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ki tür din vardır: vahyedilmiş ve vahyedilmemiş. İslâm vahyedilmiş
bir dindir. Kur’ân-ı Kerîm, Yüce Allah tarafından insanlığın hidayeti
için vahyedilmiş anayasası ve kodudur. Kur’ân’a göre Yüce Allah in-

sanlığa yol göstermek için yüz yirmi beş bin peygamber göndermiştir. Bu
zincirin ilk halkası Hz. Âdem (a.s.)’dir. Hz. Muhammed (s.a.v.) Yüce Al-
lah’ın insanlığa gönderdiği son peygamberdir. O (s.a.v.) Allah tarafından
peygamberlik mührü olarak beyan edilmiştir. İslâm’da bütün peygamber-
lere ve onlara vahyedilen kitaplara iman Müslüman olmak için zorunlu-
dur. Tek bir peygamberi ya da vahyedilen bir kitabı inkâr etmek bütün
peygamberleri ve vahyedilmiş kitapları inkâr etmektir. Allah onlardan
bazısını diğerlerine üstün kılmış olsa da bütün peygamberlere ve onlara
vahyedilen kitaplara hürmet İslâm’da imanın zorunlu bir şartıdır (Kur’ân,
2: 253).

İslâm'ın Cihad Kavramı
(Felsefî Bir Analiz)

ÖÖZZEETT  İslâm vahyedilmiş bir dindir. İnsanlığın refahı ve ıslahı onun temel hedefidir. Onun vur-
gusu hem düşünce ve eylemde hem de inanç ve amel üzerindedir. İnanç kök gibidir, ameller dal-
lar gibidir, inanç ve amelin sonuçları bir birey ve toplum için meyve gibidir. Cihat (savaş) dinin
pratik kısmına ait bir doktrindir. Ne yazık ki o istismarcılar ve bazı çıkar sahibi güçler tarafından
yanlış anlaşılmıştır. Bu nedenle İslâm'ın müntesipleriyle diğer dinler arasında bir savaş durumu
oluşturuldu. Bu insanlık için talihsiz bir fenomendir. Bu makalede ben İslâm'ın öğretilerinin pers-
pektifinden gerçek bir Cihat kavramını sunmaya çalıştım.
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AABBSS  TTRRAACCTT  Islam is a revealed religion. Welfare and betterment of humankind is its main goal. Its
emphasis is on both idea and deed and faith and action. Faith is like root, actions are like off-shoots,
and results of faith and action are like fruit for an individual and society. Jihad (struggle) is a doc-
trine belongs to practical portion of religion. Unluckily it has been misinterpreted by exploiters
and some powers having vested interests. Consequently a war state has been created between the
followers of Islam and other religions. It is a misfortune phenomenon for the humankind. In this
article I have tried to introduce a real concept of Jihad in the perspective of the teachings of Islam.

KKeeyy  WWoorrddss::  Fundamentals of Islam; religious practices; welfare; humankind; jihad

JJoo  uurr  nnaall  ooff  IIss  llaa  mmiicc  RRee  ssee  aarrcchh  22001111;;2222((33))::220000--66

Ali Raza TAHİRa

aFelsefe Bölümü, 
Pencap Lahor Üniversitesi, Pakistan

Çev. Faruk ÖZDEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun,
TÜRKİYE/TURKEY
fozdemir5561@hotmail.com

Bu makale "Islam's Concept of Jihad 
(A Philosophical Analysis)" Interdisciplinary
Journal of Contemporary Research in 
Business, ISSN 2073- 7122, 09/ 2012, Vol. 4,
Issue 5, ss. 119- 128'den alınmıştır.

Copyright © 2011 by İslâmî Araştırmalar

ÇEVİRİ   



“De ki: Al lah ’a, bi ze in di ri le ne, İbra him ’e, İs-
ma il ’e, İshak ’a, Ya kub ’a ve ka bi le le re in di ri le ne;
Mu sa’ ya, İsa’ ya ve Rab’ le ri ta ra fın dan pey gam ber -
le re ve ri le ne inan dık; on lar ara sın da bir ayı rım yap-
ma yız ve biz O’ na tes lim olan la rız.” (Kur’ân, 3:83).

İslâm Al lah ta ra fın dan in san lık için se çi len tek
din dir. Bü tün pey gam ber ler ken di dö nem le rin de
ay nı di ni teb liğ et mek için Al lah ta ra fın dan gön de -
ril di ler. On lar gö rev le ri ni doğ ru, mü kem mel ve tat-
min edi ci su ret te ic ra et ti ler.

“Şüphe siz Al lah ka tın da (ger çek) din İslâm’dır
ve Ki tap ve ri len ler an cak ken di le ri ne ilim gel dik -
ten son ra ay rı lı ğa düş tü ler.” (Kur’ân, 3:18).

Al lah Rab, Ya ra tı cı, Kud ret sa hi bi, Her şeyi bi -
len, Yü ce ve Üs tün güç sa hi bi dir, Pey gam ber ler O’ -
nun yer yü zün de ki tem sil ci le ri dir, Vah ye dil miş
Ki tap lar her pey gam be rin ken di dö ne min de ki in-
san lar için O’ nun ana ya sa sı dır ve İslâm, in san la rın
yak la şı mı, zi hin sel dü ze yi, eği ti mi ve an la yış la rı na
gö re fark lı çağ lar da ken di si ta ra fın dan gön de ri len
din dir. (Yu nus, 10:47) Tüm pey gam ber le rin te mel
ama cı in san lı ğın hi da ye ti ve ısla hı dır. Tüm İnsan -
lar O’ nun dur.

