘a, peygamberine ve ulu‘l-emre itaatin farz olduğunu hatırlatan Bediüzzaman 

―sağlam, dindar, hakperest ulu‘l-emre itaat farzdır‖
460

 buyurarak zabitlerin askerlerin üstlerine 

itaat etmelerinin dinin emri olduğunu söyler. Peki, amir hata ile felakete atmış ise durum ne 

olacaktır? Bediüzzaman bu suale şöyle cevap verir: ―Musibete düşen mükâfat ister. Ya hataya 

atan amirin sevabı onlara verilecektir. Bu ise hiç hükmündedir. Veya hazine-i gayb sahibi 

olan Allah‘ın hazinesinden verilecektir. Hazine-i gaybda böyle şeylerin mükâfatı ide şehitlik 

ve gaziliktir.‖
461

 Bu ifadelerden de amirin zulüm ile felakete attığı, astların ve askerlerin Allah 

katında mükâfatsız kalmayacağını da anlıyoruz.  
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C. EKONOMĠK ANLAMDA CĠHAD 

Kişinin servetini helal yoldan kazanmaya çalışması da Allah‘ın emrine uymak 

olduğundan farzdır ve bunun için harama düşürecek 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 düşman istilasına karşı malını devlete vererek 

maddi ve silahlı savaşa destek olduğu gibi, manevi cihadın yapıldığı eğitim ve öğretime, nefis 

ve şeytanla mücadeleye, ilim ve fikri mücadeleye malı ile destek olması mal ile yapılan cihad 

demektir.  

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde şöyle buyurur: ―Mallarını Allah yolunda harcayanların 

malı bir tanenin yedi başak ve her başakta da yüz habbe meyve vermesi gibi kat kat artırırız. 

Allah‘ın lütfu geniştir, ilmi her şeyi kuşatır.
462

‖ 

Bu ayette yüce Allah mallarını Allah yolunda harcayanlar bire yedi yüz misli mükâfat 

vereceğini vaat etmiştir. Peygamberimiz (sav) de ―Kim Allah yolunda bir şey harcarsa, ona 

yedi yüz misli sevap verilir.‖
463

 buyurarak bu ayeti açıklamıştır.  

Bir başka ayette şöyle buyrulur: ―Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah‘a ve 

peygamberine iman ederler, imanlarında asla şüpheye düşmezler, mallarıyla ve canlarıyla 

Allah yolunda mücadele eder, cihad görevini hakkı ile yerine getirirler. Gerçekten inanalar ve 

inançlarında sadık olanlar bunlardır.‖
464

  

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 destek olmak şeklindedir. Bundan dolayı Bediüzzaman Said 

Nursi hazretleri ―Her bir mü‘min ilây-ı kelimetullah ile mükelleftir. Bu zamanda en büyük 

sebebi maddeten terakki etmektir‖
465

 diyerek bu gerçeğe parmak basar. 

Yüce Allah ―Allah yolunda hakkıyla cihat edin‖
466

 ―Onlarla büyük bir cihat ile cihat 

edin‖
467

 buyurur. Hakkıyla cihat etmek yerine ve zamanına göre nasıl olması gerekiyor ise 

öyle cihad etmek demektir. ―İ‘lây-ı Kelimetullah‖ Allah‘ın adını ve şanını yüceltmek nasıl 

mümkün ise öyle mücadele etmek ve o yolda büyük cihadı yapmak emredilmiştir. Düşmanın 

çok güçlü olduğu ve askeri yönden başarı imkânının hiç olmadığı bir durumda Müslümanları 

savaş içine sokmak İslam‘ın izzetini korumak ve ―İ‘lây-ı Kelimetullahı‖ Allah‘ın adını 

yüceltmek mümkün müdür? Bu durumda Müslümanları zillete atmak yerine Peygamberimizin 

(sav) Hudeybiye‘de yaptığı gibi barış imzalamak hakkıyla cihat etmektir. Nitekim bu barış 

Müslümanların güçlenmesine, iman ve Kur‘an hakikatlerinin yayılmasına vesile olacak ise o 

zaman ―cihad-ı kebir‖  denilen en büyük cihat yapılmış demektir. Büyük bir cihat ile cihat 

etmek ancak bu şekilde olur. Nitekim devam eden ayetlerde büyük cihadın nasıl yapılacağını 

açıklamış ve Allah‘ın varlığına, birliğine, kudretine ve iradesine ait delilleri zikredilmiştir. 

Böylece ayetin anlamı ―Kâfirlere itaat etme! Onlara karşı Kur‘anın kâinat kitabından 

gösterdiği kudret delillerini ortaya koyarak büyük bir mücahede ile cihad et‖ anlamı ortaya 

çıkar.
468

  

Cihad bi‘set ile peygamberimizin (sav) vahye mazhar olmasıyla, yani ―Oku!‖ emri ile 

başlamıştır. Mekke‘de nâzil olan Furkan Suresinde yüce Allah ―Kafirlere itaat etme! Onlarla 

büyük bir mücahede ile cihat et!‖ emri, deliller ile, Kur‘an ile, dil ile iman ve Kur‘an 

hakikatlerini anlatarak yapılan cihadı emridir. Bundan dolayı İbn-i Kayyum el-Cevzî ―Cihad 

İslam‘ın zirvesidir, kubbesidir‖ hadisini zikretmiştir.
469

 Saray gibi bir binanın ve büyük bir 
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caminin en yüksek zirvesi kubbesi olduğu gibi, İslam binasının en yüksek zirvesi ve kubbesi 

de cihaddır. Allah‘ın kâinatta ve insan nefsinde göstermiş olduğu kudret delillerini ortaya 

koyarak Allah‘ın dinine yardım edene Allah da yardım eder.
470

 Gerçek mü‘minler işte bu 

şekilde Allah yolunda cihat eden kimselerdir.
471

  

Sahabeler peygamberimize (sav) gelerek Allah‘ın en çok hoşuna giden hayırlı amelin ne 

olduğunu sordular. Bunun üzerine Saff suresi nâzil oldu.
472

 Yüce Allah şöyle buyurdu: ―Ey 

iman edenler! Sizleri çok acı ve ızdırap verici bir azaptan kurtaracak karlı bir yolu sizlere 

göstereyim mi? Allah‘a ve Resulüne iman eder, Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihat 

edersiniz. Keşki bunun sizin için ne kadar hayırlı olduğunu bir bilseydiniz. Böyle yaparsanız 

Allah sizin günahlarınızı bağışlar ve sizleri altlarından ırmaklar akan cennetlere ve Adn 

cennetlerinde hoş ve güzel meskenlere koyar. Bu ise pek güzel bir fevz ve kurtuluştur. Sizin 

hoşunuza giden diğer bir nimeti de size nasip eder ki bu da dünyada Allah‘ın size yardımı ve 

yakın bir fetihtir. Mü‘minleri müjdele! Ey iman edenler! Meryem oğlu İsa‘ya havariler 

yardımcı oldukları gibi sizler de Allah‘ın dinine yardım edin.‖
473

 Bu ayetler Allah yolunda 

büyük mücadele ve mücahedenin nasıl olduğunu anlamamız hususunda bir fikir vermektedir.  

Bunun için Peygamberimize (sav) ―Amellerin faziletlisi hangisidir?‖ diye sorulunca 

―Allah ve Resulüne iman etmek, sonra Allah yolunda cihat, sonra kabul olunmuş hacdır‖
474

 

buyurdular. Toplumun içerisinde yaşayarak onlara iyiyi emretmek, kötülüklerden 

sakındırmak, yardıma muhtaç olanlara yardım etmek, akrabalık, komşuluk haklarını yerine 

getirmek ve iman-kur‘an hizmetini yapmak, bunları yaparken halktan gelen eziyet ve 

sıkıntılara katlanmak yalnız başına inzivaya çekilerek ibadet ve itaatte bulunmaktan Allah 

katında çok daha makbuldür. Nitekim bir sahabe peygamberimize (sav) gelerek ―Ben suyu 

güzel, havası hoş olan bir yer buldum. Müsaade ederseniz oraya çekilerek Allah‘a ibadet 

etmek istiyorum‖ diyince peygamberimiz (sav) ―Birinizin Allah yolunda mücadele etmesi 

yetmiş yıllık nafile namazdan daha hayırlıdır. Allah‘ın sizi bağışlamasını ve cennete 

koymasını istemez misiniz?‖ buyurdular
475

 ve müsaade etmediler. Başka bir zaman 

―İslamiyet‘te ruhbaniyet yoktur.‖
476

 Yani, Hıristiyanların manastırlara çekildikleri gibi yalnız 

kalarak ibadet etmek, evlenip toplum içinde insanlığa hizmet etmeden yaşamak yoktur. 

―Ümmetimin bu husustaki inzivası ve ruhbaniyeti camiye giderek namaz vaktini beklemek 

üzere oturmaktır‖
477

 buyurdular.  

Müslüman toplum adamıdır. Toplum içinde yaşar ve insanlara faydalı olmaya çalışır. 

Çükü ―İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır.‖
478

 Dinimizin pek çok emirleri ve 

ibadetleri toplumu, akrabayı ve insan ilişkilerini ilgilendirir. Namaz, cemaatle namaz, bilhassa 

Cuma namazı, Oruç, Kurban, Hac, Eğitim ve Öğretim, Cihad, Aile ve Akraba hukukunu içine 

alan dinin yarısından fazlası, hatta çoğu toplum içinde uygulanacak ahkâmı içine alır. Bundan 

dolayı peygamberimiz (sav) ―Kim Allah ve Resulüne iman eder, namaz kılar, oruç tutar, zekât 

verir ve ramazan orucunu tutarsa Allah‘ın onu cennete sokması üzerine haktır. Cennette yüz 

derece vardır ki bu dereceler Allah yolunda mücadele edenlere hazırlamıştır. Her derecenin 

arası yerle gök kadardır. Allah‘tan Firdevs cennetini isteyin. Orası cennetin ortası ve en 

yükseğidir‖
479

 buyurarak yanlışlıklar ile mücadele ederek Allah‘a imanı ve ibadeti toplumda 

hâkim kılmaya çalışmanın ne kadar değerli bir hizmet ve ibadet olduğunu ifade etmişlerdir. 
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Peygamberimiz (sav) ―Allah yolunda müminin kalbi çarparsa, hurmanın salkımı ağaçtan 

döküldüğü gibi günahları dökülür‖
480

 buyurmuştur. Din için, iman için kalbin çarpması ve 

heyecan duyulması bile günahların dökülmesine sebep olduğunu bizlere haber vermiştir.   

Sahabelerden zühd ve takvası ile şöhret bulan Ebu Zer (ra) diyor ki: ―Rasulullah'a (sav) 

Bana tavsiye de bulun‖ dedim. Bana: ―Allah'tan korkmayı tavsiye ederim, çünkü bu her şeyin 

başıdır‖ buyurdu. ―Artır‖ dedim. Kur'an'ı oku, bu senin için bir azıktır‖ buyurdu. ―Artır ey 

Allah'ın Resulü!‖ dedim. ―Cihad etmelisin, çünkü bu ümmetin ruhbanlığıdır‖ buyurdu. ―Ey 

Allah'ın Resulü artır‖ dedim. ―Miskinleri ve fakirleri sev ve beraber otur‖ buyurdu. ―Ey 

Allah'ın Resulü artır‖ dedim. ―Kendinden daha aşağıda olana bak. Senden daha yüksekte 

olana bakma‖ buyurdu.
481

  

Bu hadiste peygamberimiz (sav) ruhbanlığı ümmetin cihadı olarak nitelemektedir. Bu 

konuda birkaç hadis daha bulunmaktadır. Ancak maksadı ifade için bu hadis yeterlidir. 

 

1.  Allah Ġçin ÇalıĢmak Allah Yolunda Olmaktır: 

Yüce Allah Kur‘an-ı Keriminde ―Bizim uğrumuzda cihat ve mücadele edenlere biz 

yollarımızı gösteririz. Muhakkak ki Allah iyilik eden muhsinler ile beraberdir‖
482

 buyurur. Bu 

ayette insanlara iyilik yapmanın Allah yolunda cihad ve mücahede etmek olarak ifade 

edilmektedir. Demek ki halis niyetle Allah için yapılan her şey cihad kapsamına dâhil 

olmaktadır. Çünkü yapılan bir iyilik ve hayır önce nefisle, sonra şeytan ile daha sonra 

kendisini yanlış yönlendiren dost ve akrabalar ile mücadele sonucudur. Atalarımız ―Bir insan 

iyilik ve hayır yapacak olsa yetmiş şeytan onu engellemek için çalışır‖ demişlerdir. Ancak 

iyilik ve hayır Allah için ihlâsla yapılırsa o zaman hiçbir şeytan onu engelleyemez. Çünkü 

şeytan lanete uğradığı zaman ―Ey rabbim madem sen beni rahmetinden uzaklaştırdın, ben de 

yeryüzünde kötülükleri hoş göstererek insanların hepsini azdırıp yoldan çıkaracağım. Ancak 

onlardan ihlâslı olanları yoldan çıkaramam‖
483

 diyerek ihlâslı olanları aldatamayacağını 

söylemiştir. Samimi müslüman ihlâs ile Allah‘ın himayesine girmiştir. O zaman Allah ona 

hidayet ve istikamet yolunu gösterir.  

Cihadda sevap halis niyet ile oluşur. Dinde ihlâs varsa o Allah içindir. Allah rızası İhlâs 

ile kazanılır. Güç ve kuvvet de ihlâstadır.
484

 İnsan sadece Allah için cihad ve ibadetle emr 

olunmuştur.
485

 Ameller niyetlere göredir.
486

 Dinde niyet ve ihlâs çok önemlidir.
487

 Kim 

Allah‘ın dini yücelsin diye çalışırsa o Allah yolundadır.
488

 Yüce Allah kendi yolunda 

mücadele edeni ve rızasını arayanı cennetine koyacağını, dünya ve ahirette 

mükâfatlandıracağına kefil olmuştur.
489

 Allah yolunda ayakları tozlanan kişiye Allah 

cehennem azabını haram kılmıştır.
490

 

Bir müslümanın Allah yolunda olması yani ―Fi-Sebilillah‖ mücadele etmesi savaşa 

katılmak anlamına gelmez. Bu zamana ve şartlara göre değişir. Düşmanın tecavüzüne karşı 

devlet başkanı savaş ilan etmiş ve askere çağrılmış ise o zaman İ‘lây-ı Kelimetullah için Fî-

Sebilillah savaşa gitmek Allah yolunda olmak demektir. Böyle bir durum söz konusu değilse 

o zaman Allah rızasını kazandıran her amel Allah yolunda olmak anlamına gelir. 
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Peygamberimiz (sav) ―Bir insan helal rızık peşinde ise Allah yolundadır. İlim öğrenmek için 

yola çıkmış ise Allah yolundandır. Anne babasına itaat ediyorlar ise Allah yolundadır‖
491

 der. 

Hatta ilim öğrenmeyi teşvik etmiş ve ―Allah için ilim öğrenmek Allah‘tan korkmayı netice 

verir. İlme çalışmak ibadettir. Müzakeresi, mütalaası tesbihtir. İlmî araştırma yapmak 

cihattır‖
492

 buyurmuşlardır.    

 

2. Mal Allah Yolunda Harcamak Ġçin Kazanılır:  

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ―Malını Allah yolunda Allah rızası için harcayıp kim 

Allah‘a güzel bir borç verirse Allah onun karşılığını kat kat verir‖ buyurur. Bir başka ayetinde 

ise malını Allah yolunda harcayana yedi yüz misli vereceğini güzel bir misalle anlatır. 

―Mallarını Allah yolunda harcayanların hali bir buğday tohumuna benzer ki, ondan yedi başak 

sümbüllenir; her bir başakta da yüz tane vardır. Allah dilediği kimseye yaptığı hayır ve 

iyiliğin karşılığını böyle kat kat verir‖ buyurarak Allah yolunda mücadele için harcanan mala 

yedi yüz misli mükâfat vereceğini vaat etmiştir. Sadaka olarak verilen malın karşılığı bire on 

iken dine ve imana hizmet için harcanan malın karşılığı bire yedi yüzdür. Peygamberimiz 

(sav) de ―Allah yolunda dine hizmet için bir şey infak edene Allah yedi yüz misli artırır‖
493

 

buyurarak bu ayete işaret etmiştir.   

Resulallah (sav) buyurdular ki: ―Müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla, elinizle ve 

dillerinizle cihad edin.‖
494

 Mal ile cihat malı Allah yolunda, Allah rızası için harcamaktır. Can 

ile cihat Allah‘ın emirlerine uygun yaşamak, nefisini Allah‘a satmak demektir. El ili cihat 

elini Allah‘ın emrini yerine getirmek, sadaka vermek, insanlara yardım etmek ve ilim 

öğrenmek için kullanmaktır. Dil ile cihat etmek ise Müslümanlara nasihat etmektir.   

İbn-i Hassasiye adı ile meşhur Bişr bin Mâbed peygamberimize (sav) geldi ve biat 

etmek istedi. Peygamberimiz (sav) ona ―Allah‘tan başka ilâh olmadığına, Muhammed‘in onun 

kulu ve resulü olduğuna şahitlik etmek, beş vakit namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek, 

hac etmek ve Allah yolunda cihat etmek üzere biat alıyorum‖ buyurur. Bişr bin Mabed (ra): 

―Ey Allah‘ın Resulü! Ben bunlardan ikisini yapamam. On devem var onunla çocuklarımın 

geçimini sağlıyorum. Zekât veremem. Cihaddan da nefsim korkar, çekinir. Kaçarsam da 

Allah‘ın gazabına uğrayacağımı söylüyorlar. Bundan da korkuyorum‖ der. Peygamberimiz 

(sav) ellerini iki yana açıp hareket ettirir ve ―Sadaka yok, cihat yok… O zaman cennete ne ile 

gideceksin?‖ buyurur. O zaman Bişr (ra) ―Ey Allah‘ın Resulü! Sana biat ediyorum‖ diyerek 

biat eder.
495

   

Kur‘an-ı Kerim ―Sizlere ne oluyor ki Allah yolunda infakta bulunmuyorsunuz? Hâlbuki 

göklerin ve yerin bütün mülkü Allah‘a aittir. Sonunda yine O‘na dönecektir‖
496

 buyurur. 

Kurtubi bu ayeti izah ederken şöyle der: ―Mal Allah‘ın bizi imtihan etmek ve acaba nasıl 

kullanıyorlar diye denemek için insanlara verdiği emanetidir. İnsan öldüğünüz zaman da bu 

mal Allah‘a dönmüş olur. Bu durumda malı Allah‘ın emrettiği şekilde kullanmayı engelleyen 

nedir?‖ diye sorar. İşte insanın imtihanı buradadır. Helalden kazanıp Allah yolunda 

harcanmayan malın sorumluluğu dışında insana bir faydası yoktur. Nitekim Tevbe suresinde 

―Altını ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları acı bir azap ile müjdele! Ahirette 

bu altın ve gümüşler cehennem ateşinde kızdırılır da alınları, yanları ve arkaları onlarla 

dağlanır. ‗İşte dünyada kendiniz için biriktirdiğiniz bunlardır; şimdi biriktirdiklerinizin tadına 

bakın‘ denilir‖
497

 buyrularak müslümanlar ikaz edilirler.  Peygamberimiz (sav) ―Hangi altın 
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ve gümüşte cimrilik edilir biriktirilir de Allah yolunda harcanmaz ise sahibine kıyamette ateş 

parçası olur ve onun ile dağlanır‖
498

 şeklinde izah etmişlerdir.  

Peygamberimiz (sav) çok zengin olan Hz. Hatice (ra) ile 25 yaşlarında evlenmişti. 

Kendisi de iyi bir tüccar olduğu için 40 yaşına kadar ticaret yaparak çok iyi kazançlar elde 

etti. Kendisine peygamberlik geldikten sonra bütün malını Allah yolunda harcadı. Bilhassa 

bi‘setin yedinci senesinden onuncu senenin başına kadar üç sene Mekke müşrikleri 

müslümanları Şi‘b-i Ebî-Tâlib‘de muhasara altına alarak ambargo uyguladığı üç sene içinde 

bütün malını harcayarak tamamen tüketti. Hz. Ebu Bekir (ra) da çok cömertti. Bunun için 

ümmetin en efdali ve en şereflisi idi. Resulullahın (sav) huzuruna bütün malını getirdi. 

Peygamberimiz (sav) ―Geriye ne bıraktın?‖ diye sorunca da ―Allah ve Resulünü!‖ cevabını 

verdi.
499

 Hz. Ebu Bekir‘in (ra) kızı, peygamberimizin sevgili zevcesi Ümmü‘l-mü‘minîn Hz. 

