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       ÖNSÖZ 
 
 

Âlemlerin Rabbi olan Allah (c.c.)’a sonsuz hamdü senalar ve O’nun habibi, 

yolumuzun aydınlatıcısı olan Hz. Muhammed (s.a.v.)’e salât ve selam olsun. 

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Hâkim-i, karanlıklardan aydınlığa çıkmaları, hak ile 

batılı görmeleri, doğru ile yanlışı ayırt etmeleri ve onu hidayet rehberi edinmeleri 

için, insanlığa göndermiştir. Bu sebeple Kur’an-ı Kerim, insanlığa kimi zaman uyarı, 

kimi zaman müjde, kimi zaman da şifa olmuştur. 

Çalışmamız Kur’an-ı Kerim’in Cihad ve Terör kavramlarına bakışı üzerinedir. 

Günümüzde cihad ve terör kavramlarının birlikte zikredilmesi gerçekten çok acıdır. 

Birbiriyle hiçbir şekilde ilişkisi olmadığı halde bu kavramların birlikte zikredilmesi, 

kavramlar hakkında bir bilgisizlikten kaynaklanmaktadır. İnsandan kaynaklanan her 

türlü probleme çözüm olabilecek, her türlü terörün kökünü kurutacak bir kavram 

olan cihadın, terör kavramıyla ilişkilendirilmesi bizleri çok düşündürmektedir. Bu 

durumda ister istemez aklımıza bazı sorular geliyor. Acaba yapılan bu 

ilişkilendirilmeler kasıtlı mı? Yeryüzünde İslam’a gösterilen teveccühü ve yönelimi 

bu şekilde baltalamak mı istiyorlar? Yoksa bazı yazarların ısrarla savundukları gibi, 

terör örgütlerinin arkasındaki belli devletler işledikleri suçları bu şekilde perdelemek 

mi istiyorlar ve cihad kavramı hakkındaki yakıştırmalar onların eseri mi? 

Bu çalışmamız yukarıda ifade edilen karmaşaya açıklık kazandırmayı 

amaçlamaktadır. Cihad ve terör kavramlarını öncelikle kendi şartlarında 

değerlendirip sonrasında ise konumuzun temelini oluşturan Kur’an perspektifinden 

değerlendirmeye çalıştık.  

Çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Cihad kavramını 

ayetler ışığında hadis-i şeriflerle destekleyerek açıklamaya çalıştık. İkinci bölümde 

ise terör kavramını terminolojik olarak açıklayarak yaşadığı tarihsel süreci kısaca 

ifade etmeye çalışarak, yine terör hakkında Kur’an’ın değerlendirmesine yer vermek 

suretiyle cihad ve terör kavramlarının konumlarını belirtmeye çalıştık. Sonuç 

bölümüyle de genel bir değerlendirme yaparak çalışmamızı noktaladık. Kaynaklar 

noktasında ise öncelikle tefsirler başta olmak üzere, hadis eserlerinden, sözlüklerden 
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ve de güncel eserlerden faydalanmaya çalıştık. Ayet-i kerime meallerinde ise ağırlıklı 

olarak Diyanet İşleri Başkanlığının Kur’an Meali esas alınmıştır. 

Öncelikle dünyaya gelmeme vesile olan ve güzel bir şekilde yetişmemi 

sağlayan anne-babama; çalışmamın başından sonunu kadar bana olan desteğini 

esirgemeyen ve ileriki çalışma hayatımda da esirgemeyeceğine inandığım eşime; 

bana yol gösterip yardımlarını esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Şevki SAKA’ya 

şükranlarımı sunuyor ve kendilerine dünya ve ahiret hayatında mutluluklar 

diliyorum. 

 

                                                                                                       M. Fatih İLDEŞ 

                                                                                                           23.05.2008     
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KISALTMALAR 
 
 
a.g.e.          : Adı geçen eser. 
 
A. e.           : Aynı eser.  
 
a.g.m.         : Adı geçen makale. 
 
b.                : İbn. 
 
Bkz.            : Bakınız. 
 
c.c.              : Celle Celalühü. 
 
c.                 : Cilt. 
 
D.İ.B.          : Diyanet İşleri Başkanlığı. 
 
E.G.M.         : Emniyet Genel Müdürlüğü. 
 
Hz.               : Hazreti. 
 
K.K.K.         : Kara Kuvvetleri Komutanlığı. 
 
M.E.B.        : Milli Eğitim Bakanlığı. 
 
Neşr.           : Neşreden. 
 
s.                 : Sayfa. 
 
S.                : Sayı. 
 
s.a.v.           : Sallallahu aleyhi ve selem. 
 
Tah.            : Tahkik eden. 
 
T.D.K.Y.    : Türk Dil Kurumu Yayınları. 
 