“İn san lar bir tek üm met idi. Son ra Al lah, müj-
de le yi ci ve uya rı cı ola rak pey gam ber le ri gön der di.
İnsan lar ara sın da, an laş maz lı ğa düş tük le ri hu sus -
lar da hü küm ver me le ri için, on lar la be ra ber hak
yo lu gös te ren ki tap la rı da gön der di. An cak ken di -
le ri ne ki tap ve ri len ler, apa çık de lil ler gel dik ten
son ra din de an laş maz lı ğa düş tü ler...” (Kur’ân, 2:
213).

Tüm vah ye di len ki tap la rın ana ko nu su in san -
lı ğın ısla hı idi. On la rın bü tün buy ruk la rı in san la rın
re fa hı et ra fın da dö ner. Bü tün pey gam ber le rin öğ re-
ti le ri nin odak nok ta sı er dem li bir var lı ğın oluş tu -
rul ma sı üze rin de dir. Her pey gam ber ada le ti ayak ta
tut mak ve ada let siz lik, bas kı ve zul mü kı na mak için
mü ca de le et miş ler dir. On lar mün te sip le ri ni ada le -
ti, sev gi ve ba rı şı ika me et me le ri için eğit miş ler ve
ye tiş tir miş ler dir. On la rı ye tiş tir me ama cıy la zekâ
se vi ye le ri ne uy gun ve ye ter li olan yön tem ve tek-
nik ler kul lan mış lar dır. Böy le ce on lar in sanî de ğer -
le ri ter fi et tir miş ler, top lu mun ge li şi min de ken di
rol le ri ni oy na mış lar ve mün te sip le ri nin akıl ve en-
te lek tü el dü zey le ri ni yük selt miş ler dir. Fark lı pey-

gam ber ler di nin fark lı ver si yon la rıy la gel me le ri ne
rağ men ni ha ye tin de o her dö ne min in san la rı nın se-
vi ye ve an la yış la rı na gö re Yü ce Al lah ta ra fın dan
gön de ri len İslâm’dı. Mo dern ça ğın ün lü İslâm dü-
şü nü rü müf tü Mu ham med Ab duh da bu ko nu üze-
ri ne vur gu yap mış tır. Os man Emin, Ab duh ’un
fel se fe si ni şu söz ler le ta rif et miş tir:

“Onun dü şün ce si in san lık ta ra fın dan ger çek -
leş ti ri len iler le me ev re le ri nin mü kem mel din olan
İslâm’da ni ha ye te er di ği ni gös te rir. Ön ce ki din ler
sı kı ve ti tiz ku ral lar koy du ve du yu la ra hi tap ede-
rek pey gam ber ler ara cı lı ğıy la ger çek leş ti ril miş et-
ki le yi ci mu ci ze le re yö nel miş ti. İnsan top lu mu il kel
aşa ma yı ge çin ce kal be hi tap eden din gel di ve duy-
gu la rın ve iç sel gi zem le rin di li ni ko nuş tu... Ni ha -
yet en te lek tü el ol gun lu ğa hi tap eden İslâm di ni
gel di. (Şerif (bas kı sı), 1983: 1497).

Bun dan do la yı İslâm in san lı ğın ısla hı için Yü -
ce Al lah ta ra fın dan se çi len tek din dir. Tüm pey-
gam ber ler bu di ni in san la rın an la yış la rı ve za ma nın
ih ti yaç la rı na gö re ge tir miş ler dir. Bü tün pey gam -
ber le rin tüm ça ba la rı nın ni ha i he de fi,

Yü ce Al lah ’a kul luk

İnsan lı ğın ısla hı

Er dem li bir var lık oluş tur ma

Ada let te me li üze rin de bir sis te min ku rul -
ma sı

Ba rı şın res to ras yo nu

İnsan la rın hem cins le ri ta ra fın dan her tür lü
tut sak edil me ve kö le leş tir me nin or ta dan kal dı rıl -
ma sı

Bas kı ve zor ba lı ğa kar şı koy ma

Bi re yin ve top lu mun ma nevî/ruh sal öz gür -
lü ğü

Ezi yet, vah şet ve mağ du ri yet le re kar şı sü rek -
li ve ke sin ti siz sa vaş

Sö mür ge ci le re kar şı dur ma

De ğer le ri yük selt me idi.