Aişe (ra) da çok cömertti. Hz. Muaviye (ra) hilafeti döneminde kendisine 100 bin dinar 

göndermişti. Hepsini fakir ve fukaraya infak etti. Kendisine hiçbir şey bırakmadı.
500

   

Bunlar çok güzel örneklerdir, fazilet ve şeref levhalarıdır. Ancak bu husus bir emir 

değildir; bir tercihtir. Bize emredilen ve istenen ise farz olan zekâtı vermektir ki bu da malın 

onda biri ve ticari malların kırkta birini teşkil eder. Peygamberimiz (sav) malının yarısını 

öldükten sonra infak etmek isteyen Sa‘d bin Ebî Vakkas‘a (ra) ―Varislerini zengin bırakman 

başkalarına el açar vaziyette bırakmandan daha hayırlıdır‖
501

 buyurmuştur. Sahabelerine de 

―Malının bir kısmını ayır. Bu senin için hayırlıdır‖
502

 tavsiyesinde bulunmuştur.   

Hadis kitaplarında Allah yolunda harcamada bulunmak hususu genellikle ―Gaziyi 

Teçhiz Etme‖ konusu içinde ele alınmıştır. Gaziyi teçhiz, Allah yolunda mücadele edenlere 

yapılacak maddi yardım ve destek anlamına gelir. Günümüzün manevi mücahedesinde bu 

husus dini kitaplar, gazete ve dergiler ile her nevi yayınları destekleme anlamı taşır. Çünkü 

zamanımızda tahribat ehl-i dalalet tarafından bu gibi vasıtalar ile yapılırken, tamirat da yine 

ehl-i iman tarafından aynı vasıtalar ile olmaktadır. Savaşın devlet imkânları ile yapıldığı, 

zamanımızda halkın bu konuda yardımı da çok cüzî kaldığı ve savaşların da artık Allah için, 

din için yapılmadığı hususu dikkate alındığı zaman durum daha da netlik kazanacaktır.  

Peygamberimizin (sav) bu konudaki teşvik edici hadislerinden bazıları şöyledir: ―Gaziyi 

teçhiz eden gaza etmiş olur. Gazinin ailesine yardım eden gaza etmiş olur.‖
503

 ―Kim Allah 

yolunda bir mücahide zorluk anında bir gaziye, kölelikten kurtulmak isteyen bir mükatibe 

yardım ederse, hiçbir gölgenin olmadığı mahşerde Allah onu Arşın gölgesinde 

gölgelendirir.‖
504

 ―Allah yolunda bir kamçı ile yardımda bulunmak hac üstüne hac yapmaktan 

daha sevimlidir.‖
505

 ―Kim bir gaziyi teçhiz etse, dönünceye kadar ecri onadır. Kim Allah 

adının zikredildiği bir mescit yaparsa Allah ona cennette bir köşk bina eder.‖
506

 ―Üç şeyin 

ecrini kimse bilemez. Allah yolunda hizmet eden, Allah yolundaki gazilere yardım eden, atını 

gazilerden birine borç veren.‖
507

 Burada gaziye atını vermek önemlidir. Allah için hizmet 

eden kişiye maddi imkân sağlamanın ve arabasını emrine vermenin ne derece Allah katında 

değerli bir hizmet olduğu görülmektedir. 

İnsanlığa hizmet etmenin en güzel, en müessir ve en etkili yolu dine hizmet etmektir. 

Dine hizmetin günümüzde en müessir ve etkili vasıtası ise matbuat lisanı ile ―İman ve Kur‘an 
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hakikatlerini muhtaç olanlara ulaştırmaktır. Bu hususa da işaret eden peygamberimiz (sav) 

―Kavmin efendisi ve en fazla ecirlisi olan, mükâfatı hak eden ona hizmet edendir‖
508

 

buyurmuşlardır.  

  

3.  Mallarımızı Allah Ġçin Harcamayarak Kendimizi Tehlikeye Atmamalıyız: 

Peygamberimiz (sav) ümmetini şevk ve gayrete getirmek için daima ümmetine ümit 

aşılardı. Her zaman ―Allah‘ın rahmetinden ümit kesmeyiniz‖
509

 ayetini hatırlatırdı. Mekke‘nin 

fethedileceğini müjdeleyerek ümitlerini canlı tutuyordu. Mekke fethedildikten sonra ise 

Şam‘ın ve İstanbul‘un fethedileceğini müjdeleyerek yeni hedefler gösterdi. Böylece 

ümitlerinin daima canlı tutulmasını sağladı. Peygamberimizin (sav) vefatından sonra Hz. 

Maviye (ra) döneminde İstanbul üzerine sefer düzenlendi. Bu seferde peygamberimizin (sav) 

güzide sahabeleri de bulunmakta idi. Ordu surlara dayanmıştı. Muharip gazilerden birisi 

tedbirsizce yalnız başına surlara hücuma geçince diğerleri ―Yavaş ol! Bu adam bilerek 

kendisini tehlikeye atıyor. Hâlbuki yüce Allah ‗Kendinizi bilerek tehlikeye atmayın‘
510

 

buyuruyor‖ dediler. Bunu peygamberimizin mihmandarı olan Hz. Ebu Eyyub El-Ensârî (ra) 

duydu ve onlara şöyle dedi: ―Bu ayet Ensâr hakkında nazil olmuştur. Allah peygamberine 

yardım ederek İslam düşmanlarını zelil edip din galip gelince Medine‘li Ensardan olan bizler 

‗Artık işlerimizin başına dönelim‘ dedik. Bunun üzerine yüce Allah tarafından ‗Allah yolunda 

infak etmeye devam edin. Mücahedeyi ve infakı terk ederek kendinizi bile bile tehlikeye 

atmayın‘ ayeti nazil oldu‖
511

 demiştir.   

Yüce Allah bu ayeti ile zafere ulaşılsa bile asıl mücadelenin bundan sonra başlaması 

gerektiğini ihtar etmektedir. Zira zafer bir sonuç değil bir başlangıçtır. Zafere ulaşılmak için 

sarf edilen çaba ve gayretten çok, zaferin ve barışın devamı için gösterilmesi gerekir. Bundan 

dolayı yüce Allah ―Allah yolunda bağışta bulunarak, sadaka ve hayır yarışı ile Allah yolunda 

mücadele etmeye devam edin. Rehavetle, tembellik ile mücadeleyi ve bağışta bulunmayı terk 

ederek kendinizi tehlikeye atmayın.  İnsanlara ilim öğreterek, hak ve hakikatin kalplerde ve 

gönüllerde yerleşmesine çalışarak, düşmanlarınızın kalbine korku salmak için güç ve kuvvet 

hazırlayarak, iyilik yaparak, iyiliği yeryüzünde hâkim kılmaya çalışarak çalışmaya devam 

edin. Muhakkak ki Allah yeryüzünde hayır ve iyilik peşinde koşan kullarını sever. Bunları 

yapmaktan kaçınırsanız kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmış olursunuz‖
512

 buyurdular.  

Müfessirin-i sahabelerden olan Peygamberimizin (sav) ―Allah sana Kur‘anın tevilini 

öğretsin‖ duasına mazhar İbn-i Abbas (ra) Huzeyfe b. Yeman (ra) İkrime (ra) müfessirin-i 

izamdan Mücahit, Atâ, Said b. Cübeyr, Dehhâk, Süddî, Mukatil ve Cumhur-u Ulema bu ayeti 

böyle anlamış ve yorumlamışlardır.
513
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III. BÖLÜM 

ĠSLÂM’DA ÜLKE KAVRAMI VE VATAN SEVGĠSĠ 

 

A. KUR’ANDA “ÜLKE” KAVRAMLARI  

İslam bilginlerine göre Müslümanların inançlarını açıklayarak, ibadetlerini yaparak 

yaşadığı ülkelerin hepsi “Ġslam Ülkesi” sayılır. Müslümanlara baskı yapılması ve bir kısım 

haklarından mahrum bırakılması o ülkeyi İslam ülkesi olmaktan çıkarmaz. Herhangi bir 

ülkede bir kısım Müslümanların yaşamasına müsaade edilir de İslam ahkâmından olan Cuma 

ve bayram namazları serbestçe kılınırsa o ülkenin idarecileri ve rejimi ne olursa olsun orası 

İslam ülkesi sayılır. Bu memleket Dâr-ı Harp olmaktan çıkar, Dâr-ı İslam olur.
514

 Bu husus 

bütün İslam bilginlerinin ortak görüşünü yansıtmaktadır.  

Bu açıklamadan yola çıktığımız zaman İslam Ülkesi demek İslamî hükümlerin, inanç ve 

ibadetinin yaşandığı bütün yerler, bölgeler ve coğrafyaları kapsar. Bu İslam dininin 

evrensellik ilkesinin de gereğidir. Dolayısıyla İslamın hâkimiyeti bir ferdin, fırkanın ve 

milletin hâkimiyet davası değildir. İslam prensiplerinin kalplere ve gönüllere hâkim olması 

demektir. Tevhit inancının, İslam ahlakının, doğruluk ve adaletin, din ve vicdan hürriyeti 

çerçevesinde Allah‘a ibadetin hâkim olduğu her yere İslamiyet hâkim olmuştur. Her insanın 

bunu yapması da gerekmez. Bir kısım insanlar yaptıkları ve başkaları da buna müsaade ettiği 

sürece orada İslam hâkim demektir.   

Bununla beraber ―İslam Hukuku‖nun içerisinde ―Devletler Hukuku‖ çerçevesinde Ülke 

sınıflaması yapılırken ülkelerin ―Dar-ı İslam, Dâr-ı harp ve Dârı Sulh‖ başlıkları altında üçe 

ayrılığını görürüz.  

 

B.   ĠSLÂM’DA ÜLKE SINIFLANDIRMASI 

a) Dâru’l-Ġslâm: 

İslam bilginlerine göre ―Dâru'l-Islâm‖, müslümanların ikâmet ettikleri yerler ile 

müslümanların fethedip gayr-i müslim olan sakinlerinin cizye vererek oturdukları yerlerdir. 

Ayrıca önceleri müslümanların oturdukları, ancak daha sonra kâfirlerin hâkimiyetleri altına 

giren yerler de dâru'l-Islâm'dır. Buna göre, İslam'ın ve müslümanların bir defa ele geçirip bir 

müddet dahi olsa hâkimiyetlerinde bulundurdukları, ―Şair-i İslamiye‖ olan Cuma ve Bayram 

namazlarını kıldıkları yerler ―Dâru'l-Islâm‖dır. Müslümanların hiç bir zaman hâkimiyetlerine 

girmemiş yerler ise Dâru'l-Harp'tir.
515

  

Cumhurun kavline göre bir ülke, Şeair-i İslamın uygulanmasıyla Dâru'l-Islâm olur. 

Orada Islâmî ahkâm ve eserlerden bir şeyler olduğu müddetçe dâru'l-Islâm olmaya devam 

eder. Hatta Müslümanlar dâru'l-İslâm‘daki siyasî otoritelerini kaybetseler bile Islam 

ahkâmından bir eser kaldığı müddetçe orası dâru'l-harb'e dönüşmez. Molla Hüsrev ―İçinde 

İslam ahkâmından Cuma ve bayram namazlarının kılınabildiği yerler Dar-ı İslam‘dır‖ der.
516

   

b) Dâru’l-Harb: 
Kendileri fiilen savaş halinde bulunulan ve herhangi bir anlaşmada bulunulmayan ülke 

demektir. Bu durum tebliğ ve cihaddan farklı bir durumdur. Çünkü tebliğ ve cihad her zaman, 

her mekânda, dâhilde ve hariçte devam eden bir durumdur. Harp ve savaş ise fiili bir 

durumdur. Fiilen savaş yapılan ülkeler arasında ―Beyne‘l-Milel Savaş Hukuku‖ cereyan ettiği 

gibi İslamda da ―Dar-ı Harp Hukuku‖ devreye girer. Bu tabir Kur‘an-ı Kerimde yoktur. 

Ancak peygamberimizden nakledilen bir hadis-i şerifte ―Dar-ı harpte hadler tatbik edilmez‖ 

buyrulmuştur. Bu hadis ―Kütüb-ü Sitte‖ denilen temel hadis kaynaklarında yoktur. Hanefi 
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uleması bu hadisi esas alarak ―Dar-ı Harp Hukukunu‖ bu hadise istinat ettirmişlerdir. İleri 

gelen Hanefi fakihlerinden ez-Zeylâî bu hadisi ―Garib Hadis‖ olarak isimlendirir.
517

   

Bu hadise göre ―Dar-ı Harbde‖ ikamet eden ve canları ile malları emniyet ve güvende 

olmayan Müslümanlar ―Dar-ı İslama‖ döndükleri zaman işledikleri günahlarından dolayı 

onlara had uygulanmaz. İslam ülkesinde bulunan harbî denilen savaş halindeki ülkenin 

vatandaşları da Müslümanlar ile anlaşma yapmadıkları müddetçe ve kendisine emân 

verilmediği sürece fiilen harp halinde olunduğu için kanı ve malı helal sayılır.
518

 İmam-ı 

Şafiye ve İmam-ı Malike göre ise ―Dar-ı İslam‘da helâl olan her şey dâr-ı harpte de helaldir; 

haram olan da haramdır. Bir suçun dâru‘l harpte işlenmesi cezayı düşürmez.‖
519

  

Bu durumda İmam-ı Azam dışında diğer mezhep bilginleri ―Dar-ı harpte hadler 

uygulanmaz hadisini‖ esas almamışlar ve bu hadisi içinde bulunduğu şartlara bırakmışlardır. 

Hakkında kesin nas bulunan hususlarda ise ihtilaf söz konusu değildir. Cumhur-u Fukahaya 

göre müslümanların dârü'l-harp‘te harbîlerle veya kendi aralarında faizle alış-veriş yapmaları 

haramdır. Faiz, kesin nass ile haram kılınmıştır. Bediüzzaman hazretleri de ―Bir fikre davet 

cumhur-u ulemanın kabulüne vabestedir‖
520

 diyerek cumhura ittiba etmek gerektiğini 

vurgulamıştır.  

Hanefi fukahası dışında üç mezhebe ve ―Cumhur-u Ulemaya‖ göre dar-ı harp dâhil 

Cuma namazının farziyeti kesin olduğu için hiçbir yerde terk edilemez. Bu Kur‘anın kesin 

nassı ile sabittir. Hanefiler ise ―Cuma namazı ulu'l-emr'in iznine bağlıdır‖ diyerek devlet 

başkanının iznini Cuma‘nın edasının şartı saymışlardır. Bununla beraber Hanefiler ―Ulu‘l-

Emrin bulunmaması halinde de dar-ı harpte veya aralarında anlaşma bulunan gayr-ı Müslim 

ülkelerde devletin müsaade etmesi halinde Müslümanlar aralarında bir imam seçerek cumayı 

kılabilirler‖ hükmünü kabul etmişlerdir.
521

   

Bunun delilini de peygamberimizin (sav) şu hadisidir: Peygamberimiz (sav) daha henüz 

hicret esnasında Medine‘ye ulaşmadan Kuba köyünde bir müddet istirahat buyurdular ve 

birkaç gün kaldılar. Cuma günü Medine‘ye girmek için yola çıktılar ki Cuma namazının 

farziyetini bildiren ayetler nazil oldu. Bunun üzerine Ranuna Vadisinde kendileri ilk Cuma 

namazını kıldırdılar ve Medineye‘de Mus‘ab bin Umeyri (ra) veya Es‘ad bin Zürare‘yi (ra)  

Müslümanlara Cuma namazını kıldırmaları için gönderdiler. İlk Cuma hutbesinde şöyle 

buyurdular: ―Ey insanlar, bilmiş olun ki, şu yerimde şu günümde, şu ayımda ve bu yıldan 

itibaren, kıyâmete dek Allah (c.c.) cumayı sizin üzerinize farz kılmıştır. Artık kim onu gerek 

benim hayatımda, gerek benden sonra -âdil ya da zalim bir imam varken- hafife alarak ya da 

inkâr ederek terk ederse, Allah onun iki yakasını bir araya getirmesin, işinde bereket kılmasın. 

Dikkat edin! Onun ne namazı vardır, ne zekâtı vardır, ne haccı vardır, ne orucu vardır, ne de 

bir iyiliği vardır, Tövbe etmedikçe bunların hiç biri ondan kabul edilmez.‖
522

  

Böylece peygamberimizin ilk kıldığı Cuma namazı henüz ―İslam Devleti‖ yokken ve 

şartları tahakkuk etmemişken kılındığı için Cumhur-u ulemaya göre dar-ı harpde ve Cuma 

namazı kılınabilecek her yerde bahane aranmadan kılınması gerekir. Cuma namazının 

kılınması için Dar-ı İslam şartı yoktur. Cuma namazı mümkün olan her yerde kılınacaktır.  

Dârü'l-harb terimi, müslümanlarla savaş halinde olan ülkeye denilir. Müslümanlara karşı 

fiilî bir savaş durumu bulunduğu zaman bu adı alır. İslâm'ın sürekli savaşı temel aldığı 

şeklinde ileri sürülen yanlış kanaatin aksine, onlar eğer barış istiyorlarsa Müslümanlar bazı 

şartlara bağlı olarak anlaşma yapabilirler. Böyle ülkelere, o zaman, anlaşmalı ülke anlamında 
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―darü'l-ahd‖ denilir ki, bu ülkeler harb ülkelerinden ayrı bir hukuka tabi olur. İmâm Kâsânî, 

"Dâr'ul İslâm ve küfre izafesinden kasıt, bizzat İslâm veya küfrün mahiyeti değildir. Kasıt, 

emniyet ve korkudur. Eğer emniyet mutlak surette müminlere, korku da mutlak surette 

kâfirlere aitse o belde dârü'l-İslam'dır. Korku mutlak surette müminlere aitse orası da dârü'l 

küfür'dür. Hükümler, emniyet ve korkuya bağlıdır" demektedir.
523

 Bu da fiilen savaş 

ortamında olur.  

c) Dâru’s-Sulh ve Ahd: 

Müslümanların anlaşma yaptıkları ve barış hükümlerinin geçerli olduğu ülke demektir. 

Kur‘an daima barış, emniyet ve güvenden yanadır. ―Barış daha hayırlıdır‖
524

 buyurur. Enfal 

Suresinde de yüce Allah şöyle buyurur: ―İman eden, hicret eden, nefislerini ve mallarını Allah 

yolunda harcayan ve cihat eden mücahitler ve muhacirleri barındıranlar birbirinin dostlarıdır. 

İman edip hicret etmeyenler ise sizin mirasınızdan pay alamazlar. Ancak sizden yardım 

isterlerse sizinle aranızda sözleşme bulunan kavim aleyhinde olmaksızın yardım etmek 

üzerinize borçtur. Allah yapacaklarınızı hakkıyla bilir.‖
525

 Kur‘anın irşadı ile aralarında barış 

anlaşması yapılan ülkeler ile barış şartları geçerlidir ve Müslümanlar asla barışı bozucu ve 

bozguncu olmamalıdır. Maide Suresi ―Ey İman edenler! Ahidlerinizi yerine getirin ve 

sözleşmelerinize uyun‖
526

 ifadeleri ile başlar. Devam eden ayetlerde ise ―Allah‘ın koyduğu 

Şeair-i İslamiyeye hürmetsizlik etmeyin ve size tecavüz edilmedikçe savaşmayın. Birbirinize 

iyilik ve takvada yardımlaşın; günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Allah‘tan korkun. 

Muhakkak ki Allah‘ın azabı çok şiddetlidir‖
527

 buyurmaktadır.  

Müslümanlarla savaş hâlinde bulunan düşman fertlerinden herhangi biri emân 

istediğinde bu isteğini kabul ederek ona eman vermek Allah‘ın emridir. Bu emânla Islâm 

diyarında güvenliği sağlanmış olur, kendisine hiçbir şekilde tecâvüz edilemez, düşmanca 

davranılmaz. Cenâb-ı Allah; ―Şayet müşriklerden biri senden himaye isterse, sen ona eman 

ver. Ta ki Allah'ın sözünü dinlesin ve iman etsin. Şayet iman etmeden yurduna dönmek isterse 

onu güven içinde bulunacağı yere ulaştır. Çünkü onlar hak ve hakikati bilmeyen bir 

topluluktur‖
528

 buyurarak eman verilmesini kesin bir diller emretmiştir. 

Bu durumda üç dârdan bahsetmek mümkündür: Dar-ı İslam, Dar-ı Harb ve Dar-ı Sulh. 

Müslümanların eli altında olan ve emniyet ve güven içinde yaşadıkları Şeair-i islamiye olan 

Cuma ve bayram namazını kıldıkları ve ezan okuyarak cemaatle namaz kıldıkları yerler dar-ı 

İslamdır. Müslümanların fiilen savaş halinde bulundukları ülkeler dar-ı harbdir. 