T.D.V.        : Türk Diyanet Vakfı. 
 
Terc.           : Tercüme eden. 
 
Trsz.           : Tarihsiz. 
 
Yay.           : Yayınlar. 
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GİRİŞ 
 
 

Müslümanların son asırlarda yüzlerini batıya dönmelerinden, ya da Müslüman 

ülkelerde yaşamış, yetişmiş ve eğitim görmüş kimselerin yabancı değer 

kaynaklarından beslenmeye başlamalarından sonra İslam’ın temel kavramlarından 

bazılarının içi boşaltıldı ve bazıları ise haksızlığa uğratılarak hak etmedikleri 

vasıflarla anılmaya başlandılar. Bu durum halen de devam etmektedir. 

Haksızlığa uğratılan ve hak etmediği şekilde dillerde dolaşan Cihad kavramı ve 

cihad kavramının hak etmediği bir şekilde vasıflandırıldığı terör kavramı 

çalışmamızın temelini oluşturmaktadır. 

Kur’an’ın temel kavramlarından biri olan cihad kavramı, Kur’ani bağlamda 

anlaşılması gerekirken birileri cihad kavramı ile ilgili Kur’an’a, ‘cihad kavramı 

nedir?’ diye sormadan kendi heva ve hevesleri doğrultusunda onu anlamlandırmaya 

ve bu kavram çerçevesinde İslam’a olmadık iftiralar atmaya çalışıyorlar. Bunun da 

ötesine geçerek İslam’ın müntesiplerini dünya hayatında mahkûm etmeye, 

düşüncelerine prangalar vurmaya kalkışıyorlar. Niyetleri şudur ki; inanan kimseler 

bu psikolojik mahkûmiyet altında, düşünme yetilerini kullanmasınlar; İslam’ın 

dışında kalan kimseler ise İslam’ı olduğu gibi değil bizim onlara sunduğumuz gibi 

algılasınlar. 

Kimi Batılı araştırmacılar da cihad kavramını olumsuz anlamlarla 

değerlendirerek onu İslam dininde fanatizmin bir metodu olarak insanlara sundular, 

hatta ve hatta cihad kavramıyla terör kavramını bir arada kullanma cüretini bile 

gösterdiler. Birçok Kur’an-i kavramda olduğu gibi cihad kavramının da insanlar 

nezdinde farklı algılanmasını, bu sayede kavramların içini boşaltıp kendi istedikleri 

gibi doldurarak, inanan kimselerin ve de diğer insanların zihninde ki İslam anlayışını 

değiştirmeyi amaçlıyorlar. Nitekim bunu bir anlamda başarmış gibi de görünüyorlar. 

Şöyle ki, bir yerde İslam’ın temel kavramlarında olan cihad’dan bahsediyorsanız, 

kimilerinde bir tedirginlik ve rahatsızlık başlıyor, ya da kimilerinin aklına hemen 

şiddet ve kan geliyor. Dünya üzerinde kan akıtmadık bir yer bırakmayan devletlerin 

bu yaptıkları görmezden gelinirken Müslümanların kendilerini savunmak için dahi 

cihad sözünü etmelerinden memnun olunmuyor. Dünya üzerinde asıl terör estirenler 
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İslam’ın cihad kavramını terör ile özdeşleştirerek kendi yaptıkları terörün görmezden 

gelinmesini amaçlıyorlar. 

Sadece Batı değil tabi ki, Müslümanlar da artık Kur’an-i kavramları ve 

özellikle cihad kavramını anlamakta zorlanıyorlar ya da anlamamak da ısrar 

ediyorlar, cihad kavramının bu devirde olmayacağından, artık zamanın değiştiğinden 

bahsediyorlar. Bu da şunu gösteriyor ki, gerçekten birileri amaçladıkları şeye 

ulaşmışlar, artık Müslümanlar düşünemiyor, zihinlerine vurulan prangaların da 

farkında değiller; görmüyorlar, duymuyorlar. 

Peki, o zaman, mademki birileri cihad deyince illa da saldırı anlamında kutsal 

savaş anlamak istiyor; onun sebeplerine ve de diğer anlamlarına bakmak istemiyor; 

öyleyse o kimselere şu soruların sorulması gerekiyor:  

Müslümanlara saldırıldığı ya da onların yaşadığı topraklar işgal edilmek 

istendiği zaman, Müslümanlar sesiz mi kalsınlar, sonuca razı mı olsunlar? 

İslam ve onun değerleri bilerek yanlış gösterilirken ya da onlara hakaret 

edilirken Müslümanlar cevap vermesinler mi? 