Hz. Pey gam ber (s.a.v.) dö nem le rin de ki in san -
lık ras yo nel bir an la yış dü ze yi ne ulaş tı ğı için pey-
gam ber lik müh rü ile bü tün pey gam ber le rin ön de ri
ola rak son ve en mü kem mel şek liy le İslâm di ni ni
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ge tir di. Mo dern ça ğın meş hur İslâm dü şü nü rü Dr.
Mu ham med İkbal bu ger çe ği şu söz ler le açık lar:

“... Son ra, İslâm pey gam be ri an tik ve mo dern
dün ya ara sın da dur muş gi bi gö rü nü yor. Onun vah-
yi nin kay na ğı söz ko nu su ol du ğun da an tik dün ya -
ya ait tir; vah yi nin ru hu açı sın dan ba kıl dı ğın da
mo dern dün ya ya ait tir. O’n da ha yat ye ni bir yö nü -
ne uy gun di ğer bil gi kay nak la rı nı keş fe der... İs-
lâm’da pey gam ber lik ken di si ni yü rür lük ten
kal dır ma ge rek si ni mi ni keş fe de rek mü kem mel li ğe
ula şır.” (İkbal, 1989: 100-101).

“İSLÂM” KE Lİ ME Sİ NİN TA NI MI VE 
AN LAM LA RI 

Biz “İslâm” söz cü ğü nün li te ral an lam la rıy la tar tış -
ma mı za de vam edi yo ruz. Arap di lin de her ke li me
“kay na k” ola rak bi li nen bir kö ke ne sa hip tir. “İs-
lâm’ın kö ken ya da kay na ğı üç Arap ça harf “S- L- M
den olu şur. O ba rış ve Yü ce Al lah ’a tam bir”(س-ل-م)
tes li mi yet ve bo yun eğ me an la mı na ge lir. İslâm
An sik lo pe di si ‘ ne gö re:

“Kur’ân’a da ya lı inanç lar ve ri tü el ler sis te mi ni
gös te ren tek nik bir te rim ola rak İslâm, es le me (“bo -
yun eğ me k”, “ken di ni ada ma k“) fi i li nin sık ça tek-
rar la nan kul la nı mın dan tü re miş tir.” (Gibb, 1961:
176).

“The Way to Thrut h” si te si ne gö re ise

“İslâm kur tu luş, ba rış ve tes lim ol ma an la mı na
ge len Arap ça s-l-m kö kün den tü rer. Dinî bağ lam -
da o ev re nin ar ter le rin de akan Al lah ’ın Mer ha me -
ti’ nin ifa de si, ya ra tık la rın is te ye rek tes lim ol du ğu-
in san lık ha riç- İlâhî sis tem dir.” (http://www.the -
way tot ruth.org/ji had/me a ning.html)

İSLÂM’IN ÖĞ RE Tİ LE Rİ NİN TE MEL RU HU

İslâm’da inanç iki bö lüm den olu şur ya ni,

ii..  EEssaass  llaa  rraa  yyaa  ddaa  ttee  mmeell  llee  rree  iimmaann

iiii..  EEssaass  llaa  rraa  iimmaa  nnıınn  ggee  rree  ğğii  oollaann  ((  eessaass  llaarr  yyaa  ddaa
ttee  mmeell  llee  rriinn  ddaall  llaa  rrıı  vvee  yyaa  şşuubbee  llee  rrii  kkoo  nnuu  mmuunn  ddaa  kkii))  ddiinnîî
iibbaa  ddeett  lleerr  ddooğğ  rruull  ttuu  ssuunn  ddaa  pprraa  ttiikk  hhaa  yyaatt

İslâm’ın bü tün esas la rı her han gi bir renk, mez-
hep, ka bi le ve mil let ay rı mı ol mak sı zın kap sam lı ve
ev ren sel bir çağ rı şı ma sa hip tir. Ben zer şekil de tüm

dinî iba det ler Müs lü man lar için ol du ğu gi bi bü tün
in san lık için fay da lı dır.

İslâm’da ima nın ik ra rı “Ke li me-i Tay yi be “ ola-
rak bi li nir. Bu ik ra rın ilk kıs mı “Al lah ’ın bir li ği ne
iman dı r” (Tev hid). Al lah ’ın bir li ği ne iman in san da
bir ev ren sel lik duy gu su ya ni bir in sa nı bü tün
maddî iliş ki ve bağ lan tı lar dan azat eden bir duy gu
ge liş ti rir.

“Duy gu sal bir bir leş me sis te mi ola rak o (İslâm)
in san bir li ği nin bir te me li ola rak kan ba ğı nı red-
det ti ği gi bi bi re yin de ğe ri ni ka bul eder. Kan ba ğı
dün ye vi kö ken le il gi li dir. İnsan bir li ği nin sa de ce
psi ko lo jik te me li ni ara ma an cak in san ha ya tı nın ta-
ma mı nın kö ke nin de ruh sal ol du ğu al gı sıy la müm-
kün ha le ge lir.” (İkbal, 1989: 116).

İslâm’a gö re her şeyin kö ke ni mut lak ruh olan
Al lah’ tır. Al lah ’a iman kap sam lı bir viz yon ve her
tür lü maddî ve dün yevî bağ lar dan arın mış ev ren sel
bir yak la şım ge liş ti rir. Kur’ân’a gö re bü tün in san lı -
ğın kay na ğı ay nı ya ni ruh sal Yü ce Al lah’ tır.
(Kur’ân, 31:28). Yü ce Al lah bü tün mahlûka tı na
müş fik ve mer ha met li dir. Tüm in san lı ğın hi da ye ti
ve ısla hı O’ nun te mel ama cı dır. O bir din sis te mi
ya ni vah ye dil miş ki tap lar, pey gam ber ler, ilim, me-
lek ler, ödül ve ce za, dün ya ve ahi ret ha ya tı nı te sis
et miş tir. İnsa noğ lu O’ nun tüm mahlûka tı nın şahe -
se ri dir. Do la yı sıy la O’ nun reh ber li ğin de hiç bir ay-
rım cı lık bu la ma yız. O mut lak iyi dir ve O’ nun
ni met le ri tüm var lık lar için dir. Ar tık ita at edip et-
me mek in san la ra kal mış tır.