Aralarında anlaşma yaptıkları ve barış içinde yaşadıkları yerler de dar-ı sulh sayılır. Dar-

ı sulhta harb hükümleri değil, barış ve anlaşma şartları geçerlidir. Elbette bunların içinde 

müslümanların emniyet ve güven içinde yaşamaları vardır. Fıkhî yönden ise ülke değişmekle 

dinin hükümleri değişmez. Dar-ı islamda haram olan her şey dar-ı sulhta da dar-ı harbde de 

haramdır.
529

  

d) Dâru'l-Ġslam'ın Dâru'l-Harb'e DönüĢmesi: 

Dârü'l-İslâm'ın dârü'l-harb'e dönüşmesi meselesi, Haçlıların Filistin ve Moğolların diğer 

İslâm ülkelerini istila etmeleriyle birlikte İslâm fukahası arasında medar-ı münakaşa olmuştur.   

İslâm ülkeleri Doğu'dan gelen saldırılarla istilaya uğrayınca, imamlar şöyle diyordu: 

―Bugün kâfirlerin elinde bulunan ülkeler İslâm ülkeleridir. İdareciler kâfirse de cuma ve 

bayram namazlarını kılmak caizdir. İlletin bir parçası kaldıkça, ona bağlı olan hüküm de kalır. 

Herkes açıkça namaz kılıyor, fetvalar veriliyor... Bu ülkelere harb ve küfür ülkesi demenin 
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mesnedi ve delili yoktur. Ezan ve cemaatle namaz gibi ibadetler icra edilebildikleri sürece, 

yönetim kâfirlerde de olsa böyle bir ülke dârü'l-İslâm'dır.‖  

Hanefi fukahasından Ebu Yusuf ile İmam Muhammed, bir İslâm ülkesinde İslâm dışı 

hükümlerin hâkim olması durumunda oranın darü'l-harb olacağını söylemişlerdi. İmam-ı 

Azam Ebu Hanîfe de, İslâm ülkesinin dârü'l-harb'e dönüşmesi için üç şartın gerçekleşmesi 

gerektiğini belirtmişti. Bunlar, 1) Ülkede İslâm ahkâmının tamamen kaldırılması ve açıkça 

küfür ve şirk ahkâmının icrası, 2) Ülkenin, aralarında bir başka İslâm ülkesi olmaksızın harb 

ülkesine bitişik hale gelmesi, 3) Müslüman ve zimmîlerin can ve mal güvenliğinin 

kalmamasıdır.
530

 İmam Azam Ebu Hanife, hükmün bir illetle sabit olması durumunda, illetten 

bir şey kaldığı müddetçe hükmün de onunla birlikte kalmaya devam edeceğini söylemek 

istemiştir. Onun görüşünü benimseyen fakihler ―İslâm üstündür, ona üstünlük olmaz‖
531

 

hadisini delil olarak almışlar; hâkimiyeti ―itibarî‖ bir tarzda yorumlamışlardır. Onlara göre, 

istila edilmiş bir dârü'l-İslâm'da mal ve can emniyetine sahip müslim ve zimmîler bulunabilir 

ve o durumda orası dârü'l-harb olmaz.   

İmam-ı Şafiye göre İslam hâkimiyetine giren bir ülke bir daha aslâ kıyamete kadar dâr-ı 

harb olmaz.
532

 Bu durumda Endülüs, Filistin, Rusya, Hindistan ve Çin‘de müslümanların 

fethettikleri ve içinde Cuma namazı kıldıkları yerler şu anda hiçbir Müslüman yaşamıyor olsa 

da dâr-ı İslam sayılır.  

 

C.   KUR’ÂN VE SÜNNETTE VATAN SEVGĠSĠ VE ġEHĠTLĠK 

Vatan kelimesi Arapça olmakla beraber Kur‘an-ı Kerimde geçmez. Ancak ―Mevatın‖ 

olarak Tevbe suresinde geçmektedir. ―Muhakkak Allah pek çok yerde size yardım etti...‖
533

 

ayetinde yer ve mekan ifadesi olarak ―Mevâtın‖ kelimesi kullanılmıştır. Tabii ki her 

kelimesinde yüzlerce hikmet bulunan Allah kelamının bu şekilde ifadesi önemlidir. Kur‘anda 

Yurt ve vatan anlamında ―ed-dâr‖ kelimesi kullanılır. ―Dünya hayatı eğlence ve oyundan 

ibarettir; Âhiret yurdu ise, Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Aklınızı kullanmaz 

mısınız?‖
534

 buyururken ―Dâr‖ kelimesi kullanılmıştır. Kur‘anın ve dinin amacı ahiret saadeti 

olduğu için nazarları daima ahirete çevirir ve şöyle buyurur: ―Biz onlara ahiret yurdunu 

hatırlama özelliği verdik‖
535

  

Hadislerde ise ―vatan‖ ve ―mevatın‖ sözcükleri; yer, mevki, yurt, belde ve ülke 

anlamlarında kullanılmıştır. Hadiste peygamberimiz (sav) Mekke-i Mükerreme için ―O, 

benim vatanım ve yurdumdur‖
536

 buyurmuşlardır. Burada ―vatan‖ ve ―dâr‖ eş anlamlıdır.  

Yüce Allah düşmanlarla savaş emrini verirken birinci gerekçe olarak zulmü 

göstermektedir.
537

 İkinci sebep olarak da yaşanılan yurttan ve vatandan çıkarılmayı savaşın 

gerekçesi sayar. Şöyle buyurur: ―Öyle bir kavimle nasıl savaşmazsınız ki, yeminlerini 

bozmuşlar ve peygamberi yurdundan çıkarmak için uğraşmış ve size karşı savaşı önceden 

başlatmışlardır. Sizler gerçek mü‘minler iseniz Allah‘tan korkar o zalimlerden 

korkmazsınız.‖
538

 Bu ayet-i kerimede yüce Allah vatan müdafaasını savaş sebebi saymaktadır. 

Çünkü vatan malın, canın, namusun, dinin korunduğu yerdir.  

İnsanlar bireysel olarak bir eve, oturacakları bir yuvaya muhtaç oldukları gibi millet de 

vatana muhtaçtır. Evsiz bir insan dünyada huzur içinde yaşaması mümkün olmadığı gibi 

vatansız insanların da huzur ve mutluluk içinde yaşaması imkânsızdır. Hürriyet kahramanı 

                                                 
530

 Bedayiu‘s-Sanayi, (Tarihsiz-Mısır) 9:4375 
531

 Buhari, Cenaiz, 79 
532

 Halil Gönenç, Günümüzün Meselelerine Fetvalar, 1:239–240 (Tuhfetu‘l-Muhtâç, 9:295) 
533

 Tevbe, 9:25 
534

 En‘âm, 6:32 
535

 Sa‘d, 38:4 
536

 Ebu Davut, İmare, 36 
537

 Hac, 22:39 
538

 Tevbe, 9:13 



Namık Kemâl: ―İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı ve menfaati vatanla 

kâimdir‖ demektedir.  

Sevgili Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken devesini Hazvere 

mevkiinde durdurarak Mekke'ye mahzun mahzun bakar ve: ―Vallahi sen Allah'ın yarattığı 

yerlerin en hayırlı, Allah katında en sevgili olanısın. Bana senden daha güzel, daha sevgili 

yurt yoktur. Kavmin beni, senden çıkarmamış olsaydı çıkmaz, senden başka bir yerde yurt 

yuva tutmazdım‖ demiştir. Bunun üzerine şu ayet nâzil olmuştur: ―Elbette o Kur'an'ın 

tebliğini üzerine farz kılan Allah, seni yine döneceğin yere döndürecektir.‖
539

 

 Yüce Allah bu ayetle peygamberimize tekrar Mekke‘ye döndüreceğini müjdelemiştir. 

Gerçekten Peygamber Efendimiz ve ashabı hicretin sekizinci yılında Mekke'ye dönerek, iman 

ile yeniden fethetmiş ve Kâbe‘yi putlardan temizleyerek Allah‘ın evi haline getirmiştir.
540

 

Yüce Allah vatan müdafaasını da ―Düşmanlarınıza karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet 

ve harp için besleyip terbiye edilmiş, eğitilmiş atlar hazırlayın ki bununla Allah‘ın 

düşmanlarını ve sizin düşmanlarınızı ve Allah‘ın bilip de sizin bilmediğiniz diğer 

düşmanlarınızı korkutasınız. Sizler Allah yolunda ne verir, ne harcarsanız mükâfatını 

tamamen görürsünüz verdikleriniz asla zayi olmaz‖
541

 buyurarak emreder. Peygamberimiz 

(sav) de ―Kuvvet atmaktır‖
542

 buyurarak çok veciz bir ifade ile ayeti izah etmiş ve kıyamete 

kadar gelişen teknolojik imkânları da belirtmiştir.  

Asker ve kuvvet hazırlamak saldırmak ve savaşmak için değildir. Kur‘an-ı Kerimin 

belirttiği gibi düşmanları korkutmak, kötü niyetlileri ve zalimleri niyetlerinden ve 

zulümlerinden vazgeçirmek içindir. Kuvvet caydırıcı güçtür. Barışın ve emniyetin devamı 

içindir. Nasıl ki silah insanı öldürmek için değil, düşmanın cesaretini kırmak ve tecavüzünü 

önlemek için ise asker ve güç de vatanı korumak ve düşmanın tecavüzünü önlemek içindir. 

Savaş en son ve istenmeyen bir durumdur.  

Vatan kuvvetle müdafaa edilir, kuvvetle muhafaza edilir. Kuvvet ise değişkendir. 

Zamanla değişir. İlim ve tekniğin gelişmesine paralel olarak değişim gösterir. Bunun için 

peygamberimiz (sav) ―Kuvvet atmaktır‖ buyurarak istikbale ait bir mucize göstermiştir.  

Peygamberimiz (sav) ―Vatan sevgisi imandandır‖
543

 buyurur. Bediüzzaman Said Nursi 

hazretleri zamanın idarecilerinden pek çok zulüm ve haksızlık gördüğü, hapis ve işkencelere 

maruz kaldığı halde ―Madem ben bu vatanın evladıyım, bu vatanın saadetine hizmet etmek 

benim için farzdır‖
544

 diyerek vatanı ve ülke insanının saadeti için çalışmaktan vaz geçmemi 

ve mükemmel bir vatanperverlik örneği sergilemiştir.  

Dinin ve şeriatın amaçlarını sayan İslam hukukçuları bunların ―Dini, aklı, malı, namusu 

ve nefsi muhafaza‖ olarak belirlemiştir. Hukukun bu temel haklarını korumak ve muhafaza 

etmek ancak vatanın ve hürriyetin varlığına bağlıdır. Peygamberimiz (sav) ―Bir kimse 

kendini, dinini, namusunu ve malını korurken öldürülürse şehittir‖
545

 buyurur. Vatan 

müdafaası canı, yani nefsi, dini, namusu ve malı korumak içindir.  

Ayrıca Kur‘anda haklar sadece bunlardan ibaret değildir. Anne-baba hakkı, Akraba 

hakkı, komşu hakkı ve Kul hakkı gibi dünya yasalarında olmayan haklar ve yükümlülükler de 

vardır. İnsan hakları konusunda ortaya konan belgeler Kur‘anın ortaya koyduğu bu haklar 

yanında çok gerilerdedir. Medeni haklar Kur‘anın insanlara verdiği bu temel haklara ulaşması 

gerçekten zordur.  
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1. ġehitlik Mertebesi: 

Allah yolunda ölen ve öldürülen kimseye şehit denir. Şehitlik kavramı İslam dininde 

vardır. Başka dinlerde ve batı kültüründe böyle bir kavram yoktur. Yüce Allah Kur‘an-ı 

Kerimde ―Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz. Bilakis onlar diridirler; lakin sizler 

bunu anlayamazsınız‖
546

 buyrularak şehitlerin bizim bildiğimiz şekilde ölmediklerini ifade 

etmektedir. Diğer bir ayette ise ―Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayınız. Bilakis 

onlar diridirler. Allah‘ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde 

Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Arkalarından gelecek olan ama henüz kendilerine 

katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir korku ve keder bulunmadığı müjdesini 

vermektedirler‖
547

 buyrularak şehitlerin geride kalanların durumlarını da gördükleri ifade 

edilmektedir.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri hayatın beş mertebesini izah ettiği Birinci Mektup‘ta 

şehitlerin bu durumunu şöyle izah eder:  

―Dördüncü Tabaka-i Hayat: Şüheda hayatıdır. Nass-ı Kur'anla şühedanın, ehl-i 

kuburun fevkinde bir tabaka-i hayatları vardır. Evet, şüheda, hayat-ı dünyevîlerini tarîk-ı 

hakta feda ettikleri için, Cenab-ı Hak kemal-i kereminden onlara hayat-ı dünyeviyeye benzer, 

fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı Âlem-i Berzahta onlara ihsan eder. Onlar kendilerini 

ölmüş bilmiyorlar; yalnız kendilerinin daha iyi bir âleme gittiklerini biliyorlar. Kemal-i 

saadetle mütelezziz oluyorlar. Ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar. Ehl-i kuburun çendan 

ruhları bâkidir, fakat kendilerini ölmüş biliyorlar. Berzahta aldıkları lezzet ve saadet, 

şühedanın lezzetine yetişmez. Nasıl ki iki adam bir rüyada Cennet gibi bir güzel saraya 

girerler. Birisi rüyada olduğunu bilir. Aldığı keyf ve lezzet pek noksandır. ―Ben uyansam şu 

lezzet kaçacak‖ diye düşünür. Diğeri rüyada olduğunu bilmiyor. Hakikî lezzet ile hakikî 

saadete mazhar olur. 

 İşte Âlem-i Berzahtaki emvat ve şühedanın hayat-ı berzahiyeden istifadeleri, öyle 

farklıdır. Hadsiz vakıatla ve rivayatla şühedanın bu tarz-ı hayata mazhariyetleri ve kendilerini 

sağ bildikleri sabit ve kat'îdir. Hattâ Seyyid-üş şüheda olan Hazret-i Hamza (ra) mükerrer 

vakıatla kendine iltica eden adamları muhafaza etmesi ve dünyevî işlerini görmesi ve 

gördürmesi gibi çok vakıatla, bu tabaka-i hayat tenvir ve ispat edilmiş. Hattâ -ben kendim- 

Ubeyd isminde bir yeğenim ve talebem vardı. Benim yanımda ve benim yerime şehit olduktan 

sonra, üç aylık mesafede esarette bulunduğum zaman, mahall-i defnini bilmediğim halde, 

bence bir rü'ya-yı sadıkada, taht-el Arz bir menzil suretindeki kabrine girmişim. Onu şüheda 

tabaka-i hayatında gördüm. O, beni ölmüş biliyormuş. Benim için çok ağladığını söyledi. 

Kendisini hayatta biliyor; fakat Rus'un istilasından çekindiği için, yeraltında kendine güzel bir 

menzil yapmış. İşte bu cüz'î rü'ya, bazı şerait ve emaratla, geçen hakikata, bana şuhud 

derecesinde bir kanaat vermiştir.‖
548

  

Peygamberimiz (sav) şehitlerin bu durumunu şöyle anlatır: ―Sizden biriniz karıncanın 

ısırmasından ne kadar acı duyarsa, şehit olan kimse de ölümden ancak o kadar acı duyar.‖
549

 

Yine peygamberimiz (sav) ―Hiç kimse cennete girdikten sonra bütün dünyaya sahip olacak 

olsa bile tekrar dünyaya dönmek istemez. Ancak şehitler gördükleri hürmet ve keremden 

dolayı dönüp on defa şehit olmayı arzu ederler‖
550

 buyurur. Ayrıca şehitlerin ―kul hakkı hariç 

bütün günahlarının affolunacağını da müjdeler.‖
551

 Şehitlik de cihat gibi iki kısma ayrılır: 

Birincisi vatan müdafaasında ―Cephede Şehit Olmak‖tır. İkinci kısım ise ―Manevi Şehitlik‖ 

mertebesidir. Buna maddi ve manevi şehitlik denir.    
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a. Vatan Müdafaası ve ġehitlik: 

Devlet başkanın vatan müdafaası için yaptığı savaşta kumandanın emri ile girdiği 

savaşta ölen her asker şehittir. Kumandan ister doğru ister yanlış emir versin, ister kasıt, ister 

zulümle olsun emrindeki askere yüce Allah‘ın verdiği makam şehitliktir. Hata kumandana 

aittir ve hesabını Allah‘a o kumandan verecektir. Bediüzzaman‘ın Sünühat isimli eserinde 

dediği gibi ―Musibetzede mükâfat ister. Ya âmir-i hatadarın hasenatı verilecektir (o ise hiç 

hükmünde) veya hazine-i gayb verecektir. Hazine-i gaybda böyle işlerdeki mükâfatı ise, 

derece-i şehadet ve gaziliktir.‖
552

 

Cephede savaşarak ölenler kanlı elbiseleri ile yıkanmadan ve kefenlenmeden 

gömülürler. Peygamberimiz (sav) ―Allah yolunda yaralanan bir kimse, kıyamet gününde 

yarasından kan akarak Allah'ın huzuruna gelir. Renk, kan rengi, koku ise misk kokusudur.‖
553

 

Vatan müdafaası için sınırda nöbet tutmak da büyük ibadettir ve sevabını 

peygamberimiz (sav) şu şekilde bize haber vermiştir: ―Bir gün ve bir gece hudut nöbeti 

tutmak, gündüzü oruçlu gecesi ibadetli geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Şayet kişi bu nöbet 

esnasında vazife başında iken ölürse, yapmakta olduğu işin ecri ve sevabı kıyamete kadar 

devam eder, şehid olarak rızkı da devam eder ve kabirdeki sorgu meleklerinden güven içinde 

olur.‖
554

  

Tabii ki bütün bunlar İman ve Namaz kılma şartına bağlı olan hususlardır. Çünkü 

Allah‘a olan bağlılık ve ibadet ancak bu iki şartla tahakkuk eder. 

 

b. Manevi Mücahede ve ġehitlik:  

Cephede savaşarak ölenler şehit olacakları gibi, manevi cihad için gayret gösterenlerin 

de manevi şehit olacakları peygamberimiz (sav) tarafından bize müjdelenmiştir. Herkesin 

savaşa katılması imkânsızdır ve savaş genellikle asker olanlara hastır. Dolayısıyla farz-ı 

kifayedir; ama manevi cihat herkese bilhassa bu zamanda farz-ı ayn bir görevdir. Cihadın bu 

umumiyetinde dolayıdır ki peygamberimiz (sav) ―Kim cihat etmeden ve cihat etme arzusunu 

gönlünden geçirmeden ölürde bir nevi nifak üzere ölmüş olur‖ buyurmuşlardır. Bundan dolayı 

her mü‘min imanın ve islamın güzelliklerini başkaları ile paylaşma ve onlara anlatma arzu ve 

gayreti içinde olmalıdır. Hadis-i şerifin metninde her ne kadar ―Gaza‖ tabiri kullanılsa da 

muhaddisler bunu ―Mücahede‖ anlamında yorumlamışlardır.
555

 

İman ve Kur‘an hizmeti için hayatını vakfeden ve insanların imanına, ahlakına ve 

maddi-manevi saadetine çalışanlar, bu konuda felaket ve musibete uğrayanların da şehadet 

mertebesine manen ulaşacakları Kur‘an-ı Kerimde Yasin Suresinde Habib-i Neccar‘ın şu 

sözleri ile sabittir: ―Onu öldürdüler de ona ‗Cennete gir!‖ denildi. O da ‗Keşke kavmim bu 

durumumu, Allah‘ın beni neden bağışladığını ve beni ikramına layık olanlardan kıldığını 

bilselerdi‖ dedi.‖
556

 

Peygamberimiz (sav) de insanın gerek nefsine gerekse başkalarına karşı manevi 

mücahedesinde şehitlik mertebesini manen kazandırdığını açıkça anlatmaktadır. ―Malı 

uğrunda öldürülen şehittir; kanı uğrunda öldürülen şehittir; dini uğrunda öldürülen şehittir; 

ailesi uğrunda öldürülen şehittir.‖
557

 Yine peygamberimiz (sav) ―Şehitler beş kısımdır: 

Bulaşıcı hastalığa yakalanan, ishale tutulan, suda boğulan, göçük altında kalan ve Allah 

yolunda savaşırken şehit olanlar.‖
558

 Allah‘ın kendisine musibet verdiği bir mü‘min bunu 

Allah‘tan bilir ve sabrederse mükâfatının şehadet olduğu bu hadislerden anlaşılmaktadır. 
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Ayrıca ―Çocuk doğuran bir anne lohusalık döneminde ölürse, yangında yanan ve malını, 

ailesini, dinini, hayatını müdafaa ederken öldürülen de manen şehit olduğu‖
559

 hadislerde 

beyan edilmiştir. Ayrıca peygamberimiz (sav) ―Kim samimi olarak şehit olmayı arzu eder ve 

Allah‘tan bunu isterse yatağında da olsa Allah onu şehitlik mertebesine ulaştırır‖
560

 buyurarak 

manevi şehadeti ümmetine müjdelemiştir. 