İnsanlar zorla, kandırmayla, ya da hile ile haktan koparılmak istenirken, 

Müslümanların dinlerine uygun yaşama çabalarının önüne engel konulurken hiçbir 

tepki vermesinler mi? 

En tabi hakları bile kendilerine verilmediği zaman, elleri kolları bağlı 

birilerinin keyfini mi beklesinler? 

Haklarını elde etmek için hiçbir çaba göstermesinler mi? 

Güçlüler ve zenginler yeryüzüne istedikleri gibi yön verirken, insanları 

sömürürken, onların zenginliklerini yağmalarken, Müslümanlar aldırmasınlar mı? 

Zalimler, dünyanın her tarafında insanlara, zayıf bırakılmışlara zulmederken, 

zulüm düzenleri devam ederken, Müslümanlar başlarını kuma mı gömsünler? 

Ya da inanan kimseler, din kardeşleri dünyanın dört bir tarafında inim inim 

inlerken, kâfir ve müşrikler Müslümanların kanıyla, dünyayı kan gölüne çevirirken, 

arkasına yaslanıp olanları mı izlesinler? 
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Ya da şöyle söyleyelim, Müslümanlar, Allah’a ve O’nun inananlara örnek 

olarak gönderdiği Rasulü’ne mi, yoksa onların heva ve heveslerine mi inansınlar? 

Tabi ki bu sorular daha da çoğaltılabilir, önemli olan bu soruların sorulması 

değil bu sorular üzerinde Kur’an-i çerçevede düşünmektir. Biz bu çalışmamız da 

cihad kavramını ayet-i kerimeler merkezinde hadis-i şeriflerle destekleyerek 

açıklamaya çalıştık, ayrıca cihad kavramının kendisiyle vasıflandırıldığı terör 

kavramını da yeni dönem eserler başta olmak üzere yine Kur’an-i çerçevede 

anlamlandırmaya, Kur’an’ın terör kavramını nasıl vasıflandırdığını ifade etmeye 

çalıştık. 
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KONUNUN ÖNEMİ 

 

 Cihad ve Terör kavramları hiçbir zaman ve hiçbir şekilde birlikte 

kullanılabilecek kavramlar değildir. Çünkü cihad kavramı Kur’an’ın mü’min kimse 

için öngördüğü barış, adalet ve hak üzerine inşa edilen bir yaşam tarzı, terör kavramı 

ise tamamen zulüm, haksızlık ve yeryüzünde fitne ve fesada sebep olan bir 

davranıştır. Cihad inanan kimsenin sorumluluğu kapsamına giren ancak ister inansın 

ister inkâr etsin bütün insanların dünya hayatında insan onuruna yakışır bir şekilde 

yaşamasını öngören, fikri ve fiili anlamda asla kula kul olmayı kabul etmeyen bir 

yaşam tarzıdır. Terör ise tam aksine insan onurunu ayaklar altına alan, insanı kendi 

cinsine ve de nefsine etmeyi amaçlayan bir anlayışın ürünüdür. Cihad, zulmün ve 

haksızlığın karşısında gösterilen vakarlı bir duruş iken, terör zulmün ve haksızlığın ta 

kendisidir. 

 Bu çalışmamızın önemini ifade eden asıl husus işte yukarıda 

belirttiklerimizdir. Kavram kargaşasına asli kaynaklara bağlı kalarak açıklık 

getirmek, bu kargaşadan bulanan zihinleri bir nebze olsun durultmaktır. Şunu 

unutmamak gerekir ki, yanlış kim tarafından yapılırsa yapılsın yanlıştır, haksızlık 

kim tarafından yapılırsa yapılsın haksızlıktır, zulüm kim tarafından olursa olsun 

zulümdür. Kur’an’ın çizdiği tablo budur.  Ancak burada önemli olan kişilerin değil, 

Kur’an’ın penceresinden bakmaktır. Aksi takdirde birine göre doğru olan diğerine 

göre yanlış olabilir, birine göre cihad olan diğerine göre terör olabilir. Çalışmamızın 

amacı ise birilerinin değil, Kur’an’ın cihad ve terör kavramları hakkında ne 

düşündüğüdür. 