O Kur’ân’da sa de ce Müs lü man la ra hi tap et me -
miş tir. Bü tün in san lar O’ nun mu ha tap la rı dır. O
Kur’ân’da in san la ra yüz den faz la “el- in sa n” (in san)
is miy le hi tap et miş tir. Ay nı şekil de O in sa noğ lu na
yir mi beş ten faz la “Yâ benî Âde m” (Ey Âde mo ğul -
la rı) ni te le me siy le hi tap et miş tir. O tüm var lık la rı -
nı ko rur ve hiç bir ay rım gö zet mek si zin ni met le ri ni
bah şe der. Kur’ân’ın ilk “sûre ” si (bö lüm) “el- Fa ti -
ha ” (Açı lış) adı al tın da dır. O Hz. Pey gam ber
(s.a.v.)’e iki de fa vah ye dil miş tir. O “Kur’ân’ın kal -
bi ” ola rak da bi li nir. Bir Müs lü ma nın onu her na-
maz da oku ma sı zo run lu dur. O, bu “sûre ” nin
(bö lüm) öne mi ni gös te rir. O ye di ayet ten olu şur.
Onun her aye ti İslâm inan cı nın ger çek ru hu nu ya -
ni Al lah ’ın rah me ti nin ve ren sel li ği ni açık lar.



“Hamd âlem le rin Rab bi Al lah ’a mah sus tur.”
(Kur’ân, 1: 1).

Bu Al lah ’ın ni met le ri nin hiç bir ay rım gö zet -
mek si zin ev ren sel ol du ğu an la mı na ge lir. O ko ru -
yu cu, ih ti yat lı ve her mahlûkun da ya na ğı dır. Bu
yüz den ger çek bir Müs lü man O’ nun sa mi mi ina na -
nı ola rak Al lah ’ın sı fat la rı nı be nim se me li dir. O
müş fik, baş ka la rı nın iyi li ği ni is te yen, iyi lik ya pan
ve tüm in san lı ğa hiz metkâr ol ma lı dır.

İslâm’da ima nın ikin ci şar tı Hz. Pey gam ber
(s.a.v.)’in pey gam ber li ği dir. Yü ce Al lah onu
Kur’ân’da tüm in san lık için rol mo del ola rak be yan
et miş tir. (Kur’ân, 33:21). Onu hiç bir ay rım yap-
mak sı zın tüm âlem le re rah met ola rak ilan et ti.
(Kur’ân, 21:107). Hz. Pey gam ber (s.a.v.) bü tün in-
san lı ğın ısla hı için hat ta en kö tü düş man la rı için bi -
le her za man du a et ti ve ça ba har ca dı. (Kur’ân,
9:80). Onun gö re vi hi da ye te eriş tir mek de ğil sa de -
ce me sa jı teb liğ et mek ti. (Kur’ân, 3:20). Onun ha ya -
tı yü ce bir ahlâkın baş ya pı tı idi. (Kur’ân, 68:4).
Onun pe şin den gi den kim se esa sen di ğer var lık la -
ra ya rar lı, na zik ve mer ha met li ol ma lı dır.

Kur’ân Yü ce Al lah ’ın Hz. Pey gam ber (s.a.v.)’e
bir vah yi ve İslâm’ın kut sal ki ta bı dır. Onun ana ko-
nu su in san dır. (Kur’ân, 76:1-31). O bir hi da yet ve
rah met ki ta bı dır. (Kur’ân, 6: 156-158). O in san lar
için rah met ve şifa dır. (Kur’ân, 17:82). O mil let ler
için bir ha tır lat ma dır. (Kur’ân, 29:27). O ha ya tın ve
ev re nin di na mik bir viz yo nu nu su nar. (Os man,
2006:3).

Mek ke’ de ki (Su u di Ara bis tan) “Bey tul la h”-
Ha ne-i Kâbe (Hac Evi) tüm dün ya da ki Müs lü man -
lar için en kut sal yer dir. Fa kat Yü ce Al lah ora yı
tüm in san lık için be re ket ve hi da yet ye ri ilan et-
miş tir.

“ Şüp he siz, âlem le re be re ket ve hi da yet kay-
na ğı ola rak in san lar için ku ru lan ilk ev (ma bet),
Mek ke’ de ki (Kâbe)dir.” (Kur’ân, 3:96). 