Bütün bunlardan ―Manevi Cihad‖ içinde ―İman ve Kur‘an Hakikatlerini‖ kalplere ve 

gönüllere ulaştırmaya çalışanların sonunda şehit makamına ulaşacaklarını anlamak zor olmasa 

gerektir.   

  

2. Gazilik Makamı: 

Allah için cepheye giden ve düşmanla ister fiilen savaşıp yaralansın, ister yara almadan 

dönsün Allah‘ın onlara verdiği makam ve mükâfat gaziliktir. Allah onun tüm günahlarını 

affeder ve kendisine büyük mükâfat verir. Nitekim peygamberimiz (sav) ―Allah yolunda 

ayakları tozlanan bir kula cehennem ateşi dokunmaz.‖
561

 Bu müjde hem maddi, hem manevi 

mücahede için söz konusudur. Yine ―Allah yolunda cihad edenler için Allah Taâlâ cennette 

yüz derece hazırlamıştır. Her derecenin arası yerle gök arası kadardır‖
562

 buyurmaktadır. Bu 

da maddi ve manevi mücahedeye giren tim gaziler için geçerlidir. Buhari hadisi hem cihad 

hem de tevhid babına koyarak hadisin maddi ve manevi cihadı kapsadığını ima etmiştir.  

Yine peygamberimiz (sav) Allah yolunda hudutta nöbet tutmak ve diğer vazifeleri 

yapmanın büyük mükâfatı olduğunu şu hadisleri ile belirtmiştir. ―"Bir gün ve bir gece hudut 

nöbeti tutmak, gündüzü oruçlu gecesi ibadetli geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Şayet kişi bu 

nöbet esnasında vazife başında iken ölürse, yapmakta olduğu işin ecri ve sevabı kıyamete 

kadar devam eder, şehid olarak rızkı da devam eder ve kabirdeki sorgu meleklerinden güven 

içinde olur.‖
563

  

Bütün bu ve benzeri hadisler Allah için maddi ve manevi mücadele içinde olanlara 

Allah‘ın büyük mükâfatını müjdelemektedir. Bu mükâfatı kazanmanın şartı da yine ―İman ve 

itaat‖ bunun ifadesi olan beş vakit namazı kılmaktır. Namazı terk eden bu mükâfatlardan 

mahrum kalır.   

 

D.  DEVLET-VATANDAġ ĠLĠġKĠSĠ 

1.  Devlet Kavramı:  

Devlet, idareci demektir. İdarecide aranacak vasıf ise insaf ve adalettir. 

Devlet kuruluş amacına uygun olarak vazifesi, elbette vergisini aldığı yurttaşını ve 

vatandaşını korumaktır. Toplumun barış ve huzur içerisinde yaşaması devletin halkını 

korumasına bağlıdır. Vatandaş kendisini koruması için devletine vergisini vermektedir. Devlet 

de vergisini aldığı vatandaşlarını din, dil, ırk ve sınıf ayırımı gözetmeden, eşit ve adil bir 

şekilde, vatandaşlık haklarından yararlandıracaktır. Devletten beklenen adalet, insaf ve hukuk 

karşısında eşit muameledir. Devlet adaletini kanunları ve kurumları ile sağlar.  

Devlet bir tüzel kişiliktir ve devlet kurumsallaşmış bir yapısı olan müesseseler 

bütünüdür. Burada asıl vazife yapacak olan devlet müessesinin kurum ve kuruluşlarını işleten 

fertler olduğuna göre, devleti işleten insanların bilgili, ehliyetli ve hizmet ehli olması gerekir. 

Devlet hizmetine memuriyet denilir. ―Hizmet eden milletin efendisidir.‖
564

 Peygamberimizin 

bu hadisine göre ―devletin amacı, fertler ve vatandaşlar üzerinden baskıyı ve tahakkümü 
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kaldırmak, vatandaşlarının hak ve hürriyetlerini‖ korumaktır. Bu durumda ―memuriyet 

emirlik, reislik ve vatandaşa baskı aracı değil; bilakis hizmet aracıdır.‖
565

  Memuriyeti millete 

hizmet aracı olarak gören anlayış da ―Demokratik anlayıştır‖ ve demokrasi bu hadise 

dayandığı takdirde o zaman şer‘î, yani meşrû bir idare olmuş olur. Aksi taktirde halka baskı 

ve tahakküm aracı olur.  

 

2. Devletin Varlık Nedeni:  

Devlet ve idareci raiyetini, yani halkını korumak için vardır. Devlet bu koruma görevini 

öncelikli olarak halkını cehaletten koruyarak göstermelidir. Bunun için ―Eğitim ve Öğretim‖ 

devletin öncelikli görevidir. Bunu iki şekilde yapmalıdır. Birincisi halka istediği ve ihtiyacı 

olduğu eğitimi verecektir. İkincisi de kendisine lazım olan eleman ve memurlarını eğitecek ve 

kendi istediği eğitimi verecektir. Din eğitimi burada devletin halkına vereceği eğitimin 

başında gelir. Çünkü Bediüzzaman‘ın Afyon mahkemesinde müdafaa ettiği gibi ―Bu vatanın 

ve bu milletin hayat-ı içtimaiyesi bu acip zamanda anarşilikten kurtulmak için beş esas lâzım 

ve zaruridir: Hürmet, merhamet, haramdan çekinmek, emniyet ve serseriliği bırakıp itaat 

etmektir.‖
566

 Bu da ancak kalplerde yasakçı bırakan iman ile olur. Kalplerde imanı tesis etmek 

ve yerleştirmek de okuyana iman dersini veren Risale-i Nurların serbestçe okunması iledir. 

Devletin ikinci görevi halkını zulüm ve haksızlıklardan korumaktır. Zulüm ya içerideki 

asiler, bağiler ve zalimlerden veya dış düşman dediğimiz mütecaviz düşmanlardan gelir. 

Devlet bunlar için içeride polisiye güçler, dışarıdan gelen saldırılar için de askerî güçler 

hazırlar. Halkı koruma vazifesi gereği gerektiğinde ―Savaş‖ ile ilgili tüm vazifeleri yapmak 

devletin görevidir.    

Netice itibariyle, halkını rahatsız eden ve fertlerin tek başları ile yapmaları mümkün 

olamayan hukuksal, toplumu kargaşaya götürecek her nevi fitne ve fesadın önünü almak 

devletin vazifesidir.  Devlet bunu gerek ulema ve adliye eliyle, gerekse zor kullanarak askerî 

güçlerle yapacaktır.  

Kur‘an-ı Kerimde ―Kıtal‖ kelimesi ile ifade edilen silahlı ve zor kullanmayı netice veren 

her nevi savaş devletin görevidir. Nitekim yüce Allah Peygamberimize (sav) Medine‘de 

düzenli bir devlet teşkilatı kurmadan savaşma emrini vermemiştir. Çünkü bu gibi vazifeler 

ancak bir devlet tarafından askeri müesseslerle yapılabilen hususlardır. Halkın vazifesi ise 

―Ulul‘-emr‖ yani emir verme yetkisine sahip olanlara, adil ve haklı oldukları sürece itaat 

etmektir.
567

 Devlet adil ve hakperest oldukça halkın güvenini ve sevgisini kazanır. 

Günümüzde sosyal ve adil devlete ―Hukuk Devleti‖ denilmektedir. 

 

3.  Devletin Ġdare Yetkisinin Kaynağı: 

Hürriyetçi ve Demokratik sistemlerde devlet yönetme ve emretme yetkisini halktan alır. 

Halk da bu yetkiyi idarecilerle yaptığı sözleşme ve seçimle verir. Nitekim peygamberimiz 

(sav) Medine‘ye geldiği zaman üç toplum vardı. Birincisi Ensar ve Muhacirlerden oluşan 

Müslümanlar. İkincisi Henüz Müslüman olmayan Araplar. Üçüncüsü ise Yahudiler. 

Hıristiyanlar ise sayıca yok denecek kadar azdı. Müslümanlar peygamberimize (sav) Allah‘ın 

emri olarak itaat ediyorlardı. Peygamberimiz (sav) diğer gurupların itaatini sağlamak ve 

dağınık olan topluluklar arasında idarî birlik oluşturmak ve yönetme yetkisini almak için 

Malik b. Enes‘in (ra) evinde toplulukların ileri gelenleri ile bir araya getirdi. Medine 

Toplumunu oluşturmak üzere istişarelerde bulundu. Ortaya bir anlaşma metni çıktı. Bu metin 

bir tür Anayasa belgesi oldu. Peygamberimiz bu belge ile Medine‘de Kanun Hâkimiyetini 

sağlamış oldu.
568

 Yine bu metin ile yönetme yetkisini almış oldu.  
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Peygamberimizin (sav) Medine‘de kurmuş olduğu bir devlet değil, bir sistemdi. Bu 

sistem ―Asr-ı Saadet Modeli‖ni oluşturuyordu. Bu sistem daha sonra kurulacak ―Demokratik 

Anayasal Hukuk Sistemlerine‖ de ideal bir model olmuştu. 

 

4. Devletin VatandaĢa KarĢı Görevleri: 

Devlet güç ve kuvvet demektir. Hak için kullanılmalıdır. Devleti kuran insanlardır ve 

kuruluşu ırka tabidir. Dolayısıyla ırkların devleti vardır. Ancak devlet ırkçılık yapamaz. O 

zaman devlet adil olamaz. Devletin kuruluş amacı bireylerin hak ve hürriyetlerini korumak ve 

geliştirmektir. Fertler haklarını devlet güvencesinde rahatça kullanabilirler. Fertler devleti 

korurken, devlet de fertleri korumayı amaçlar. Dev gibi bir güce sahip olmak çok güzeldir; 

ama o gücü bir dev gibi kullanmak çok yanlıştır. Devletin gücü hak ve adalet için kullanıldığı 

zaman değerli olur.  

Devlet vatandaştan aldığı yönetme ve emretme yetkisini halkının mutluluğu, İnsanın 

temel hakları olan ―Yaşama, Barınma, Korunma, Düşünme, İnanma ve İbadet etme hak ve 

Hürriyetlerini‖ korumak için kullanır. Bu temel hakları halkın elinden almak için kullanırsa o 

devlet demokratik ve hürriyetçi değil baskıcı bir idare şeklini almış olur.  

Devletin yetkisini ve vergisini aldığı halkına karşı Güvenlik, Asayiş, Adalet, Eğitim, 

Sağlık ve Sosyal Güvenlik gibi temel görevleri vardır.  

 

4a. Ġç ve DıĢ Tehlikelere KarĢı Ülke Güvenliğinin Sağlanması: 

Devletin kuruluş amacı ve birinci görevi kendisini kuran ve devamını sağlayan halkını 

dışarıdan gelen saldırı, istila ve terör gibi tehlikelere karşı korumak olduğu gibi içeriden gelen 

fitne, fesat ve anarşi gibi tehlikelere karşı gerekli askerî ve polisiye tedbirleri alarak 

korumaktır. Devletin asker ve polis gibi emniyet ve asayiş kuvvetlerini kurması ve kullanması 

bu amaca hizmet içindir.  

 

4b. AsayiĢin Temini:  
Devletin ideolojiyi ve fikri korumak ve halkına telkin etmek gibi bir görevi yoktur. İlim, 

Fikir, Düşünce, Din ve Vicdan Hürriyeti gibi temel hak ve hürriyetleri korumakla 

yükümlüdür. Ve devlet halkının tüm inanç ve düşüncelerine eşit mesafede olup tarafsızlık 

ilkesi ile hareket eder.  

Devlet ele bakar kalbe bakmaz. Dolayısıyla maddi olarak tahrip, tecavüz, gasb ve katl 

gibi maddi halkın canına, malına ve namus güvenliğini sağlamakla kuruluş amacına hizmet 

etmiş olur. Buna asayiş ve emniyetin korunması denir.  

Bir ülkede emniyet ve asayiş varsa o ülke insanları ellerindeki kaynakları güvenle 

kullanır ve geleceğini garantide gördükçe çalışır. Devletine güveni arttıkça vergisini en güzel 

şekilde öder ve o ülke bayındır olur.  

 

4c. Kanun Hâkimiyetinin Sağlanması ve Adaletin Tevzii: 

Bireylerin başkalarına hükmettiği toplumlar geri kalmış toplumlardır. Uygar 

toplumlarda kimse kimseye emretmez, tahakküm etmez, her fert hak ve ödevlerini bilir ve 

yardımlaşma esasına göre görevini hakkıyla yapmaya çalışır. Toplumda insanlar değil kanun 

ve kurallar hâkimdir. Devleti oluşturan organlar Yasama-Yürütme ve Yargı olmak üzere üç 

temel sacayağı üzerine oturur. Bu durumda insanlar Allah‘ın kendilerine doğuştan verdiği 

kabiliyet ve istidatlarını ―Hürriyet ve Asayiş‖ ortamında geliştirir. Bunun sonucu olarak o 

ülkede İlim, sanat ve ekonomi büyük gelişme kaydeder. Ülke de bayındır olur. Korku ve 

güvensizliğin hâkim olduğu bir ülkede gelecek kaygısı hükmeder. Bu durum ise insanları 

kaynaklarını kullanmaya değil, saklamaya ve çalışmamaya iter.  

Bundan dolayı devletin en önemli görevi Yasama- Yürütme ve Yargının mükemmel 

işlemesini sağlamaktır. Bireylerin hırs ve öfkelerinden kaynaklanan haksızlıklar ve zulümler 



de Yargının düzgün çalışması sonunda kısa zamanda adil çözümlere kavuşursa o ülke 

insanları devletlerine büyük güven duyarlar. Bu da toplumun şevk ve heyecanını artırır. 

Ülkede kısa zamanda zenginlik hâkim olur.  

Adaletin iki kefesi vardır. Birincisi hak sahibine hakkını vermek, ikincisi ise haksızı 

cezalandırmaktır. Her ikisini de eksiksiz yapmakla devlet ancak adaletini sağlayabilir. Bu 

konuda devletin taraf tutması adaleti zedeler. Adalet ise mülkün temelidir.   

 

4d. Eğitim, Sağlık ve UlaĢtırma BaĢta Olmak Üzere Kamu Hizmetleri ve Sosyal 

Güvenlik Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi: 

Devletin bir diğer görevi de halkını doğru bilgilendirmek ve temel eğitimini vermektir. 

Devlet bireylerin ve halkın kendi başına yapmayacağı işleri organize ederek yapmak ve 

yaptırmaktır. Bunların başında ise ―Altyapı‖ gelir. Altyapı diğer hizmetlere temel oluşturan 

hizmetlerdir. Yol, baraj, köprü, okul, hastane, kışla ve polis merkezi gibi tüm halka tarafsız 

hizmet veren kurumlardır. Bunlara kamu hizmeti ve sosyal güvenlik hizmetleri denir.   

Devletin hizmet üretmesi ve verilmesi öncelikli olarak ihtiyaç sahipleri olan fakir ve 

muhtaçlara olmalıdır. Zengin olanlar eğitim ve sağlık hizmetlerini özel olarak alabilirler.    

 

5. VatandaĢın Devlete KarĢı Görevleri: 

Devletin halkına verdiği güvenlik, asayiş, adalet, eğitim, sağlık, kamu ve sosyal 

güvenlik hizmetlerini yapabilmesi için vatandaşın desteğini, güvenini ve itaatini istemesi 

hakkıdır. Devlet, kurumlarda çalışan yöneticilerden meydana gelen bir tüzel kişiliktir. Halka 

hizmet için halkın içinden çıkmıştır. Hizmetlerini yapabilmesi için vergi almak ve 

memurlarına bu vergilerden maaş vermek durumundadır. Dolayısıyla vatandaşın devletine 

karşı temel görevi vatanını korumak için askerlik yapmak ve devletin masraflarını karşılamak 

amacı ile vergisini vermektir.  

 

5a. Askerlik Ödevini Yerine Getirmek: 

Ülkeyi korumak ancak askerle mümkündür. Askerlik görevi her vatandaşın temel 

yükümlülüğünü teşkil eder. Vatandaş askerliğini yapmak suretiyle ülke savunmasına desteğini 

vermiş olur. Ülkeyi savunmak ve korumak demek ülkede yaşayan insanların malını, canını, 

ailesini ve hürriyetlerini korumaktır. Bu görev her vatandaşın ortak yapacağı işlerdir. Bunun 

için her vatandaş gerektiğinde ülkeyi savunacak şekilde hazırlıklı olması gerekir.    

 

5b. Vergi Vermek:  

Devletin harcamalarına kaynak teşkil edecek şekilde halkın belli oranlarda vergi vermesi 

vatandaşın devletine karşı görevlerinden en önemlilerinden birini teşkil eder. Şüphesiz 

devletin gelirleri vergiden ibaret değildir. Yeraltı ve yer üstü kaynaklarının kullanımı devlete 

büyük bir gelir sağlar; ama ülkede güvenlik içinde yaşayan kazanç sahiplerine devlete vergi 

vermeleri vatandaş olarak devlete karşı en önemli bir görevdir.  

 

5c. Ulu’l-Emre (Ġdarecilere) Ġtaat Etmek: 

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ―Ey iman edenler! Allah‘a itaat edin; peygambere ve 

sizden olan idarecilere de itaat edin‖
569

 buyurmaktadır. Ulu‘l-emr bilgi sahibi ve emir 

vermeye yetkili olan anlamına gelir.
570

  Peygamberimiz (sav) bu hususta ―Müslümana 

dinlemek ve itaat etmek yakışır. İster hoşuna gitsin ister gitmesin. Günah ve haram olan bir 

hususu emretmediği müddetçe itaat etmek üzerine haktır. Ancak masiyet ve günaha zorlarsa o 
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zaman ona itaat yoktur‖
571

 buyurmuşlardır. Bu itaatsizlik emirleri yapmamak anlamındadır, 

isyan anlamında değildir.  

Devletin yasalarında da böyledir. Amir kanuna aykırı emir verirse bu emre uyulmaz. 

Peygamberimiz (sav) de ―Vali masiyet, yani suça teşvik ederse ona itaat etmezsin‖
572

 

buyurmuşlardır. Hz. Ali (ra) halife olduğu zaman şöyle halka hitap ederek şöyle demiştir: 

―Allah‘a itaat ettiğim müddetçe size emir verirsem bana itaatinizi istemeye hakkım vardır. 

İster hoşunuza gitsin, ister gitmesin. Ne zaman Allah‘a isyan konusunda size emir verirsem 

itaat istenilmez. İtaat marufadır. İtaat marufadır. İtaat marufadır.‖
573

  

Burada itaat etmemek isyan etmek anlamında değildir. Müspet hareket metodu burada 

devreye girer. Allah‘a isyan hususunda emre itaat edilmez ancak pasif direniş yapılır. Amirin 

emrine uyulmaz, isyan da edilmez neticesine katlanılır. Bediüzzaman gibi müspet hareket 

edilir.  

İslam bilginlerine göre idareci haram olan bir şeyi emretmedikçe onun emrine itaat 

vaciptir. Ubade b. Samit (ra) şöyle demiştir: ―Biz Resulullah‘a (sav) güç ve kuvvetimiz 

oldukça, darlıkta ve bollukta, neşeli ve kederli zamanlarımızda, zararımıza da olsa sözümüzü 

tutmak, emrine itaat etmek, başımızdaki emirlerle iktidar mücadelesine girmemek ve nerede 

olursak olalım hakkı söylemek ve bu konuda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak 

üzere biat aldı.‖
574

  

Peygamberimiz (sav) buyurdular ki: ―İdareci kim olursa olsun. İster facir olsun, ister 

fasık olsun onun ile cihat etmek üzerimize vaciptir. Her müslüman imamın arkasında ister 

facir, ister fasık olsun namaz kılmak üzerimize vaciptir.‖
575

 Ancak idareci zulmederse ona 

karşı hakkı söylemek, yani hakkı müdafaa etmek en büyük cihattır. Peygamberimiz (sav) ―En 

büyük cihad zalim padişaha hak söz söylemektir‖
576

 buyurdular. Ahmed b. Hambel (ra) da 

―İslam âlimi zalimlerin zulmüne karşı takıyye yaparak konuşmazsa cahil hiçbir zaman 

hakikati anlayamayacaktır. Peki, insanlar gerçekleri nasıl öğreneceklerdir‖ diyordu. Hâkimin 

karşısında.  Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin tüm mahkeme müdafaaları hakkın 

müdafaasına en güzel misaldir.  