İba det ler ya da dinî pra tik ler le il gi li bir ko nu -
ya iliş kin ola rak hep si nin in san ırkı nın ısla hı ve re-
fa hı ile di rekt bir iliş ki si var dır. Her dinî iba de tin
iki bo yu tu var dır:

Al lah ’a kul luk

İnsan lı ğın re fa hı

İslâm’ı ik rar et tik ten son ra her Müs lü ma nın
ilk yü küm lü lü ğü gün de bez kez na maz kıl ma dır.
Al lah Kur’ân’da İslâm’ın mün te sip le ri için öne mi -
ni açık la mak ama cıy la onu yüz den faz la zik ret miş -
tir. Fa kat onun in san için giz li ya ra rı ne dir? Al lah
şöy le açık lar:

“Sa na vah ye di len Ki tab ’ı oku ve na ma zı kıl.
Şüp he siz ki na maz, hayâsız lık tan ve kö tü lük ten alı-
ko yar. Al lah ’ı an mak el bet te iba det le rin en bü yü -
ğü dür. Al lah yap tık la rı nı zı bi lir.“ (Kur’ân, 29:45).

Bu şu an la ma ge lir; bir kim se dinî bir gö rev
ola rak na ma zı nı kı la cak fa kat so nuç ta iyi huy lu, iyi
dav ra nış lı ve mü te va zı ola cak ve bu şekil de her kes
için ya rar lı ola cak tır.

İkin ci dinî iba det oruç tut ma dır. Her Müs lü -
man yıl da bir ay Ra ma zan ayın da (İslâmî tak vi me
gö re bu ay oru ca özel dir) oruç tut mak zo run da dır.
Oruç Al lah ’a ita at et mek tir fa kat ki şi yi kö tü lük ler -
den ko rur ve onu din dar ya par. (Kur’ân, 2:183). Do-
la yı sıy la o ki şi in san la ra kar şı ya rar lı ola cak tır.

Üçün cü dinî gö rev “Ze ka t” (fa ki re yar dım)’dır.
Yıl lık ge li ri be lir li bir li mi te eri şen her Müs lü man
Zekât ya ni ge li rin be lir li bir kıs mı nı muh taç kim-
se le re ver mek zo run da dır. Zekâtın sır rı ne dir?
Kur’ân şöy le açık lar;

Fa ki re yar dım

Ser ve tin/zen gin li ğin mer kezîleş me si ne son
ver me

Top lum da ser ve tin sir kü las yo nu

Ge li rin arın ma sı

Al lah ’a ya kın lık

Dör dün cü şart Ha c‘ dır. O ömür de bir de fa zo-
run lu dur. Fa kat her kes onu ye ri ne ge tir mek le yü-
küm lü de ğil dir. O şar ta bağ lı dır. An cak on da ki giz li
me saj bir kim se nin Al lah ’ın çağ rı sı üze ri ne bu dün-
ya dan göç et me ye ha zır lık lı ol ma sı dır. İkin ci şey
is ter sı ra dan bir in san ol sun is ter se bir hü küm dar
ol sun Yü ce Al lah ’ın hu zu run da her ke sin eşit li ği dir.
(Kur’ân, 22:26-27).

Bir Müs lü ma nın be şin ci gö re vi muh taç ve fa-
ki re Öşür (Ha nefî fık hı mün te si bi için ba zı ko şul -
lar la bir lik te zi raî ge li rin on da bi ri) ve Hu mus
(Ca ferî fık hı men su bu için yıl lık ta sar ru fun beş te
bi ri ni) ver mek tir.
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Şim di tar tış ma mız “Ci ha d” a gel miş tir. “Ci ha d”
dinî pra tik ler ya da iba det ler ara sın da al tın cı şart-
tır. Dik kat edi niz, tüm esas la rı- te mel il ke le ri ve
bü tün dal la rı ya da şube le riy le in san lı ğın ısla hı ve
re fa hı için var olan bir di nin al tın cı şar tı na sıl in-
san lık la mü ca de le hak kın da olur?

İslâm ha ya tın ek sik siz bir ko du dur. O da ha ön-
ce ki tüm ilahî din le rin de va mı ve ta mam la yı cı sı dır.
İslâm Pey gam be ri (s.a.v.) da ha ön ce ki bü tün pey-
gam ber le ri tas dik et miş tir. Kur’ân’a gö re:

“Ha yır! O, ger çe ği ge tir di ve pey gam ber le ri de
doğ ru la dı.” (Kur’ân, 37:37).

İslâm bü tün iş ler, ko nu lar, kö şe ler, yön ler, bö-
lüm ler ve alan lar da mün te sip le ri ne yol gös te rir. O
tüm di ğer din men sup la rıy la bir ara da ya şa ma fel-
se fe si sun muş tur. O baş ka bir di ne kar şı de ğil dir.
Onun öğ re ti le ri nin te mel ru hu “her kes için ya şa -
ma ” dır. İslâm fit ne nin öl dür mek ten da ha bü yük bir
gü nah ol du ğu nu ilan et miş tir.

“Fit ne adam öl dür mek ten da ha bü yük bir gü-
nah tı r”. (Kur’ân, 2:217).

İslâm’da bir di ni seç me ve ka bul et me ko nu -
sun da zor la ma yok tur (Kur’ân, 2:256). Hat ta İslâm
mün te sip le ri ne di ğer din men sup la rı nın tan rı la rı na
kü für et me me le ri ni tav si ye et miş tir.

“On la rın Al lah’ tan baş ka yal var dık la rı na söv-
me yi niz...” (Kur’ân, 6:108).

Arap ça ke li me Ci had ’ın kö ke ni üç Arap ça harf
“C-H-D -dir. Ci had ça ba la mak, gay ret gös“(ج-�-د)
ter mek, çok ça lış mak, mü ca de le et mek, ça ba sarf
et mek vb. an lam la ra gel mek te dir. Her akıl lı in san
tüm ha ya tı bo yun ca bir çok alan da mü ca de le eder.
Kur’ân’a gö re in san lı ğa fay da lı her po zi tif ça ba bir
Ci had’ dır. (Che ragh, N. D: 310). Ya ni her tür ça ba
bir Ci had’ dır. İslâm’da bil gi edin me Ci had ’ın da ha
yük sek bir çe şi di dir. Top lum dan ce ha le ti or ta dan
kal dır mak için gay ret et me de Ci had ’ın en de ğer li
çe şit le ri ara sın da dır. Fel se fe ve ede bi yat, bi lim ve
tek no lo ji, eko no mi ve bil gi tek no lo ji si, iş let me ve
ban ka cı lık, mü hen dis lik ve tıp, uzay bi li mi ve en-
düs tri si alan la rın da ça lış ma dik ka te de ğer bir ci hat-
tır. Mo dern ça ğın ün lü İslâm dü şü nü rü Al la me
Mu ham med İkba le gö re;

“Ger çek şu ki, ilim için ya pı lan her tür lü araş-
tır ma esa sın da iba de tin bir çe şi di dir. Do ğa nın bi-
lim sel göz lem ci si bir ne vi iba det ha lin de ki mis tik
ara yı cı dır.” (İkbal, 1989: 73).

Kur’ân onu en gü zel şekil de şu ifa de ler le an la -
tır:

“De ki: Hiç bi len ler le bil me yen ler bir olur mu?
Doğ ru su an cak akıl sa hip le ri dü şü nür.” (Kur’ân,
39:9).

Fa kat hep si nin içe ri sin de en önem li si bir in san
ola rak bi re yin eği ti mi, öğ re ti mi ve ye tiş me si dir. Bi -
lim ve tek no lo ji de uz man an cak in sanî de ğer ler den
ha ber siz, eği tim siz ve kül tür süz bir kim se in san lık
için her han gi bir fe la ket ten da ha teh li ke li ve za rar-
lı dır. Bu ne den le İslâm bil gi nin el de edil me siy le
bir lik te in san la rın eği tim ve öğ re ti mi ne vur gu yap-
mış tır. İnsan lık ta ri hi bit mek bil me yen fet het me
tut ku la rı ne de niy le da ha za yıf mil let le re kar şı hü-
küm dar lar ve sö mür ge ci ler ta ra fın dan da ya tı lan
kor kunç sa vaş lar la do lu dur. Mo dern çağ da ki iki
dün ya sa va şı bu çıl gın lı ğın en kö tü ör nek le ri dir.
Şim di in san lık üçün cü dün ya sa va şı teh li ke si al tın -
da dır. İnsan la rı tüm bu ne ga tif yak la şım lar dan alı-
koy mak için sı kı, sü rek li ve de vam lı bir eği tim
ge rek li dir. İslâm ona ci hat adı nı ver miş tir. İslâm’da
Ci hat iki çe şit tir:

Bü yük Ci hat

Kü çük Ci hat (http://en.wi ki pe di a.org/wi ki/
Ji had)

BÜ YÜK Cİ HAT- EL- Cİ HA DU’L- EK BER 
(NEF SE KAR ŞI Cİ HAT YA DA 
SÜFLÎ AR ZU LA RA KAR ŞI SA VAŞ)

İslâm’da süflî ar zu la ra kar şı sa vaş bü yük Ci hat ola-
rak bi li nir. (Mu tah ri, 1406: 6). O ne fis le Ci hat ola-
rak da ta nım la nır. İç ben lik ya da ih ti ras lar, ar zu lar
ve şeh vet (iç düş man) ile mü ca de le dış düş ma na
kar şı sa vaş tan da ha zor dur. Bu ne den le o bü yük ci -
hat ola rak bi li nir.

KÜ ÇÜK Cİ HAT- EL-Cİ HA DU’L-AS GAR 
(KI LIÇ LA Cİ HAT YA DA Sİ LAH LI MÜ CA DE LE)

Bir sa vaş mey da nın da si lah lar la dış düş ma na kar şı
bir sa vaş kü çük Ci hat ola rak ta nım la nır. İslâm’a gö -
re o iç ben li ğe kar şı sa vaş tan da ha ko lay dır. İslâm’ın



bü tün kök le ri (esas la rı) ve dal la rı (dinî iba det le ri)
bir kim se yi bir top lum da in san ca ya şa mak için eğit-
mek ve ye tiş tir mek için var dır. Ne ya zık ki İslâm’ın
Ci hat kav ra mı hem Müs lü man hem de Müs lü man
ol ma yan çı kar çev re le ri ve is tis mar cı in san lar ta ra -
fın dan yan lış yo rum lan mış tır. On lar İslâm’ın Ci hat
kav ra mı nın da ha ge niş pers pek ti fi ni kö tü ni yet le
kör leş tir miş ler dir ya ni;

Bir kim se nin di ğer in san la ra in san ca dav ran-
ma sı ve mu a me le et me si için eği ti mi ve öğ re ti mi

Onu ru nu ko ru ma, ki şi sel iti bar, öz gür lük,
ba ğım sız lık ve da ya nış ma hak kı

On lar hak sız şekil de onu te rö rizm le de ğiş tir -
di ler. Te rö rizm her han gi bir di nin men sup la rı içe-
ri sin de ola bi le cek in san lık dı şı ve gayr-i ahlâkî bir
dü şün ce eği li mi dir. Fa kat bu bi rey sel bir ha re ket
olur. Bir bi re yin akıl sız ve in san lık dı şı tu tu mu üze-
ri ne tüm di ni ve top lu lu ğu suç la ma hak sız lık olur.