Zalim de olsa devlet başkanına isyan ederek asayişi ihlal etmek doğru değildir; ancak 

idareci zalim de olsa hakkı müdafaa etmek ve ona müdahene etmeden sonucu ne olursa olsun 

doğruları haykırmak gerekir. Böyle yapılmazsa hak ve hukuk nasıl korunacak, dini müdafaa 

nasıl olacak, insanlar doğruları nasıl bilecektir? Bunu yapan zalim tarafından öldürülürse o 

zaman hakiki şehit olur. Bediüzzaman‘ın ifadesi ile ―En büyük ders, doğruluk yolunda ölümü 

istihkar dersi vermektir.‖  
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IV. BÖLÜM 

MEDENĠYET VE CĠHAD  

 

A. MEDENİYET KAVRAMI 

Medeniyet içtimaî hayattır.  Medeniyet sosyalleşme, şehirleşme, yalnızlıktan, 

bedeviyetten ve vahşetten kurtulma anlamına gelir. Peygamberimiz (sav) Mekke döneminde 

imanı anlattı ve insanların kalplerini iman nuru ile aydınlatmayı hedefledi. Yesrib‘e hicret 

edince artık imanın tezahürü olan içtimaî hayatı tanzim eden prensipler nazil olmaya başladı. 

İslam medeniyeti kendini göstermeye başlayınca peygamberimiz (sav) Yesrib‘in adını 

medeniyete örnek olması için ―Medine‖ye çevirdi. Böylece Medine‘de yaşanan İslam ―Asr-ı 

Saadet‖ devri ile tüm dünyaya örnek bir medeniyet sundu ve her yönü ile model oldu. 

Medeniyet kelimesinin batıdaki karşılığı da ―Civilisation‖ yani şehirleşmedir. Türkçeye 

ilerleme, terakki ve tekâmül etme ve yükselme anlamında geçmiştir. Kültür de medeniyet 

anlamında kullanılmaktadır. Bundan dolayı ―İslam kültür ve medeniyeti‖ ―Batı kültürü ve 

medeniyeti‖ denilmektedir. İçerisinde fikri, ilmî ve ahlakî değerlerin tümü ile beraber fen ve 

sanatı da kapsamı alanına dâhil eder. Biri manevi yönünü diğeri de maddi yönünü içine alır ve 

hepsi ―Medeniyet‖ kavramı ile anlatılmaya çalışılır. 

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ―Ey İnsanlar! Biz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık; 

sonra da birbirinizle tanışıp kaynaşarak aranızdaki münasebetleri bilesiniz diye sizi milletlere 

ve kabilelere ayırdık. Allah katında en şerefli ve üstün olanınız en müttaki olanınızdır‖
577

 

buyurur. Bu ayet insanların ayrı ayrı millet ve topluluk teşkil etmenin hikmetinin, amacının 

ırkçılık ve kabilecilik ile üstünlük taslamak ve başkalarını ezmek değil; yardımlaşmak, 

tanışmak, sosyal hayatı ve medeniyeti oluşturmak olduğunu izah etmiştir.  

Peygamberimiz (sav) ―Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Sonra aile ve toplum 

içindeki kazanımları ile ve eğitimi ile farklı inançlara yönelir‖
578

 buyurmuşlardır. Yaratılıştan 

ihtiyaç sahibi olarak dünyaya gönderilen insan ancak başkalarının yardımı ile hayatını devam 

ettirebilir ve bundan dolayı da kendisine yardım edenlere minnet ve şükran borçludur. Bu 

minneti hissederek teşekkür eden, kendisinden büyüklerine saygı duyan insan da medeni 

insan olur.  

Her insan doğuştan itibaren başkalarının yardımı ile yaşamaya, barınmaya, korunmaya, 

yemeye, içmeye ve giymeye muhtaçtır. Bu ihtiyaçlarını yalnız gideremeyeceği için fıtraten 

medeniyetperverdir. Başkalarını düşünmek ve yardımcı olmak insanlığın gereğidir. Yalnız 

kendi menfaatini düşünen insanlıktan çıkar ve masum olamayan câni bir hayvan olur. 

Konumuz olan cihad burada devreye girmektedir. Menfaati için insanlara zarar veren, kendi 

menfaatini başkalarının zararında gören insanlar ile mücadele ederek toplumda asayiş ve 

huzurun teminine çalışmak büyük cihaddır. Bu cihad memleket dâhilinde olursa asayişi temin 

etmek anlamına gelir ve ―dâhilde cihat manevi olur.‖ Şayet taarruz başka bir devlet tarafından 

ve dışarıdan askeri güçler ile olursa o zaman devlet savaş kararı alır ve askerî yönden 

müdahale ederse devletin emrinde savaşa katılmak Müslüman ve mükellef olanlara vacip 

olur. Bunun dışında güç ve kuvvet kullanımı cinayet olur.  

 

B. DĠN VE MEDENĠYET 

Hz. Ali (ra) ―İnsan fıtraten medenidir‖ der. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu veciz 

sözü ―İnsan fıtraten medenidir. Ebnây-ı cinsini mülahazaya mecburdur. Hayat-ı içtimaiye ile 

hayat-ı şahsiyesi devam edebilir‖
579

 ifadeleri ile açıklar. Evet, din, bilhassa İslam dini insanı 
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sosyalleşmeye, şehirleşmeye ve sosyal hayatın aktif bir üyesi olmaya çağırır. ―İnsanların 

hayırlısı insanlara faydalı olandır‖
580

 der.  

Dinin pek çok ahkâmı ve Kur‘anın pek çok ayeti insanın diğer insanlar ile 

münasebetlerini adalet prensipleri üzere tanzim etmeye yöneliktir. Peygamberimiz (sav) 

―Dinimizde ruhbanlık ve inzivaya çekilmek yoktur. Hayra sebep olan onu işleyen gibidir. 

Dinimizin ruhbanlığı cihattır‖
581

 buyurmuşlardır. Yani Müslüman ―toplum içinde yaşayacak, 

onlara faydalı olmaya çalışacak, iyiliği emredecek, kötülükten sakındıracak ve bu hususta 

insanlardan gelen sıkıntılara katlanacaktır. Gururlanarak insanlardan yüz çevirmeyecektir.‖
582

 

Bediüzzaman hazretleri ―Asıl mesele bu zamanın cihad-ı manevisidir. Manevi tahribata 

karşı sed çekmektir. Bununla dâhilî asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir. Vazifemiz 

müspet hareket etmektir. Menfî hareket değildir. Rıza-ı İlâhiye göre sırf hizmet-i imaniyeyi 

yapmaktır, vazife-i ilâhiyeye karışmamaktır. Bizler asayişi muhafazayı netice veren müspet 

iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz‖
583

 demektedir. Bu 

hususta Kur‘an-ı Kerimin ―Birisinin hatası ve günahı ile bir başkası mesul ve mükellef olmaz. 

Birinin cinayeti ile bir başkası suçlanamaz. Hiçbir günahkâr bir başkasının günahını 

yüklenemez‖
584

 ayetini esas alır. Bu ayetin hükmü ile amel edilmezse haksızlık ve zulmü, 

anarşi ve terörü önlemek mümkün olmadığı gibi yeni cinayetleri körükleme ihtimali de vardır. 

Nitekim buna uyulmadığı içindir ki anarşi ve terör içinden çıkılmaz hal almaya devam 

etmekte ve toplumda asayiş temin edilemediği için maddi ve manevi terakki ve tekâmülün 

önü kesilmektedir. Hiçbir noktada ilerleme olmamaktadır.  

Medeniyetin temelinde barış ve asayiş vardır. Barışın devamı ve asayişin temini için 

yapılan müspet iman hizmeti mücadelesi bu noktadan en büyük cihattır.   

 

C. MADDÎ GELĠġME VE CĠHAD 

Kur‘an-ı Kerim Süleyman‘ın (as) zamanındaki medeni gelişmeden bahseder. O derce ki 

Süleyman (as) kuşların dilini bilir ve onları istihdam eder, karıncalarla konuşur, cinleri 

çalıştırır ve vahşi hayvanlardan orduları vardır. Bunlar sadece mucizevî şekilde oluyor 

değildir. Çünkü mucize ara sıra ihtiyaca binaen ve çoğu zaman da Allah‘ın lütfu ile meydana 

gelir. Nübüvvetin ispatı içindir. Devamlı değildir. Süleyman (as) ise havada uçar ve iki aylık 

yolu bir günde gider gelir. Saltanatı o derece ihtişamlıdır ki Yemen Melikesi Belkıs bu 

medeniyete hayran kalır. Kendi tahtının mucize ile kendisinden önce geldiğini de görerek 

Süleyman‘ın (as) bir peygamber olduğuna kalbi kanat eder ve Müslüman olarak Hz. 

Süleyman‘a teslim olur.
585

  

Bu kıssada Müslümanları medeniyete ve maddi terakkiye teşvik vardır. Belkıs‘ın ve 

ülkesinin müslüman olması savaş ile değil, medeniyetin güzelliklerine hayranlığın bir sonucu 

olmuştur. Süleyman (as) medeniyet ve maddi terakkiyi Allah‘ın dininin yücelmesi için 

kullanmaktadır. 

Medeniyetten uzak bedevi ve vahşi Arap kabileleri içinde gelen peygamberimiz (sav) 

kısa zamanda bu vahşi ve bedevi kabileden medeni milletlere üstad olacak sahabelerini ve 

gelecek büyük bir medeniyetin, maddi ve manevi terakkinin temellerini atmış ve kısa 

zamanda bunu sağlamıştır.   

Peygamberimiz (sav) ―Kim yeni ve güzel bir çığır açar, insanların faydalanacağı bir yol 

ihdas ederse ve kendisinden sonra da onun ile amel edilirse ondan faydalananların mükâfatı, 
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sevabı eksilmeden amel defterine yazılır‖
586

 buyurarak insanların faydasına olan yeniliklere 

teşvik etmiştir. ―Ben kolaylaştırıcı olarak gönderildim, zorlaştırıcı değil.
587

 Sizler de 

kolaylaştırın, zorlaştırmayın; müjdeleyin, nefret ettirmeyin‖
588

 buyuruştur. Tekniğin temeli 

kolaylaştırmaya dayanır. Burada her işi kolay yapmaya teşvik vardır.  

Peygamberimizin (sav) bu konudaki tatbikatına gelince yeniliklere ve tekniğe fevkalade 

önem verdiğini ve nerede bir yenilik varsa onu aldığını ve alanı teşvik ettiğini görürüz. 

Nitekim bidayette mescitte kandil yoktu. Temim-i Dari (ra) ateşperest İran‘dan getirip 

mescidi yatsı namazında kandili yakınca ―Sen benim mescidimi aydınlattığın gibi Allah senin 

kalbini iman ile ve kabrini nurla aydınlatsın‖ duasını alır.
589

  

Peygamberimiz (sav) Rumlardan gelen rûmî bir cübbeyi giymiştir.
590

 Ulema bu hadisten 

kirli olduğu kesin olarak bilinmeyen küffar elbisesinin yıkanmadan giyileceği hükmünü de 

çıkarırlar.
591

 Bizans‘ın Mısır valisi Mukavkıs peygamberimize (sav) cam bir bardak 

göndermiş peygamberimiz (sav) bu bardağı her zaman kullanmıştır.
592

 Habeş Necaşisi 

Asheme‘nin gönderdiği mesti giyerek üzerine mesh etmiş ve namaz kılmıştır.
593

 Fars ve 

Rumlara mektup yazdığı zaman onların mühürsüz mektuplara itibar etmeyeceği görüşü 

üzerine kendisine mühür edinmiş ve mektubu onun ile mühürleyerek göndermiştir.
594

 

Mescitte sahabelerine hutbe okumak için rumî bir köleye İranlılar gibi bir minber 

yaptırmıştır.
595

 Hıristiyanların ―Tabibu‘l-Arap‖ unvanı verdikleri doktor Hâris b. Kelde‘ye 

tedavi için ashabını göndermiştir.
596

 Sahabelerden birisinin savaşta koptuğu burnunun 

gümüşten yapılmasını tavsiye etmiş, kokması üzerine altından yapılmasına emretmiştir.
597

 

Hendek savaşında Medine çevresine İranlılar gibi hendek kazılması fikrine katılmış ve hendek 

çalışmasına bizzat katılmıştır.
598

 Hayber‘in fethinde Yemenlilerin kullandıkları mancınıkların 

kullanılmasını istemiş ilk taşı da bizzat kendisi atmıştır.
599

  

Yine peygamberimiz (sav) Kur‘an-ı Kerimin ―Düşmanlarınız için kuvvet 

hazırlayınız‖
600

 ayetini ―Kuvvet atmaktır. Kuvvet atmaktır. Kuvvet atmaktır‖
601

 şeklinde izah 

ederek atıcı şeylerin hazırlanmasını tavsiye etmiştir. Günümüzde atıcılığın ne derece tekâmül 

ettiğini görerek bu mucize-i peygamberiye hayran olmamak mümkün değildir.  

Bütün bu gerçeklerden dolayıdır ki İslam dünyası İslam‘ın ilk beş asrında ilim, fen ve 

teknik alanında dünyaya hâkim olmuş ve İlam Medeniyeti ve Endülüs Medeniyeti gibi tarihte 

şöhret bulan büyük medeniyetleri kurmuş ve batıya da örnek olmuştur. Batı ancak 1789 

Fransız ihtilalinden sonra yaptığı Rönesans ve Reform hareketleri ile kabuğunu yırtabilmiş ve 

Endülüs İslam medeniyetinden ilim ve hikmet dersi alarak günümüz fen ve teknikteki 

ilerlemeyi sağlamıştır. Bunun için Bediüzzaman hazretleri ―Hıristiyanlığın malı olmayan 

mehâsin-i medeniyeti ona mal etmek ve İslâmiyet‘in düşmanı olan tedenniyi ona dost 

göstermek, feleğin ters dönmesine delildir‖
602

 demiştir. 
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 Zamanımızın en büyük din âlimi olan Bediüzzaman Said Nursi Müslümanların geri 

kalmalarının sebebini maddi ve ekonomik gerilemede, fen ve tekniğe gereken önemi 

vermemesinde görür. ―Her bir mü‘min ilâ-yı kelimetullah ile mükelleftir. Bu zamanda en 

büyük sebebi maddeten terakki etmektir‖
603

 ifadeleri ile maddeten terakkinin Allah‘ın adını 

yüceltmenin en önemli sebebi olduğunu ifade eder. 

 

D. GELĠġMEYĠ TEġVĠK EDEN AYET VE HADĠSLER 

―Mehasin-i medeniyet denilen emirler, şeriatın başka şekle çevrilmiş birer 

meselesidir‖
604

 diyerek medeniyetin tüm iyilik ve güzelliklerine sahip çıkan Bediüzzaman 

hazretleri Müslümanların geri kalma sebeplerini sayarken fen ve tekniğe, yeniliğe ve değişime 

ayak uyduramamalarını gösterir. ―İ‘lây-ı kelimetullahın bu zamanda en büyük sebebi 

maddeten terakki etmektir‖
605

 der. Günümüzde fen ve teknik gücü artık batı ele geçirmiştir. 

Onların tahribat gücü yüksek olan ve bir asra yaklaşan zaman diliminde bu güze dayanarak 

yaptıkları zulüm ve tahribat artık insanlığın tepkisine yol açmıştır. Birinci ve ikinci dünya 

savaşı sonunda insanlık artık ―İnsan Hak ve Hürriyetleri‖ne odaklanmıştır.  

Medeniyetin ortaya çıkardığı fen ve teknik gücünü tahribata değil, imanın, adaletin ve 

ahlakın hizmetine verme zamanı yaklaşmıştır. Bu durumda maddeten terakki tahribata değil 

tamirata yönelmek durumundadır. Bu ise Allah‘ın adının yücelmesi ile sonuçlanacaktır. Zira 

fen ve tekniğin insanlığın hizmetinde kullanılması Allah‘ın emridir ve ancak bu durumda 

Allah‘ın adı yücelir. Allah‘a iman ve ibadet ancak barış ve huzur ortamında, asayiş ve 

güvenliğin sağlanması ile rahat bir şekilde ifa edilebilir. Irkçılık ve milletlerin üstünlüğü 

mücadelesi artık yerini insanlığın ortak değerlerinin yücelmesine bırakmıştır. Bunlar da 

―İnsan hak ve Hürriyetleri‖ ―Din ve Vicdan Hürriyeti‖ ―İlim ve Fikir Hürriyeti‖ ve ―İnsanlığa 

Hizmettir.‖ İnsanların düşmanı artık diğer insanlar değildir. ―Ötekinin hakkı, benin hakkım 

kadar kutsaldır‖ düşüncesi saygınlık kazanmakta ve bu düşünce tüm dünyada yayılmaktadır.  

Bu durumda düşman da artık insan olmaktan çıkmış ve insanlığı tahrip eden değerler 

haline gelmiştir. Bu gerçeği 1900‘lü yılların başında gören Bediüzzaman hazretleri Hürriyeti 

Müdafaa ettiği ve asayişin korunması için çalıştığı halde haksız yere çıkarıldığı ―Divan-ı 

Harb-i Örfî‖ de ―Bizim düşmanımız cehâlet, zaruret ve ihtilaftır; bu üç düşmana karşı sanat, 

marifet ve ittifak silahı ile cihat edeceğiz‖
606

 diyordu. Dâhilde asayişi ihlal eden, karışıklığa 

sebep olan ve anarşiyi netice veren silahlı mücadelenin bittiğini, bitmesi gerektiğini ilan 

ediyordu.    

Yüce Allah peygamberleri muallim olarak insanlığa göndermiştir. Peygamberler hem 

manevi ve ruhi hem de maddi ve sanat yönünden insanların terakki ve tekâmülü için lazım 

olan her şeyi insanlara öğretmişlerdir. Peygamberlerin yoluna sünnet adı verilir. Sünneti iki 

nevidir. Birincisi insanın yaratılış amacı olan Allah‘ı tanımak ve onun rızasını kazandıracak 

amel ve ibadeti yapmaktır. Bunun nasıl olacağını peygamberler uygulayarak insanlara 

gösterirler. Böylece iman, ibadet ve ahlakta insanlara numune-i imtisal olurlar. Diğeri ise 

insanların ihtiyaçlarını helal yoldan gidermeleri ve haksızlık yapmamaları ve rızıklarını 

kolayca kazanmaları için sanat ve meslek öğretmektir. Bu da sebeplere sarılmakla olur. Her 

peygamber insanlara bir sanat ve meslek öğretmiştir. Hz. Âdem (as) çiftçilik, Nuh (as) 

dülgerlik ve gemicilik, İdris (as) terzilik ve kâtiplik, Davut (as) demircilik yaparak insanlara 

bu sanatları öğretmişlerdir. Günümüzün terakki ve teamülü bu peygamberlerin sünnetini ihya 

ederek yolundan gitmekle kazanılmıştır.
607
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Bundan dolayı sebeplere sarılmak, çalışmak ve neticeyi Allah‘tan beklemek 

peygamberlerin sünnetidir. Bunun için ―Teşebbüsü‘l-esbab min süneni‘l-mürselin‖ yani 

―esbaba teşebbüs peygamberlerin sünnetidir‖ denilmiştir. Tevekkül de bu açıdan sebeplere 

sarılmak ve sonucu Allah‘a bırakmak olarak tarif edilmektedir. Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde 

Zülkarneyn‘in (as) kıssasını ve dünya hâkimiyetini anlatırken üç ayette ―O sebeplere 

sarıldı‖
608

 buyurarak sebeplere sarılmanın Allah‘ın Hâkim, Müdebbir, Munazzım gibi 

sebepleri gerektiren isimlerine yapışarak neticeyi Allah‘tan istediğini, Allah‘ın da kendisini 

başarıya ulaştırdığını anlatır.  

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde insanları yeryüzünde gezip dolaşarak kendilerinden 

önceki kavimlerin bilgi ve birikimlerinden faydalanmaya çağırır. Sonra bu bilgi ve birikimleri 

Allah‘ın hikmetine uygun kullanmaları için de onların akıbetlerinden ibret almalarını 

öğütler.
609

 Peygamberleri kendilerine örnek alarak onların yolundan ve sünnetinden 

gitmeyenlerin nasıl helak olduklarını görmelerini ister.  

Peygamberimiz (sav) ―Hikmet müminin yitiğidir; nerede bulursa almalıdır‖
610

 buyurur. 

Buradaki hikmetten maksat elbette fen ve tekniktir. Fen ve teknik hiç kimsenin şahsi malı 

değildir. İnsanlığın ortak malıdır. Kim sahip çıkar da ona yeni katkılarda bulunursa onun 

sayılır. Fen ve teknikteki gelişmeler tarih boyunca böyle olmuştur. ―İlim Çin‘de de olsa gidin 

alın‖
611

 buyurmuşlardır. Bu da fen ve teknik ilmidir. Çünkü Çin‘den din ilmi öğrenilmeyeceği 

malumdur. Tüccarların getirdiği yeni sanat eserleri ile savaşlarda ele geçirilen teknik aletler 

için de peygamberimiz (sav) ―Onları Müslümanlar arasında serbest bırakın. Sanatlarından 

istifade ederek cihat için kuvvet kazansınlar‖
612

 buyurmuştur. 

 

E. MEDENĠLERLE MÜCADELE 

―Âlemde meylü‘l-istikmâl vardır. Onunla hilkat-i âlem kanun-u tekâmüle tabidir‖
613

 

diyen Bediüzzaman insanlarda da bir meyl-i terakkinin olduğunu belirtir. İnsanlığın ―telâhuk-

u efkâr‖ dediğimiz fikirlerin bir araya gelmesi ile ve ―tekemmül-ü mebâdî‖ denilen fen ve 

sanatın zamanla gelişmesi sonucu günümüzün medeniyeti oluşmuştur. Bu medeniyet gerek 

kültür olarak gerekse sanat olarak hiç kimsenin malı değildir. İnsanlığın ortak malıdır, 

kimsenin tekelinde değildir.  

Ortaçağda insanlık âlemine garaz, düşmanlık, hissiyat hâkim idi. Bunun sonucu olarak 

taassup ve safsata hükümferma idi. O zamanın insanlarını ikna eden hususlar da hissiyat-ı 

okşayan, meyillerini tatmin eden coşkulu parlak ifadelerdi. Bu hususları geniş bir şekilde izah 

eden Bediüzzaman Asr-ı Saadet döneminde peygamberimizden ders alan sahabeler 

zamanında ise hak, bürhan, akıl ve meşveret hâkim oldu. Bundan dolayı Asr-ı saadet insanlığa 

mükemmel bir medeniyet sundu.  

Fen ve sanatın gelişmesi ile zamanımızda kısmen gelecekte ise inşallah tamamen kuvvet 

yerine hak, safsata yerine delil ve bürhan, hissiyat yerine akıl, heva yerine hüda, taassup 

yerine metanet garaz ve düşmanlık yerine hak ve hakikat ve vatan sevgisi, nefsanî arzular 

yerine akıl ve fikir hâkim olacaktır.
614

    

20 yüzyıl ―İnsan Hak ve Hürriyetleri‖nin öne çıktığı bir yeni dönemdir. İnsanlık tarihin 

yeni bir sıçrama dönemidir. Bu dönemde ilim ve marifet yaygın hale gelmiştir.
615

 Bundan 

dolayı maddi cihad dönemi bitmiştir. İlimle, akılla, fenle ve ikna metodu ile ―manevi cihad‖ 
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dönemi başlamıştır.
616

 Bu dönemde İ‘lay-ı Kelimetullah İzzet-i İslamiyeyi korumakladır. Dine 

hizmet etmek İslam‘ın izzetini korumakla olur. Bu da bu dönemde maddeten terakki etmekle, 

hakiki medeniyeti kesb etmekledir. Eski zamanda İslâmiyet‘in terakkisi düşmanın taassubunu 

parçalamak ve inadını kırmak ve tecavüzatını defetmek, silah ile kılıç ile olmuş. İstikbalde 

silah kılıç yerine hakiki medeniyet ve maddi terakki ve hak ve hakkaniyetin mânevi kılıçları 

düşmanları mağlup edip dağıtacaktır.
617

 

Bu yeni bir ―Hudeybiye‖ dönemidir. Rumî 1350/1928 tarihinden 1921/1824 Teşkilat-ı 

Esasiye Kanunu (Anayasa) yer alan ―Bu devletin dini din-i İslamdır‖ ibaresi kaldırılmış ve bu 

tarihten itibaren ―Lâikleşme Süreci‖ başlamıştır. ―Dinde ikrah ve icbara din için silahlı cihada 

muarız olan Laiklik devletlerde bir kanun-u Esasi‖ olmuştur. Bundan sonra ―Manevi bir 

cihad-ı dinî İman-ı tahkiki kılıcı ile olacaktır ve bu dönemde Risale-i Nur büyük bir fonksiyon 

icra edecektir.‖
618

 Peygamberimiz (sav) ―Hudeybiye‖ döneminde gibi bir durum 

yaşanmaktadır. Hudeybiye İslam aleyhinde gözükürken sonuçta İslam‘ın geniş kitlelere 

yayılmasına sebep olmuştu. Bundan sonra ―Cihad-ı Manevi‖ İman-ı Tahkiki kılıncı ile hakiki 

medeniyet maddeten terakki ve hak ve hakkaniyetin manevi kılıçları ile olacaktır.
619

 Bu da 

barış içinde asayişi koruyarak müspet hareket ile olacaktır.  

Bediüzzaman bundan dolayı talebelerine verdiği son dersinde ―Bizim vazifemiz müspet 

hareket etmektir. Menfî hareket değildir. Rıza-ı ilâhiyeye göre sırf hizmet-i imaniyeyi 

yapmaktır, vazife-i ilâhiyeye karışmamaktır. Bizler asâyişi muhafazayı netice müspet iman 

hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz‖
620

 demiştir. Bediüzzaman 

daha sonra bu zamanın cihadı konusunda asıl hükmünü vermiştir. ―Asıl mesele bu zamanın 

cihad-ı mânevisidir. Mânevî tahribata karşı sed çekmektir. Bununla dâhilî âsâyişe bütün 

kuvvetimizle yardım etmektir.‖
621

 

Bediüzzaman Kur‘an talebelerinin vazifelerini ta asrın başında İttihad-ı Muhammedî‘yi 

tarif ederken şöyle belirlemişti: ―Milletin kalp hastalığı za‘f-ı diyanettir. Bunu takviye ile 

sıhhat bulabilir. Bizim cemaatimizin meşrebi, muhabbete muhabbet ve husumete husumettir. 

Beyne‘l-İslam muhabbete imdat ve husumet askerini bozmaktır. Mesleğimiz ise Ahlâk-ı 

Ahmediye (as) ile tahalluk ve Sünnet-i Peygamberiyi ihya etmektir. Ve rehberimiz şeriat-ı 

Garra, ve kılıncımız da, berâhin-i kâtıa ve maksadımız İ‘lây-ı Kelimetullahtır‖
622

 demişti.  

Bu manevi cihadı her bir müminin yapması gerektiğini de belirten Bediüzzaman asrın 

başında bunun yöntemini de tespit etmiştir. Meşrutiyet ve Hürriyetin ilan edildiği dönemde, 

bu dönemin gereği, hürriyet ve demokrasinin de icabı olarak nasıl cihad yapılması gerektiğini 

basın ve yayın yolu ile veciz bir şekilde ifade ederek şöyle der: ―Her bir mü‘min ilây-ı 

kelimetullah ile mükelleftir. Bu zamanda en büyük sebebi maddeten terakki etmektir. Zira, 

ecnebiler fünun ve sanayi silahıyla, İlây-ı kelimetullah‘ın en müthiş düşmanı olan cehil ve 

fakr ve ihtilâf-ı efkâra cihad edeceğiz. Ama, cihad-ı hâriciyi, Şerat-ı Garra‘nın berâhin-i 

kâtıasının elmas kılıçlarına havâle edeceğiz. Zira, medenilere galebe çalmak ikna iledir. Söz 

anlamayan vahşiler gibi icbar ile değildir. Biz muhabbet fedaileriyiz. Husumete vaktimiz 

yoktur.‖
623

  

Bediüzzaman bu muhabbetin artması ve Kur‘anın iman ve İslam hakikatlerinin tüm 

dünyaya yayılması için diyalog kapılarının devamlı açık kalmasını istemiş, kendisi de bunu 

başlatmıştır. 
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F. KURAN’A GÖRE BĠR MEDENĠ ĠLĠġKĠ OLARAK DĠYALOG 

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde Mümtahine Suresinde ―Sizinle din hususunda 

savaşmamış ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış olanlara iyilik yapmaktan ve adalet etmekten 

Allah sizi men etmez. Şüphesiz Allah adalet edenleri sever‖
624

 buyurmaktadır. Bu ayet 

mü‘minlere inanmamış olanlar ile başka dinlere inananlarla fiilî bir savaş söz konusu değilse 

adalet ölçüleri içerisinde iyilik yapmak ve yardımlaşmak hususunda medeni münasebetlerin 

devamını istemektedir. Günümüzde buna ―Diyalog‖ denilmektedir.  

Dünyada yaşanan gelişmeler, semavi dine mensup olan insanları ve bilhassa din 

adamlarını ve dini müesseseleri etkileşim, diyalog yönünde çalışmaya sevk etmiştir. Bilhassa 

bunu çok öncelerden görerek bu yönde attığı adımlar ve çizdiği hedeflerle haklılığını tescil 

ettiren Bediüzzaman‘ı haklı çıkarmıştır. Çünkü o seksen sene öncesinden bize seslenerek 

şöyle diyordu: 

―İstikbalde hüküm sürecek ve her kıtasında hâkim-i mutlak olacak yalnız hakikat-ı 

İslamiyet‘tir. İstikbalin saadet sarayında tahta oturacak olan hakikatler ve maarif yalnız 

İslamiyet olacaktır. Geleceği fethedecek olan yalnız O‘dur.‖
625

  Mazide hüküm ferma olan 

taassup ve taklit ve istibdat, geçmişte İslamın hâkimiyeti ile yıkılmıştı, gelecekte de taassup, 

taklit ve istibdadı yıkacak olan yalnız odur.   

Hrıstiyanlık dünyasında geçmişte hâkim olan taklit, taassup, kilisenin baskısı ve riyaseti,  

bizlerdeki çeşitli istibdat ve baskılar, ahlaksızlık ve karışıklık ve tembelliği intaç eden 

ümitsizlik İslam güneşinin tutulmasına sebep olmuş idi. Bir de bazı islamın zahiri 

meselelerinin batı felsefe ve ilmine, fenni meselelere yanlış anlamalardan dolayı zıt imiş gibi 

tevehhüm edilmesi de islamın anlaşılmasına ve kabulüne engel teşkil ediyordu. Bunların 

hakiki manaları anlaşılınca bu tenakuz da ortadan kalkmaktadır.
626

  Bediüzzaman telif ettiği 

―Risale-i Nur Külliyatı‖ ile buna hizmet ettiği gibi, hadisat-ı zaman da bu hakikatlerin 

hâkimiyetine yardım etmektedir. Bunlar diyalog ve iletişim ile olur. 

Dinler arası diyalogu ilk başlatan peygamberimizdir. (sav) Hrıstiyan Necran halkı ile 

yaptığı anlaşma tarihi bir belge olarak karşımızda durmaktadır. Peygamberimizin (sav) 

nübüvvetinden önce Mekke ve çevresi putperestti. Hrıstiyanlar pek nadirdi. Tahsilini 

Suriye‘de papazların yanında yapan ve Arapça bir de İncil‘e sahip bulunan Varaka b. Nevfal 

dışında Hrıstiyanlar Suheyl, Addas, Bakûm, İkrime, el-Azrak er-Rumî gibi bazı köleler de 

Hıristiyan‘dı.
627

  Arabistan‘da ayrıca Gassan, Eyle, Dûmetu‘l-Cendel, Tay kabileleri 

içerisinde Hrıstiyanlığı kabul edenler vardı. Hrıstiyanlar‘ın en çok bulunduğu belde Necran‘da 

Benu-Haris b. Ka‘b kabilesi idi. 

Necran topraklarının bereketi ile ün salmış bir beldedir. Roma imparatoru Aelius 

(İ.S.251–253)  savaşarak bu şehri ele geçirmiş ve Roma‘ya bağlamıştı. İ.S. 523 yılında 

Necran‘ı ele geçiren II. Himyerî‘lerin Yahudi hükümdarı Zû-Nüvas buradaki Hrıstiyanlar‘a 

büyük işkenceler yapmış, 2000 kişiyi kiliseye ve hendeklere doldurarak yakmış ve Yahudi 

dinine girmeye zorlamıştı.
628

   Kur‘an-ı Kerim bunu Bürûc suresinde ―Ashab-ı Uhdud‖ 

şeklinde ifade eder.
629

  Bu yönleriyle Necran dindar bir belde olarak saygın bir yere sahipti.  

Bütün bunlardan dolayı Peygamberimiz (sav) (H. 8 - M.610) yılında Necran halkına şu 

mealde bir mektup gönderdi: 

“Muhammed’den Necran Papazlarına, 

İbrahim, İshak ve Yakub’un Allah’ının adı ile, 

Hakikat şu ki, sizi mahlûkata tapınmaktan sakındırır, bir olan Allah’a kulluk ve ibadet 
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etmeye davet ederim. Yine sizi yaratıklarla olan ittifak anlayışlarının ötesinde, Allah ile ittifak 

anlaşması yapmaya çağırırım. 

Şayet reddedecek olursanız o zaman sizden cizye alırım. Cizyeyi de reddederseniz, size 

savaş açarım. Vesselam”
630

 

Necran halkı bunun üzerine ―Midras‖ (Kilise Okulu ve Mahkemesi) adına Başkan Ebu 

Hârice İbn-i Alkame‘yi ve onun naibi Abdü‘l-Mesih‘i ve beraberinde 60 kişilik bir papazlar 

heyetini Medine‘ye gönderdiler. Peygamberimiz (sav) onları mescidde kabul etmiş ve 

kendilerine has ibadet vakti geldiği zaman da mescidi onlara bırakarak dışarı çıkmış ve 

kendilerine göre ibadet etmelerine müsaade etmiştir.
631

 

Bir hafta kadar Medine‘de misafir kalan ve peygamberimiz (sav) ile defalarca görüşerek 

Hz. Musa (as), Hz. İsa (as) ve Ehli kitap ile ilgili sordukları çeşitli suallere karşılık yüce 

Allah‘ın peygamberimize cevap olarak indirdiği Al-i İmran Suresinin ilk 89 ayeti, 

peygamberimiz (sav) ile Necran Papazları arasındaki konuşmaların özeti mahiyetindedir.
632

 

Nihayet Necran heyeti kendi aralarında görüşerek sulh anlaşması yapıp cizye vermeyi kabul 

ettiler. Ehl-i Kitaptan cizyeyi kabul ederek ilk defa veren Necran‘lılar olmuşlardır. Daha sonra 

Eyle ve Bahreyn Yahudileri de Tebük seferi öncesinde cizye ödemeyi kabul etmişlerdir. 

Peygamberimizin (sav) Necran‘lılarla yaptığı sulh antlaşmasının metni özetle şu 

mealdedir: 

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile, 

Resülullah Muhammed’in üzerine yetkili kılındığı Necran ahalisi ile tespit ettiği yazıdır. 

Buna göre Necran’lılar her yıl 2000 elbise, ve her elbise ile beraber bir ukiyye ağırlıkta 

gümüş haraç vereceklerdir. Bir savaş esnasında Necran’lılar 30 zırh, 30 at ve 30 deve ariyet 

temin edeceklerdir.  

Buna mukabil, canları, malları, dinleri, aileleri, mabetleri ve mülkiyetlerindeki her şey 

Allah’ın himayesi ve Resülullah’ın zimmeti altındadır. Onlar ne zulmedeceklerdir ne de zulme 

uğrayacaklardır. Ve onlardan hiç kimse, bir başkasının işlediği suçtan ve haksızlıktan mesul 

tutulmayacaklardır.” 

Şahitler: Ebu Süfyan b. Harb,  Gaylan b. Amr,  Malik b. Avf,  Muğire b.  Şu’be 

Kâtip: Abdullah b. Ebibekr”
633

 

Anlaşmada görüldüğü gibi Necran‘lılara mükemmel bir ―Din ve Vicdan Hürriyeti‖ 

verilmektedir. Peygamberimiz (sav) Necran din adamlarına ikinci bir mektup göndererek 

―Din Adamlarının Hakları‖ teminat altına alınmıştır. Bu metni de Muğire b. Şu‘be kaleme 

almıştır.
634

    

Bu vesikalar Peygamberimizin (sav) ―Dinlerarası Diyalog‖a ve ―Din ve Vicdan 

Hürriyeti‖ ne verdiği önemi göstermeye yeterlidir.  Peygamberin yolunu takip eden şanlı 

sahabeleri de aynı şekilde hareket etmişlerdir. Hatta Hz. Ömer‘in (ra) Kudüs‘ü fethettiği 

zaman, namazını kilisede kılmayarak ―Müslümanlar gelecekte ‗Resülullah‘ın halifesi Ömer 

burada namaz kılmıştır‘ diyerek elinizden alıp cami yapmak isteyebilirler‖ gerekçesi ile kilise 

dışında bir yerde kıldığı meşhurdur.  

Biz de aynı sünnetin takipçileri olarak ―Dinlerarası Diyalog‖a önem vermemiz 

gerekmektedir. Dinler arasında barış ve hoşgörü ortamı olmadan dünyada barışı sağlamamız 

mümkün görülmemektedir. Osmanlı Devleti bunu en güzel şekilde sağlayarak tüm dinleri bir 

arada barış içinde yaşatmıştır. Hatta ―Ben raiyetimin arasındaki ayırımı ancak Cami, Kilise ve 

Havra‘da görmek isterim. Dışarıda herkes aynı statüye tabidir‖  diye Osmanlı padişahları 
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tebası arasındaki ayırıma tamamen karşı çıkmışlardır. Osmanlı yıkılınca bu diyalog da ortadan 

kalkmış ve çatışma tekrar başlamıştır.  

İkinci dünya savaşından sonra İlk diyalog çalışmasını başlatan 1951 yılında Vatikan‘a 

Risale-i Nur Külliyatını gönderen Bediüzzaman Said Nursi hazretleri olmuştur. 

Hıristiyanlardan dinler arası diyalog girişimini ilk başlatan da Yahudilerin ―İyi John‖ (John 

the Good) dedikleri Papa XXIII. John‘dur. 1958‘de başlattığı kilisedeki yeni reformların 

başında Katolik, Ortodoks ve Protestan ile Yahudiler arasında ökümenik birliği sağlamayı 

amaç edinmiştir. Papa bu amaçla da Hıristiyan birliğini sağlama sekreteryası kurulmuştur. Bu 

sekreteryanın üç hedefi vardı; ―Hıristiyan birliğini güçlendirmek, din hürriyetini garanti altına 

almak, Yahudilerle diyaloğu geliştirmek...‖  

Önce Yahudi deklarasyonu hazırlayarak işe başladılar. Katoliklerin kilise ve okul 

dokümanları gözden geçirilerek Yahudilik aleyhindeki kısımlar düzeltilmiştir. Birçok 

kardinal, Hz. İsa‘nın bir Yahudi olduğunu hatırlayarak, Papa XXIII. John‘un hareketini 

destekler faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bunun için Papa XXIII. John II. Vatikan konsülüne 

Yahudiler aleyhindeki inançları düzeltici doküman hazırlamasını emretmiş, onlar da Katolik 

kilisesinin diğer dinler hakkındaki tavrını belirleyici bir metin çıkarmışlardır. Buna ―Nostra 

Aetate Dokümanı‖ denilmiştir.  

Bu metinde Hıristiyan-Yahudilerin tarihi bağlarını nazara vermiş, Yahudilerin İncil‘i 

kabul etmemekle beraber Allah‘ın sevgili kulları olduğu kabul edilmiş ve Hz. İsa‘yı öldüren 

Yahudilerle bugünkü Yahudilerin suçlanmaması gerektiğini dile getirmiştir. Çeşitli 

mekânlarda ortak toplantılar yapılmıştır. Sonuçta 15 Haziran 1994‘de Vatikan‘ın İsrail 

devletini tanımasını sağlamıştır. Bununla beraber Yahudiler, Katoliklerin bu yaklaşımını 

diyalog değil, monolog olarak kabul etmekte ve tek yönlü bir yaklaşım olarak 

değerlendirmektedirler.
635

 

Dinler arası diyalogun devam ettirenler yine Katolik Hıristiyanlarıdır. 1962–1965 

yıllarında üç yıl devam eden bu Vatikan Konsülünde Müslümanlar, Yahudiler, Hindular ve 

Budistlerden saygı ile bahsedilmiştir.
636

 Katoliklerin bu faaliyetlerine Ortodokslar ve 

Protestanlar katılmazlar.  

Katoliklerin ―Kilise dışında kurtuluş yoktur‖ öğretisi 1962‘li yıllardan itibaren 

yumuşama göstermiştir. İsa‘yı (as) tanıyanların ebedi kurtuluşa ereceği inancını yaymaya 

çalışan ve başka kurtuluşun bulunmadığını savunan Hıristiyan misyonerleri Asya‘da 

aradıklarını bulamadıkları gibi, doğu kültürünü batıya taşıyan gönüllü birer elçi olmuşlardır. 

Bunun neticesinde ―Krişna Hareketi‖ gibi modern dini düşünce akımları, Hıristiyan batı 

dünyasında etkisini artırmıştır.  