İde o lo ji ve var lı ğı sa vun ma bir bi rey ve ulu sun
te mel ve ulus la ra ra sı ka bul gör müş hak kı dır. Ci-
had ’ın te mel fel se fe si İslâm inan cı nı ve Müs lü man -
la rı bas kı ve her han gi bir dış sal dı rı dan ko ru ma ve
sa vun ma dır. O yok sul, za yıf ve ezi len in san la rı ko-
ru mak tır. O bir Müs lü ma na dün ya nın tüm di ğer
mil let le riy le be ra ber say gı, hay si yet ve ba rış içe ri -
sin de ya şa ma te mi na tı sağ la yan ima nın bir şar tı dır.
(Ali, 2005: 123). O kar şı lık lı say gı ve bir lik te ya şa -
ma an la yı şı na sağ lam bir ze min sağ lar. O sal dır -
gan lık ve ya te rö rizm an la mı na gel mez ak si ne o tüm
bu tür yak la şım la rın ve fa a li yet le rin yo lu nu kes-
miş tir.

Ci had ’ın şart la rı ve ko şul la rı, sa vaş hu ku ku,
mahkûmla ra mu a me le ve fet he di len yer ler de ka-
yıt sız şart sız say gıy la dav ran ma yu ka rı da ifa de edi-
len te zi mi zin açık ve net de lil le ri dir. Şim di bi zim
ba kış açı mı zı des tek le yen ba zı Kur’ân ayet le ri ak ta-
rı yo ruz.

İslâm hiç kim se yi bir di ni ka bul et me ye zor la -
maz. Her kes iti ba rı ve onu ruy la ken di inan cı na gö -
re ya şa ma hak kı na sa hip tir. Bu her in sa nın te mel
bir hak kı dır.

Kar şı lık lı say gıy la ya şa mak ve bir ara da var ol -
ma pren si bi ni ko ru mak için Kur’ân şu dü zen le me -
le ri öner miş tir:

ii..  SSii  zzee  ssaayy  ggıı  ggööss  ttee  rreenn  vvee  bbaa  rrıı  şşıı  mmuu  hhaa  ffaa  zzaa  eeddeenn--
lleerr  llee  ddaa  ii  mmaa  bbaa  rrıışş  vvee  ssaayy  ggııyy  llaa  yyaa  şşaa..

“Al lah, si zin le din uğ run da sa vaş ma yan ve si -
zi yurt la rı nız dan çı kar ma yan la ra iyi lik yap ma nı zı
ve on la ra adil dav ran ma nı zı ya sak la maz. Mu hak -
kak Al lah, ada let li olan la rı se ver.” (Kur’ân, 60:8)

iiii..  İİssttee  ddiikk  llee  rrii  ttaakk  ddiirr  ddee  mmüüşş  rriikk  llee  rree  kkoo  rruu  mmaa  vvee
ssıı  ğğıınn  mmaa  vveerr..

“Ve eğer müş rik ler den bi ri sen den aman di ler -
se, Al lah ’ın ke la mı nı işi tip din le yin ce ye ka dar ona
aman ver, son ra onu gü ven için de bu lu na ca ğı bir
ye re ulaş tır. İş te bu, on la rın bil me yen bir ka vim ol-
ma la rın dan do la yı dır.” (Kur’ân, 9:6). 

iiii  ii..  BBaa  rrıışş  iiss  ttee  yyeenn  lleerr  llee  aass  llaa  ssaa  vvaaşş  mmaa

“Eğer on lar ba rı şa ya na şır lar sa sen de ona ya -
naş ve Al lah ’a te vek kül et, Şüp he siz O işi ten dir, bi-
len dir.” (Kur’ân, 8:61).  

iivv..  KKöö  ttüü  llüü  ğğüü  iiyyii  lliikk  llee  ddee  ffeett  mmee  yyee  ççaa  llıışş

“İş te on la ra, sab ret me le rin den ötü rü, mükâfat -
la rı iki de fa ve ri le cek tir. On lar kö tü lü ğü iyi lik le sa-
var lar, ken di le ri ne ver di ği miz rı zık tan har car lar.”
(Kur’ân, 28:54; 41:34).  