Sömürgecilik hareketi de doğunun batı üzerinde kültürel yönde etkilenmesini netice 

vermiştir. Nihayet Papa VI. Paul 6 Ağustos 1964‘de ilan ettiği ―Ecclesiam Suam‖ isimli 

bildirgede diyalogdan bahsetmiş, kilisenin içeride ve dışarıda diyalog içinde olmasını istemek 

durumunda kalmıştır.
637

  

Gerçi kilise dinler arası diyalogu Hıristiyanlaştırma faaliyetinin aracı yapmak 

istemektedir. Bunun için geçmişte kilisenin yanlış tutumunu kabul etmiştir ve bu yaklaşımı 

yeni yöntem ve metot olarak görmektedirler. Ancak bu diyalog kapılarının açılması dinler 

arası kültürel etkileşmenin de başlangıcını sağlamış olacaktır. Bu diyalogdan sonuçta gerçeği 

yakalama ve araştırma çıkacağı kesindir. İslam kültürünü ve Hıristiyan kültürü her ikisi de 

vahye dayanmaktadır. Hz. İsa ve Hz. Meryem de İslam‘a göre kutsal kişilerdir. Hz. İsa (as) 

ise bakire Meryem‘e ruhun üflenmesi ile yaratılmıştır. İsa‘nın (as) bir babası yoktur. 

Müslüman bunun Allah‘ın kudreti ile olduğuna inanırken, her şeyi bir sebebe bağlayan 

Hıristiyanlar İsa‘nın (as) Allah‘ın oğlu olduğu iddiasında bulunurlar. Öyle ise gerçeğin 
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araştırılması gerekir. Bu da diyalog ile olur. Birleşme noktası ise ―TEVHİD‖ ile yani Allah‘ın 

birliği ekseninde mümkündür. Kilise İslam‘dan bunu aldığı zaman İMAN meselesi hal olmuş 

olacaktır. Sonra ibadet noktasına gelinecektir.
638

  

VIII. Yüzyılda İspanya‘nın, IX. Yüzyılda Sicilya‘nın alınmasına kadar batı 

Hıristiyanlarının Müslümanlıktan haberi yoktu. Müslümanlara korku ile bakmışlar ve Haçlı 

Seferleri düzenlemişlerdir. Her defasında da büyük zararlara uğramışlardır. Yine de İslam 

kültürünü batıya taşıyarak yeni bir Hıristiyan kültürü oluşturması ve doğunun bilgisinden 

istifade etmeyi böylelikle öğrenmişlerdir.  

Papa VI. Paul‘un 6 Ağustos 1964‘de hazırladığı ―Ecclesiam Suam‖ bildirisinde 

Müslümanlara şöyle yer vermişlerdir: ―Kilise, Müslümanlara büyük bir saygı ile bakar. Onlar, 

tek, hayatta olan, merhametli, müteal, göğün ve yerin yaratıcısı ve insana hitap eden bir 

Allah‘a ibadet ederler. İbrahim‘in (as) teslimiyeti gibi Allah‘ın gizli emirlerine itaat ederler. 

Her ne kadar Tanrı olarak kabul etmeseler de İsa‘ya (as) bir peygamber olarak saygı 

gösterirler. Aynı zamanda annesi olan bakire Meryem‘i de yüceltir ve zaman zaman onu 

samimiyetle anarlar. Ölümden sonraki hayatı ve hüküm gününü kabul ederler. Bu nedenle 

dürüstçe yaşamaya önem verirler. Dua, oruç, sadaka ile Allah‘a ibadet ederler.‖
639

   

Bu doküman 28 Ekim 1965‘da kabul edilmiştir. 1974‘te Papanın emriyle ―Dinlerarası 

Diyalog Konsülü‖, ―Hıristiyanlık Dışı Dinler Sekreteryası‖ bünyesinde ―İslam Komisyonu‖ 

nu kurmuşlardır. 1979–1980 yılları arasında Maurice Bormas‘a bir kılavuz kitap 

hazırlatılmıştır. Bu kitap daha sonra ―Müslümanlarla Hıristiyanlar Arasında Diyaloga 

Yönelişler‖ adı altında Türkçeye çevrilmiştir. Katolikler bu çerçevede diyalog çalışmaları 

yürütmektedirler. Bunun Hrıstiyan Katolikler İslamı araştırmak ve gönüllü misyonerler 

yetiştirmekle işe başlamıştır.  

Önce Vatikan‘da papalığa bağlı ―Papalık Arap ve İslam Enstitü Rektörlüğü‖ 

kurulmuştur. Enstitünün periyodik yayınlar ve temel İslam kaynaklarından oluşan zengin bir 

kütüphanesi de mevcuttur.  

Enstitü ilk olarak 1926 yılında ―Papalık Arap ve İslam Araştırmaları Enstitüsü‖ (PISAI) 

adı altında Afrika Misyonerleri Derneği tarafından İslam ülkelerinde çalışmak isteyen 

misyonerlere Arapça ve İslam kültürünü öğretmek üzere kurulmuştur. 1950 yılında kendi 

binasına taşınmış, 1960 yılında öğrenci alan ve mezun veren bir Enstitü haline getirilmiştir. 13 

Temmuz 1964‘te Roma‘ya taşınmış ve ―Dinlerarası Diyalog‖  çalışmalarını başlatmıştır. 1990 

yılında şu anda mevcut binasına taşınmıştır. Üç yıl eğitim vermekte olan Enstitü İslamiyet ve 

Hrıstiyanlık yanında iyi bir Arapça eğitimi vermektedir. Arapça, Hadis, Tefsir, Kelam, İslam 

Tarihi, İslam Felsefesi ve İslam Edebiyatı gibi temel dersleri okutmakta ve tez çalışmaları 

yaptırmaktadır. Kendi öğretim elemanları yanında diğer ülkelerden de öğretim görevlileri 

çalıştırmaktadır. Kütüphanesinde 25.000 kitap yanında 450 çeşit periyodik yayın ve ilmi dergi 

bulundurmaktadır.  Üç ayrı dilde yayın yapan üç ayrı dergi de çıkarmaktadır.  1998 yılından 

itibaren mastır yapmak üzere Müslüman Türk öğrenci de kabul etmektedir. 

 

G.  BEDĠÜZZAMAN VE DĠYALOG 

Asrımızın maneviyat ve ruh doktoru ve mimarı olan Bediüzzaman Said Nursi ―Bu 

zamanda ehl-i islamın en büyük tehlikesi fen ve felsefeden gelen bir dalaletle kalplerin 

bozulması ve imanın zedelenmesidir. Bunun yegâne çaresi nur göstermektir; ta ki kalpler ıslah 

olsun ve imanlar kurtulsun‖
640

 ifadeleri ile misyonunu belirleyerek ―İman Hizmeti‖ne 

başlamıştır.   
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Çünkü bu zamanda tabiatçı felsefenin verdiği küfür cereyanları Allah‘ı inkâra 

götürdüğü, maddeyi ve maddeciliği öne çıkardığı için maneviyatı ve ruhaniliği esas alan her 

şey gibi Hıristiyanlık da bundan etkilenmektedir. Bundan dolayı kiliseler boşalmakta ve 

anarşi ve ahlaksızlıktan Hıristiyanların dindarları da çok rahatsız olmaktadırlar. Akıl, ilim ve 

fenne değer veren ilmi gelişmelere sahne olan bir dönemde hurafevari, akla uymayan 

Hıristiyanların teslis akidesi maalesef inkârcılığın yayılmasına güçlenmesine sebep olmuştur. 

Hâlbuki bütün hayır ve güzelliklerin membaı olan vahy-i semavi her nevi hurafelerden 

beridir. Vahyin değişmeyen mesajı olan Kur‘an-ı Kerim insanlığa gerçekleri anlatmaya 

devam etmektedir. İsevîliğin kaynağı da vahy-i semavidir.  Bunun için hakikatten ve vahiyden 

beslenen hakiki İseviliğin şahs-ı manevisi vahy-i semavi kılıcı ile o müthiş dinsizliğin şahs-ı 

manevisini öldüreceğini peygamberimiz (sav) haber vermiştir. Elbette İseviliğin temsilcisi 

olan İsa (as) da dinsizliğin temsilcisi olan Deccal‘ı öldürmekle bu süreci başlatacaktır. Her iki 

olayın sonucunda ise ―İnkâr-ı Ulûhiyet fikri‖ tamamen ölmüş olacaktır.
641

 

İslami kaynaklar dinsizliğin temsilcisini ―Deccal‖ olarak isimlendirir. Tabii ki bu bir 

insandır. Ancak dinsizlik komitesinin lideridir. Mağrur ve firavunlaşmış ve Allah‘ı unutmuş 

ve inkâr etmiş olduğu için geçici cebbarane hâkimiyetine ―Ulûhiyet‖ namını vermiştir. Teşkil 

ettiği şahs-ı manevisi olan dinsizlik rejimi ise pek güçlüdür ve kuvvetlidir. Şahsının ölümü ile 

kurduğu rejim elbette ki son bulmaz. Hadislerde açıklanan deccala ait müthiş vasıflar onun 

hâkimiyeti döneminde teşkil ettiği rejimine ve o rejimde yaptığı icraatlara ait olduğu ve bunu 

bilmeyenler bu hususları sadece deccalın şahsına verdikleri için rivayetler imkânsız 

zannedilmiştir.
642

    

Deccal ve Süfyanın dinsizlik rejimine karşı ayrı ayrı mücadele eden Müslümanlar ve 

gerçek Hıristiyanlar mağlubiyetin verdiği sıkıntı ve kurtuluş çaresi aramaları sonucunda bir 

araya geleceklerdir. Bunun sonucu olarak da Hıristiyanlık âleminde gerçek İsevilik olan 

―Tevhitçilik‖ ortaya çıkacaktır. Hal-i hazır Hıristiyanlık da tahrifattan ve hurafattan sıyrılarak 

İslamiyet ile omuz omuza gelecektir. Sonunda Hıristiyanlık İslamiyet‘e inkılâp edecektir. Bu 

birleşme sonucu hak din büyük bir güç kazanacak ve dinsizlik mahvolacaktır. Bunun böyle 

olacağını Hz. İsa‘nın (as) müjdelediği ahir zaman peygamberi olan peygamberimiz (sav) yüce 

Allah‘ın vadine dayanarak haber vermiştir. Hz. İsa‘nın (as) peygamberimizi müjdelediği gibi 

peygamberimiz de Hz. İsa‘nın (as) gelerek bu hadiseye şahit olacağını haber vermiştir.
643

 

Madem haber vermiştir, elbette haber verdiği gibi vuku bulacaktır.  

Hıristiyanlığın geçirdiği değişimi ve reformlar dikkate alındığı zaman kendi içi 

bünyesinde yapmış olduğu reformlar sonucu teslisten Protestanlığa geldiğini, günümüzde ise 

Tevhide yaklaştığını görmemek mümkün değildir. Bu değişim ve dönüşümün nihayet 

İslamiyet ile omuz omuza gelerek İslama teslim olma noktasına geleceğine ima ve işaret 

olarak peygamberimiz (sav) ―İsa (as) gelip şeriatımla amel edecek‖ buyurmuşlardır.
644

   

Dinsizlikten kaynaklanan ve insanlığı dehşetli ve müthiş buhranlara sürükleyen anarşi, 

ifsat ve tahribin yegâne çaresi ancak ilâhî ve semavî bir dinin ezelî ve ebedî hakikatleridir. Bu 

hakikatler de ancak İslâmiyet‘te ve Kur‘anda vardır. Bediüzzaman Risale-i Nur Külliyatı ile 

İmanın ve İslamın hakikatlerini akıl, kalp ve ilme kabul ettirecek şekilde müdellel ve 

müberhen ispat ve izah ederek ―Tevhidi‖ ispat etmiştir. Bütün hayatını da bu hakikatlerin 

neşri için vakfetmiştir. Hatta değil Müslümanlarla, belki dindar Hıristiyanlar ile de dost olarak 

düşmanlığı bir tarafa bırakıp dinsizlik, zulüm ve anarşiye karşı insanlığa ancak Kur‘anın 

semavi hakikatlerinin yegâne çare olduğunu izah etmektedir.
645
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Kur‘an şakirdi olan Müslümanlar, delil ve bürhana tabi olarak akıl ve kalbi ile İslama 

girmektedirler. Hâlbuki Hıristiyanlar ruhbanları taklit ederek dinlerini devam ettirmektedirler. 

Bundan dolayı elbette akıl, ilim ve fennin hükmettiği bir zamanda akli delillere dayanan ve 

bütün hükümlerini akla tespit ettiren Kur‘an hükmedecektir.
646

  

Peygamberimiz (sav) ―Ahir zamanda İsevilerin hakiki dindarları ehl-i Kur‘an ile ittifak 

ederek müşterek düşmanları olan zındıkaya karşı dayanacaklarını‖
647

 bize haber vermiş ve bir 

anlamda bunun yapılmasını istemiştir. Bediüzzaman hazretleri de bunun tahakkukunun 

yollarını açmış ve bu diyalogu başlatmıştır.  

Hıristiyanlar ile diyalog çalışmalarını ilk olarak başlatan Bediüzzaman Said Nursi 

hazretleridir. Peygamberimiz‘in (sav) Necran Hrıstiyanları ile olan münasebetlerini yeniden 

canlandırmayı ve Hıristiyanlar ile barışı tesis etmeyi amaçlayan bir dizi çalışmayı o sünneti 

ihya etmek için henüz hayatta iken başlatmıştır. 1950 yılında Demokrasiye geçilmesi ile 

devletle millet arasında barışın temellerinin atıldığını gören Bediüzzaman, Hıristiyanlar ile 

diyalog olamadan bunun devam edemeyeceği düşüncesinden yola çıkarak hemen ―Risale-i 

Nur Külliyatını‖ ―Vatikan‖ papalık makamına gönderir. Böylece İslamiyet‘in doğru 

anlaşılması gereği üzerinde durur. Bunun cevabını 22 Şubat 1951 tarih ve 232247 sayılı 

papalık makamının resmi yazıları ile alır.
648

 

Bediüzzaman 1953 yılında Fethin 500. Yıldönümü Kutlamalarına katılmak üzere 

İstanbul‘a gelir. İstanbul‘un fethinin 500. yılı kutlamalarına katılır. Birkaç gün sonra da 

talebesi Ziya Arun ile beraber ―Fener Patrikhanesi‖ne giderek patrik Athenagoras ile görüşür. 

Ona : ―Hrıstiyanlığın din-i hakikisini kabul etmek, Hz Muhammed‘i (sav) Peygamber, 

Kur‘an-ı Kerimi de Kitabullah kabul etmek şartıyla ehl-i necat olacaksınız‖ der. Athenagoras 

ise cevaben: ―Ben kabul ediyorum‖ der.
649

 Bediüzzaman böylece hem diyalog hem de tebliğ 

vazifesini en güzel şekilde yaparak bizlere de örnek olmuştur.  

Bediüzzaman‘ın başlattığı bu diyalog bu konuda yapılan çalışmaların ilkini teşkil 

etmektedir. Çünkü Dinler arası diyalogun başlatıcısı olarak kabul edilen Yahudilerin iyi kalpli 

John dedikleri Papa XXIII. John 1958 yılında ilk olarak Yahudilerle bir diyalogun başlatıcısı 

olmuştur. Bu tarih ise Bediüzzaman‘ın diyalog çalışmalarından sekiz sene sonraya tekâbül 

etmektedir.  

Bediüzzaman ―Sulh-u Umumî‖ dediği dünya barışının devletlerin bir araya gelerek 

yaptıkları antlaşmalarla sağlanacağını da ifade ederek bunun için elinden geleni yapıyor ve bu 

nevi antlaşmaları yapanları siyasi düşüncelerine bakmaksızın tebrik ediyordu. Nitekim 

1955‘te Türkiye ile Irak arasında imzalana ―Bağdat Paktı‖ anlaşmasını tebrik ederek devrin 

Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve başbakanı Adnan Menderes‘e birer tebrik mektubu 

yazmıştır.
650

 Bu antlaşma daha sonraları İngiltere, Pakistan, İran‘ın ve Amerika‘nın da 

müşahit sıfatıyla katılımı ile daha da genişleyerek ―CENTO‖ adını almıştır.  

Bediüzzaman mezkûr mektubunda ―Bu ittifakınız inşallah dört yüz milyon İslam‘ın 

sulh-u umumisine ve selamet-i âmmenin teminine kati bir mukaddeme olarak ruhumda 

hissettim. Müsaleme-i umumiyeye şiddetle muhtaç Hrıstiyan ve sair dinler sahiplerinin 

dostluklarını bu vatan ve millete kazandırmaya tam bir vesile olacağına ruhum kanaat 

geldiğinden size beyan ediyorum‖
651

 diyordu. 

Bediüzzaman iki nokta üzerinde önemle duruyordu. Birincisi ―İslam‘ın ve 

Müslümanların sulh-u umumisi‖, ikincisi de ―müsaleme-i umumiye‖. Küreselleşme ve 

Globalleşme dediğimiz etkileşim sürecinde Müslümanların barışı, dinlerin barışını, onun da 
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dünya barışını etkileyeceğini görerek bize yol gösteriyordu. Küreselleşmenin hedefi olan 

insan hakları, fikr-i hürriyet, din ve vicdan hürriyetinin bu şekilde gerçekleşebileceğinin altını 

çiziyordu. İtalyan Prof. Dr. Thomas Michel ve ABD Georgetown Üniversitesi Prof. Dr. John 

O. Voll Bediüzzaman‘ın bu fikirlerini ve gayretlerini takdir ederek ― Bediüzzaman âlemşümul 

bir şahsiyet ve sosyologdur. Tüm insanlığa aydınlık bir yol göstermiştir‖ demekten kendilerini 

alamamışlardır.
652

  

Bediüzzaman diyaloga o derece önem vermektedir ki ―Asay-ı Musa‖ gibi eserlerinin 

Amerikalılara verilmesini bile takdir ederek ―Misyonerler ve Hrıstiyan ruhanileri, hem 

Nurcular çok dikkat etmeleri elzemdir. Çünkü her halde şimal cereyanı, İslam ve İsevi dininin 

hücumuna karşı kendini müdafaa etmek fikriyle, İslam ve misyonerlerin ittifakını bozmaya 

çalışacak‖
653

 diyerek komünizm, masonluk ve Siyonizm‘in oyununa gelmemeleri noktasında 

ikaz etmektedir. Hadiseler Bediüzzaman‘ı bu noktada da haklı çıkarmıştır ki 11 Eylül‘de 

Amerika‘da yaşanan terör hadisesi bu beynel-milel örgütlerin Hrıstiyan ve Müslüman 

diyalogunu bozmaya çalışarak, küreselleşmenin önünü tıkamayı veya mecrasını farklı yönlere 

çekmeyi amaçlamak için terörü kullanmak istediği anlaşılmaktadır. Fakat akl-ı selim galip 

gelecek ve bu olaylar barışın, diyalogun önünü açacak ve küreselleşmeyi demokrasi, insan 

hakları ve Müslüman-Hıristiyan diyalogu yönünde etkileyecektir. Bu diyalog da 

küreselleşmeyi dünya barışı yönünde etkileyecektir.   

Dünyanın şartları değişmiştir. Dünya Bediüzzaman‘ın 80 yıl önce tespit ettiği gibi ―Bir 

köy şeklini almıştır.‖
654

 1930‘lu yıllarda sonra da ―Laikliğin kabulü ve Din ve Vicdan 

Hürriyetinin devletlerin kanun-u esasilerine girmesi ile silahla dini cihat sona ermiştir.
655

 

1930‘lu yıllardan önce dini amaçla yapılan savaşlar ―Din ve Vicdan Hürriyeti‖nin devletler 

tarafından kabulü ve ―Laiklik‖ ilkesinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından resmen Kanun-i 

Esasi haline getirilmesi ile sona ermiştir. 

Bediüzzaman bu gerçeği özetle şöyle dile getirmiştir: ―İnsanlık ikinci dünya savaşından 

sonra istibdat ve baskının, zulüm ve tahribatın acı ve kötü neticelerini görmüş, dünyanın 

bütün bütün fani olduğunu anlamıştır. İnsan fıtratının âşık olduğu ve devamlı istediği ebedi 

saadeti aramaya başlamıştır. Gaflet, dalalet ve tabiatın en güvendiği kaleleri Kur‘anın elmas 

kılıcı olan Risale-i Nurlar ile parçalanmıştır. Dünyaya hâkim olma ve hükmetme siyasetinin 

pek çirkin olan gizli yüzü açığa çıkmıştır. Bütün bunların bir sonucu olarak insanlığın hak dini 

arayan cemiyetleri ve büyük hükümetleri Kur‘an-ı Mu‘cizü‘l-Beyanı arayacaklar ve 

hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruh-u canları ile sarılacaklardır.‖
656

 Kur‘an-ı Kerimin bu 

hakikatlerini duyurmak ve arayan muhtaçlara ulaştırmak din adamlarının ve bizim en büyük 

görevimizdir. İnşallah ―Diyalog‖ toplantılarının bu hususta büyük bir fonksiyon icra 

edecektir. Bu da küreselleşmenin insan hak ve hürriyetlerin kullanımı, bireysel hakların 

kullanımı ve hukukun üstünlüğü yönünde olacaktır.  
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SONUÇ 

 

Cihad devamlı cehd ve gayreti, yani mücahedeyi emrederken savaş anlamında olan 

―kıtal‖ fiilî savaşı ifade etmektedir. Bu da Müslümanların bir kumandanın emri altında, devlet 

başkanının emir ve müsaadeleri ile yapılan askeri ve fiili bir mücahededir. Peygamberimiz 

(sav) bundan dolayı ―Ben rahmet peygamberiyim. Ben savaş peygamberiyim‖
657

 

buyurmuştur. Tevrat‘ta da peygamberimiz (sav) in vasıfları arasında ―elinde kılıç olacağı‖
658

 

ifadeleri mevcuttur. 