Kur’ân ant laş ma la rın da sa bit du ran kim se ler le
as la sa vaş ma ma yı ve ba rı şa ri a yet eden ler le da i ma
ba rı şı sür dür me yi be yan eder. (Kur’ân, 4:90).  

vv..  SSıı  rraa  ssii  zzee  ggeell  ddii  ğğiinn  ddee//eellii  nnii  zzee  ffıırr  ssaatt  ggee  ççiipp  ccee  zzaa  --
llaann  ddıı  rraa  ccaakk  ssaa  nnıızz  aayy  nnıı  ssıı  iillee  mmii  ssiill  llee  mmee  yyaa  ppıınn  vvee  aass  llaa
ssıı  nnıı  rrıı  aaşş  mmaa  yyıınn  ççüünn  kküü  ssaabb  rrıınn  mmüükkââffaa  ttıı  bbüü  yyüükk  ttüürr..

“Eğer ce za ve re cek se niz, si ze ya pı lan iş ken ce -
nin mis liy le ce za ve rin. Ama sab re der se niz, el bet -
te o, sab re den ler için da ha ha yır lı dır.” (Kur’ân, 16:
126; 2: 194; 42: 39-44).

ZO RUN LU Cİ HAT (SA VAŞ)

İslâm son ana ka dar ba rı şı, sev gi yi, iş bir li ği ni, uz laş-
ma yı ve mu ta ba ka tı teş vik eder fa kat bir mil let bü -
tün sı nır la rı ve en gel le ri geç ti ği za man İslâm,
mün te sip le ri ne za lim ler le ve sal dır gan lar la sa vaş -
ma yı, maz lu ma yar dım et me yi, za yı fı ko ru ma yı ve
ada le ti mu ha fa za et me yi em re der.

“Ken di le riy le sa va şı lan la ra, zul me uğ ra mış ol-
ma la rı se be biy le, (sa vaş ma) iz ni ve ril di. Şüp he yok ki
Al lah, on la ra yar dı ma mut lak su ret te ka dir dir. On -
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lar, baş ka de ğil, sırf “Rab bi miz Al lah’ tı r” de dik le ri
için hak sız ye re yurt la rın dan çı ka rıl mış kim se ler dir.”
(Kur’ân, 22:39-40, 8:59, 9:41, 2:193-194, 9:12-13).

Cİ HAT (SA VAŞ) KU RAL LA RI

Zo run lu bir sa vaş du ru mun da İslâm, mün te sip le ri -
ne sa vaş ah la kı na uy ma yı em re der. Bu ku ral ve dü-
zen le me le re uy mak bir Müs lü ma nın dinî bir
gö re vi dir.

KKaa  ddıınn  llaa  rraa,,  eessiirr  llee  rree,,  ççoo  ccuukk  llaa  rraa,,  yyaaşş  llıı  llaa  rraa,,  eenn--
ggeell  llii  llee  rree,,  hhaass  ttaa  llaa  rraa,,  ssii  llaahh  ssıızz  llaa  rraa,,  yyaa  rraa  llıı  llaa  rraa,,  mmaahh--
kkûûmmllaa  rraa,,  ssaa  vvaaşş  aallaa  nnıınn  ddaa  tteess  lliimm  oollaann  aass  kkeerr  llee  rree,,
mmaa  ssuumm  kkiimm  ssee  llee  rree,,  hhaass  ttaa  nnee  llee  rree,,  aakkaa  ddee  mmiikk  kkuu  rruumm  --
llaa  rraa,,  ssii  vviill  bbööll  ggee  llee  rree,,  ddiinnîî  mmeekkâânnllaa  rraa  ssaall  ddıırr  mmaa  yyıınn..
((NNoo  oo  rrii,,  NN..  DD..  ::115511))..

EEvv  llee  rrii,,  ttaarr  llaa  llaa  rrıı,,  bbaahh  ççee  llee  rrii,,  üürrüünn  llee  rrii,,  ssuu  vvee  bbee  --
ssiinn  kkaayy  nnaakk  llaa  rrıı  nnıı  hhaa  rraapp  eett  mmee  yyiinn..

HHaayy  vvaann  llaa  rrıı  ööll  ddüürr  mmee  yyiinn.. (Ta berî, N.D: 434).

SO NUÇ

İslâm tüm in san ırkı için ba rış, sev gi, uyum ve hu -
zur di ni dir. İslâm’da di nin be nim sen me si ko nu -
sun da zor la ma yok tur. İslâm’ın bü tün te mel
pren sip le ri (kök le ri) ve dinî iba det le ri (dal la rı) bir
kim se yi in san lı ğa fay da lı ol mak için eği tir ve ye tiş -
ti rir. İslâm dü şün ce ve ey lem öz gür lü ğü nün her
akıl lı in sa nın te mel hak kı ol du ğu nu be yan eder. Bu
ne den le o her çe şit zor la ma yı kı nar. O tüm din le -
rin men sup la rı içe ri sin de kar şı lık lı say gı yak la şı mı
ve bir lik te ya şa ma pren si bi ni teş vik eder. Ci hat sal-
dır gan lık ve zu lüm için de ğil dir. O hak la rı sa vun -
mak ve di ğer mil let ler le ba rış ve hu zur la ya şa mak
için ima nın bir şar tı dır. İslâm her tür lü te rö rü kı nar
ve red de der. Ci hat te rö rizm de ğil dir. O te rö rizm -
den ke sin lik le fark lı dır. Ci ha dın şart la rı, ku ral la rı
ve ah la kı onu her çe şit te rör den ayı rır.
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