Peygamberimiz (sav) Allah‘ın emri ile hak dini tebliğe başlayınca müşrikler bu durumu 

kendi dinlerine hakaret ve çıkarlarına zıt görerek tehlikeli buldular. Sonra peygamberimizi ve 

hak dine girenleri hedef haline getirdiler. Yüce Allah müşriklerin bu zorbalıklarına karşı sabır 

göstermelerini ve ellerini savaştan çekmelerini emretti.
659

 ―Kötülüğü iyilikle savmalarını‖
660

 

―zorlamaya başvurmamalarını‖
661

 ―Güzel öğütle onları savmalarını‖
662

 istedi.  

Mekke döneminde cihad hep ―din uğruna çaba göstermek, gayret etmek ve mücadele 

etmek‖
663

 anlamına gelmekteydi. Müslümanlara ferdi olarak yapılan zulümler ve hicrete 

zorlanmaları yetmedi, Medine‘de de rahat bırakılmadılar. Müşrikler bu defa savaş durumuna 

geçerek saldırmaya başladılar. Bunun üzerine Allah tarafından Müslümanlara da müdafaa için 

savaş emri verildi.
664

 Nitekim yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde‖―Kendilerine savaş açılan 

mü‘minlere, zulme uğramaları sebebi ile savaş izni verildi‖
665

 buyurarak savaşın niçin 

emredildiğini açıkça belirtmişlerdir. Bununla beraber ―Haksız yere bir insanı öldürmeyi ise 

tüm insanları öldürmekle eş değer bir büyük günah olduğunu‖
666

 inananlara hatırlatan yüce 

Allah haksız yere bir insanın kanının dökülmemesi ve malına tecavüz edilmemesi için de yüze 

yakın ayeti ile savaş hukukunu belirlemiştir.    

Dinde savaş insanları öldürmek için değildir. Zulmü ve tecavüzü önlemek, 

mütecavizlerin tecavüzünü def etmek; barışı, emniyeti ve adaleti sağlamak için başvurulacak 

en son çaredir. Bunun da amacı hayat hakkını korumak, öldürmeyi önlemektir.
667

  

Yine İslam hukukuna göre bir kâfir küfründen dolayı öldürülmez. Zulüm ve 

tecavüzünden dolayı ölümü hak ederse öldürülür.
668

  Ayni hüküm baği, yani isyan ve tecavüz 
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eden, zalim müslüman için de geçerlidir. Bir müslüman cana ve namusa tecavüz ederse, yol 

keser, isyan eder anarşi çıkarırsa diğer suçlular gibi ceza görür.
669

 

Savaş bireylerin kendi çıkarları ve kararları ile yapılacak bir iş değildir. Devletin 

kurumları ve yasal organları ile aldığı karar sonucu devlete ait bir görevdir. Amacı da hakları 

korumak, haksızlığı ve zulmü engellemek, adalet ve barışı sağlamaktır. Bunun için devlet 

savaş esnasında bile bir ferdin hakkını korumayı amaç edinir, bunu yaparken bir tek bireyi 

bile incitmemeye özen gösterir ve bunun için her türlü tedbiri alır. Diplomasinin bütün 

yollarını dener ve son çare olarak savaş kararını alır ve yetkili organları ile uygular.   

Yüce Allah kendisini ―Rahman, Rahim, Selam, Mü‘min, Afuvv ve Gafur‖ olarak 

vasıflandırdığı gibi, ―Cebbar, Kahhar, Zû İntikam (İntikam alan), Şedidu‘l-İkâb (Cezası 

şiddetli), Seri‘u-l Hisab (Hesabı çabuk gören)
670

 olarak da vasıflandırıyor. Böylece yaratılış ve 

fıtratın gereği hayır ve şer, iyilik ve kötülük, savaş ve barış dengesini korumamızı da istiyor.  

İslam fıtrat dinidir. Yani yaratıcının dinidir. Yaratıcı olan Allah insanları fıtrat 

kanunlarına uyarak kâinattaki dengeyi korumalarını istiyor. Yaratılışta kurduğu tabiat 

dengesinin devamı insanın da bu dengeyi koruyarak tabiat ve fıtrat ile uyumlu olmalarını 

gerekli kılıyor. Allah‘ın isim ve sıfatlarını biz yarattığı varlıklar ve olaylar üzerinde 

görüyoruz. Mahlûkatını güzel surette yarattığı gibi, hastalık da veriyor, felaket de veriyor. 

Depremler, seller ve salgın hastalıklarla da kahr-u perişan ediyor. Bütün bunlar Allah‘ın 

rahmetine zıt gibi görünse de neticesi ve ahireti güzel meyveler ve sevaplar veriyor. Bir şey 

ya bizzat güzeldir veya neticeleri itibarıyla güzeldir. Bir şeyin neticesi güzelse ona ulaştıran 

vasıtaların ve yolların çok zor ve çetin olması rahmete zıttır denemez. Belki rahmet ve hikmet 

öyle iktiza ediyor denilir. Böylece anlıyoruz ki kâinatta bizzat şer yoktur; ehven-i şer vardır. 

Savaş da böyle bir ehven-i şerdir. Ehven-i şer ise büyük hayırların kapılarını bize açan cüz‘i 

zararlardır.  

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ―Sizinle savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın; fakat 

aşırı gitmeyin. Allah aşırı gidenleri sevmez. Onları savaş içinde yakaladığınız yerde öldürün. 

Sizi yurdunuzdan çıkardıkları gibi siz de onları çıkarın. Fitne katilden beterdir. Ancak mescid-

i haramda kan akıtmayın; lakin sizinle orada da savaşırlarsa siz de onlarla savaşın. Kâfirlerin 

cezası budur. Eğer onlar şirkten ve savaştan vazgeçerlerse siz de savaşı bırakın. Allah çok 

bağışlayıcı ve merhametlidir. Onlarla fitneden eser kalmayıp Allah‘tan başkasına ibadet 

edilmez oluncaya kadar savaşa devam edin. Eğer şirk ve isyanı bırakırlarsa artık zalimlerden 

başkasına düşmanlık yoktur‖
671

 buyurmaktadır.   

Bu ayet-i kerimede savaşın iki sebebi zikredilmiştir. Biri saldırı, diğeri fitnedir. Fitnenin 

savaş sebebi olması ―Fitnenin katilden beter‖ olmasındandır. Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde 

iki ayette ―Fitne katilden beterdir‖ buyurur.
672

 İki ayette de ―Fitne ortadan kalkıncaya kadar 

savaşın‖ emreder.
673

 Bir ayette ise ―Kâfirleri düşman bilip, müminleri dost edinmezseniz ve 

Allah yolunda mücadele etmezseniz yeryüzünde büyük bir fitne ve fesadın olacağından 

bahseder.‖
674

 

Bilginlere göre fitneden maksat, imansızlık ve imansızlıktan kaynaklanan baskı ve 

istibdattır. Bütün fitnelerin, fesadın, baskı, istibdat, zulüm ve tüm haksızlıların kaynağı 

imansızlıktır. Müfessirler fitneyi açıklarlarken şirk ve küfürden kaynaklanan her nevi zulüm 
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olarak açıklamışlardır. ―Şirk ve küfür katilden beterdir‖
675

 ―Bilhassa Müslümanların imandan 

sonra küfre girmeleri en büyük fitnedir, öldürülmelerinden beterdir‖ demişlerdir.
676

 ―Fitne 

ortadan kalkıncaya kadar‖ ifadesi İbn-i Abbas‘a göre ―Şirkin ortadan kalkması‖dır.
677

 Zira 

kâfirler küfrün iktizası olarak müminleri imanları ve dinleri konusunda şüphe ve tereddütlere 

sevk etmeye çalışırlar. Bu ise katilden beterdir.
678

 Bütün bu sebeplerden dolayı 

peygamberimiz (sav) ―Ben müşriklerle ‗La ilahe İllallah‘ diyinceye kadar savaşmakla emr 

olundum‖ 
679

 buyurmuşlardır. 

Kâfirler küfürlerinin iktizası olarak yeryüzünde fitne ve fesat çıkartmakla pek çok 

haksızlık ve zulümlere, katl ve ihanetlere, anarşi ve teröre sebep olmakta, nice masum ve 

mazlumların hukukuna tecavüz etmektedirler. ―Kendilerine savaş açılan müminlere zulme 

uğramaları sebebi ile savaşma izni verildi. Şüphesiz Allah müminlere yardım etmeye kadirdir. 

Onlar ―Rabbimiz Allah‘tır‖ dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah 

insanların bir kısmını diğer bir kısmı ile engellemeseydi, manastırlar, havralar, kiliseler ve 

içlerinde Allah‘ın adının çokça anıldığı mescitler yıkılıp giderdi.  Şüphesiz Allah kendi dinine 

yardım edene yardımcı olur. Allah güçlüdür, mutlak galiptir, izzet ve azamet sahibidir‖
680

 

buyurur. Bu ayetler gösteriyor ki savaşın sebebi mazlumları zalimlerin zulmünden 

korumaktır. Ortada zulüm yoksa savaşın kendisi zulüm olur.  

Fitnenin asıl sebebi ise imansız ve zalimlerin idareye gelmeleridir. Dünya malı ve 

saltanatı onları şımartmış ve saltanatın devamı ise onları zulme sevk etmiştiler. Nitekim yüce 

Allah buyurdu: ―Biz o müşriklere velayet ve saltanat verdiğimiz zaman onlar yeryüzünde 

fesat çıkartmaya, ekini ve nesli mahvetmeye koşarlar görürüsün. Allah fesadı sevmez.‖
681

  

İnanan insanlar idareye geçtikleri zaman ise adalet ve barışı korumayı amaç edinirler. 

İnsanlara hizmeti meslek edinirler. Çalışmaları hep insanlığa hizmet yönündedir. Nitekim 

yine yüce Allah şöyle buyurur: ―Biz yeryüzünde inananlara ve iyilere imkân ve egemenlik 

verdiğimizde onları namaz kılar, zekât verir ve iyiliği emredip kötülüğü yasaklamaya 

çalıştıklarını görürüsün‖
682

 buyurur.  

Bütün bunlardan anlaşılan odur ki din ve iman adalet ve barışın, şirk ve küfür ise zulüm 

ve tasallutun kaynağıdır. Yeryüzünden şirk ve küfrü kaldırırsanız büyük bir barış ve esenlik 

olur. Peygamberimiz (sav)in mücadelesi hep bu yönde olmuş ve bize de bu konuda öğüt 

vermişlerdir. Şirk ve küfür ise ilim ve deliller ile ortadan kalkar. Bunun için asıl cihad iman 

delillerini ortaya koyarak, güzel öğüt ve ilim yoluyla cihad etmektir. Bunun için ilim ile 

deliller ile cihad asıl ve esastır. Silahla ve güç kullanımı ile savaş ise bu cihadın fer‘idir. Güç 

kullanımı devlet tarafından canı, malı, namusu ve vatanı korumak içindir. Cana, mala, vatana 

ve namusa doğrudan saldırı yoksa o zaman savaştan bahsedilemez. Manevi cihad ise her 

zaman her yerde devam eden bir süreçtir. Eğitim ve öğretime dayalı bir din olmazsa din için 

savaşın bir anlamı da olmaz. Bunun için cihad ancak ilim üzerine bina edilir.
683

 Dolayısıyla 

ilim ile nefis ve şeytan ile cihad her zaman savaştan üstündür. Her Müslüman da bu cihadı 

yapmak ile mükelleftir.  
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EK:  

PEYGAMBERĠMĠZĠN (SAV) HĠCRETTEN SONRA MEDĠNE’DE YAPTIĞI 

ANLAġMA  (MEDĠNE SÖZLEġMESĠ /  622) 

 

Rahman ve Rahim olan Allah‘ın adıyla: 

1. Bu yazı Peygamber Muhammed tarafından Kureyşli ve Medineli müminler, Müslümanlar, 

bunlara tabi olanlara sonradan iltihak edenler ve onlarla beraber cihat edenler içindir. 

2. İşte bunlar, diğer insanlardan ayrı bir ümmet oluştururlar. 

3. Kureyş‘den olan muhacirler, kendi aralarında adet olduğu üzere, kan diyetlerini ödemeye 

iştirak ederler. Onlar savaş esirlerinin kurtuluş fidyelerini müminler arasındaki iyi ve makul bilinen 

esaslara ve adalet ölçülerine göre ödemeye iştirak edeceklerdir.  

4. Beni Avflar, kendi aralarında adet olduğu üzere, önceki şekiller altında kan diyetlerini 

ödemeye iştirak edeceklerdir. Müslümanların teşkil ettiği her zümre savaş esirlerinin kurtuluş 

fidyelerini müminler arasındaki iyi ve makul bilinen esaslara ve adalet ölçülerine göre ödemeye iştirak 

edeceklerdir. 

5. Müminler, kendi aralarında ağır mali mesuliyetler altında bulunan hiç kimseyi bu durumda 

bırakmayacaklar. Kurtuluş fidyelerini veya kan diyeti gibi borçlarını iyi ve makul bilinen esaslara göre 

vereceklerdir. 

6. Hiçbir mümin diğer müminin mevlası (kendi ile akdi kardeşlik ilişkisi kurulan kimse) ile 

onun aleyhine olacak bir anlaşma yapmayacaktır. 

7. Takva sahibi müminler, kendi aralarında, mütecavize, haksız bir fiili tasarlayana, bir cürüme 

veya bir hakka tecavüze ya da müminler arasında bir karışıklık çıkarma kasdını taşıyan kimseye karşı 

olacaklar ve bu kimse onlardan birinin evladı bile olsa, hepsinin elleri onun aleyhine kalkacaktır. 

8. Hiçbir mümin, bir kâfir için, bir mümini öldüremez ve mümin aleyhine hiçbir kafire yardım 

edemez. 

9. Allah‘ın zimmeti (himaye ve teminatı) tektir. Müminlerin en ehemmiyetsizlerinden birinin 

himayesi, onların hepsi için bağlayıcı bir hüküm ifade eder. Zira müminler, diğer insanlardan ayrı 

olarak birbirlerinin mevlası (dostu) durumundadır. 

10. Yahudilerden bize tabi olanlar, zulme uğramaksızın ve onlara karşıt olanlarla 

yardımlaşmazlarsa, yardım ve desteğimize hak kazanacaklardır. 

11. Sulh müminler arasında bir tektir. Hiçbir mümin Allah yolunda girişilen bir harbde, diğer 

müminleri hariç tutarak, bir barış anlaşması yapamaz. Bu sulh ancak müminler arasında genellik ve 

adalet esasları üzere yapılacaktır. 

12. Bizimle beraber savaşa katılan bütün askeri birlikler, birbirleriyle nöbetleşeceklerdir. 

13. Müminler birbirlerinin Allah yolunda akıtılan kanlarının intikamını alacaklardır. 

14. Takva sahibi müminler en iyi ve en doğru yolda bulunurlar. 

15. Hiçbir müşrik, bir kureyşlinin mal ve canını himayesi altına alamaz, hiçbir mümine bu 

hususta engel olamaz. 

16. Herhangi bir kimsenin bir müminin ölümüne sebep olduğu kati delillerle sabit olur da, 

maktulün velisi rıza göstermezse, kısas hükümlerine tabi olur. Bu halde, bütün müminler ona karşı 

olurlar. Ancak, bunlara sadece bu kuralın tatbiki için hareket etmek helal olur. 

17. Bu yazının muhteviyatını kabul eden, Allah‘a ve Ahiret Gününe inanan bir müminin bir 

katile yardım etmesi ve ona sığınak temin etmesi helal değildir. Ona yardım ve yataklık eden, kıyamet 

günü Allah‘ın lanet ve gazabına uğrayacaktır. O zaman artık kendisinden ne bir para ve ne de bir taviz 

kabul edilecektir. 

18. Üzerinde ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şey, Allah‘a ve Muhammed‘e götürülecektir. 



19. Yahudiler, müminler gibi savaş sürdüğü sürece harb masraflarını karşılamak 

mecburiyetindedirler. 

20. Beni Avf Yahudileri müminlerle birlikte bir ümmet (toplum) teşkil ederler. Yahudilerin 

dinleri kendilerine, müminlerin dinleri kendilerinedir. Buna, Mevlaları da dâhildir.  

21. Yalnız, kim haksız bir fiil irtikab ederse veya bir cürüm işlerse, o sadece kendine ve aile 

efradına zarar vermiş olacaktır.  

22. Beni Neccar Yahudileri de Beni Avf Yahudileri gibi aynı haklara sahiptirler. 

23. Cefne ailesi Salebenin bir koludur. Bu nedenle Salebeler gibi mutalaa edileceklerdir. 

24. Beni Şuteybe de Beni Avf Yahudileri gibi aynı haklara sahip olacaklardır. Kurallara mutlaka 

riayet edilecek ve bunlara aykırı davranılmayacaktır. 

25. Yahudilere sığınanlar bizzat onlar gibi mülahaza olunacaklardır. 

26. Yahudilerden hiç kimse Muhammed‘in izni olmadan, Müslümanlarla birlikte bir askeri 

sefere çıkamayacaktır.  

27. Bir yaralamanın intikamını almak yasak edilmeyecektir. Biri bir adam öldürecek olursa 

neticede kendini ve aile efradını mesuliyet altına sokar. Aksi halde haksızlık olacaktır. Allah bu yazıya 

en iyi riayet edenlerle beraberdir.  

28. Bir savaş vukuunda Yahudilerin masrafları kendi üzerine ve Müslümanların masrafları kendi 

üzerinedir. Bu sahifede gösterilen kimselere harp açanlara karşı, onlar birbirleriyle 

yardımlaşacaklardır. Onlar arasında iyi davranma olacaktır. Kaidelere mutlaka riayet edilecek, bunlara 

aykırı davranış olmayacaktır. 

29. Hiç kimse müttefiklerine karşı bir cürüm işleyemez. Zulmedilene mutlaka yardım 

edilecektir. 

30. Yahudiler Müslümanlarla birlikte, beraberce harp ettikleri sürece masrafta bulunacaklardır. 

31.  Bu sahifenin gösterdiği kimseler için Medine, vadisi dâhil mukaddes bir yerdir. 

32.  Himaye altındaki kimse, bizzat himaye eden kimse gibidir. Ne zulmedilir ne de kendisi 

zulmedebilir. 

33.  Himaye verme hakkına sahip olanların dışında hiç kimse himaye veremez. 

34.  Bu sahifede yazılı kimseler arasında zuhurunda korkulan bütün öldürme ve münazaa 

vakalarının Allah‘a ve Rasulüne götürülmeleri gerekir. Allah sahifeye en iyi riayet edenlerle 

beraberdir. 

35.  Ne Kureyşliler ne de onlara yardım edecekler, himaye altına alınmayacaklardır. 

36.  Müslümanlar ve Yahudiler arasında Medine‘ye saldıracaklara karşı yardımlaşma 

yapılacaktır. 

37.  Şayet; Yahudiler, Müslümanlar tarafından bir sulh yapmaya veya bir sulh aktine iştirake 

davet olunurlarsa, bunu doğrudan doğruya aktedecekler veya ona iştirak edeceklerdir. Şayet 

Yahudiler, Müslümanlara aynı şeyleri teklif edecek olurlarsa, müminlere karşı aynı haklara sahip 

olacaklardır. Din konusunda girişilen harp vakaları müstesnadır. 

38.  Her zümre, kendine ait mıntıkadan sorumludur. 

39.  Bu sahifede gösterilen kişiler için ortaya konan şartlar, aynı şekilde Evs Yahudilerine, yani 

onların Mevlalarına ve bizzat kendilerine, yine bu sahifede gösterilen kimseler tarafından sıkı ve tam 

bir şekilde tatbik olunur. Kurallara mutlaka riayet edilecek, bunlara aykırı hareket edilmeyecektir. 

Haksız yollarla kazanç temin edenler, sadece kendilerine zarar ermiş olurlar. Allah, bu sahifede 

gösterilen maddelere en doğru ve en mükemmel riayet edenlerle beraberdir. 

40.  Bu yazı, bir haksız fiil veya cürüm işleyenin ceza görmesine engel olamaz. Harbe çıkan da 

Medine‘de kalan da emniyet içindedir. Haksız bir fiil işlemek müstesnadır. Allah ve Resulü 

Muhammed himayelerini, bu sahifeyi tam bir sadakat ve dikkat içinde muhafaza edenler üzerinde 

tutacaklardır.  
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