 Cihad Kur’an’ın ortaya koymuş olduğu bir kavramdır, öyleyse cihad 

kavramını en güzel şekilde ifade edecek olan da yine O olmalıdır. Cihadın ne şekilde 

ve ne amaçla yapılması ve hangi şartlarda nasıl davranılması gerektiğine ise Kur’an 

merkezli bir yaşantının sahibi olan Peygamber (s.a.v.) açık bir şekilde örneklik 

etmiştir. O halde bu iki kaynağı ( Kur’an ve Peygamber) bir kenara bırakarak cihad 

konusunda söz söyleme hakkına kimse sahip değildir. Terörün zulme ve bilgisizliğe 

dayalı bir yaşam tarzı olduğunu da ifade etmiştik. Terörün sebebi insanın bilgisizliği 

sonucunda heva ve hevesinin kölesi olmasıdır. Heva ve hevesinin kölesi olan insan, 

seküler bir zihniyetin ürünü olan terörün kucağına düşmüştür. Çünkü terörün uhrevi 
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boyutu yoktur, amaç sadece yaşanılan bu dünyadır. Cihad ise öyle değildir, hem 

dünyevi hem uhrevi boyutu içerir. Dünyevi amaçlar uğruna asla uhrevi yaşantıyı bir 

kenara atmaz. Cihadın amacı Kur’an’ın hedeflemiş olduğu adil ve mutlu toplumu 

oluşturmaktır. Dünya hayatını ahiret hayatının gölgesinde yaşayarak, insanlardan 

zulmü ve haksızlığı kaldırmaktır. Cihadın içerisinde yer alan (harp-savaş) kısmı ise 

bu amaca ulaşma noktasında başvurulacak olan en son yöntemdir ve cihad kavramı 

ve cihad üzerine bina edilen yaşantının çok ufak bir parçasıdır.  

 Bu çalışmamızla insanların bilmedikleri şeylerin ardına düşmeleri sonucu ne 

kadar acı duruma düştüklerini ifade etmek istiyoruz. Cihad ve terör kavramlarının 

birbiriyle ilişkilendirilmeleri imkânsızken, cehalet sebebiyle heva ve hevesinin esiri 

olanların ne kadar acı bir yanlışa düştüklerini göstermek açısından çalışmamızın son 

derece önem arz ettiğini düşünüyoruz. Çünkü birbirine tamamen zıt kavramlar olan 

cihad ve terörü birbiriyle vasıflandırarak kullanmak ancak cehaletin ürünü olabilir. 

Terörün çözümü olan, her türlü terörist eylemin karşısında duran, insan onuruna 

yakışır bir yaşam için bütün çaba ve gayreti sarf etmeyi ifade eden cihad kavramının 

böyle çirkin bir şekilde kullanılmasını ancak bu şekilde açıklayabiliyoruz.   

 Cihad kavramının terör kavramıyla iç içe kullanılması, son zamanlarda yazılı 

ve sözlü basında İslami Terör ifadelerinin yer alması konumuzun önemini daha açık 

bir şekilde ifade etmektedir. Bu çalışmamızla cihad ve terör kavramları üzerinde 

oluşan kargaşanın sona ermesine bir nebze olsun katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.  

 

.



Araştarmanın Problemi (Sorun):  

 

Cihad kavramının Kur’an-i bir kavram olduğunu ve Kur’an-ın inanan 

kimselere sunduğu bir yaşam tarzı olduğunu kavrayamayan kimseler, cihad 

kavramını basit ve şiddetin bir unsuru olarak ifadelendirmektedirler. Dahası cihad 

kavramını, terör gibi zulüm ve kan kokan bir kavramla (inanan kimselerin, Kur’an-i 

ve de ahlaki prensiplerden yoksun olarak ortaya koymuş olduğu davranışlardan yola 

çıkarak) eşdeğer tutup bir anlamda Kur’an’a iftira etmektedirler. Halbuki cihad, her 

türlü zulmün, haksıklığın ve terör saçan her türlü eylemin karşısında bir duruş 

sergileyen, Kur’an’ın insan onuruna yakışır bir şekilde dünya hayatını yaşamasını 

garanti altına alan bir yaşam tarzıdır.  

 

 

 Tezin Konusu: 

 

 Tezin konusu, Kur’an-ı Kerim’in Cihad ve Terör kavramlarına yüklediği 

anlamlar ve bu kavramlar hakkında ne düşündüğüdür. Kur’an cihad kavramını ne 

şekilde anlamlandırmakta, cihad eden kimseleri nasıl tanımlamakta; aynı şekilde 

terör kavramını nasıl tanımlamakta ve vasıflandırmakta, terör fiilini işleyenleri ne 

şekilde vasıflandırmaktadır. 

 

 

 Tezin Amacı: 

 

 Tezin Amacı, Cihad ve Terör kavramlarına Kur’an perspektifinden bakarak, 

bu kavramların anlamsal çerçevesini netleştirmek, Kur’an’ın bakışıyla cihad ve terör 

kavramlarının birbirlerine tamamen zıt kavramlar olduğunu, cihadın inanan kimse 

için zulmün, adaletsizliğin ve insanlık dışı her türlü eylemin karşısında bir duruşu 

ifade eden yaşam tarzı olduğunu, terörün ise toplumdaki fitnenin, zulmün ve fesadın 

kaynağı olduğunu ortaya koymaktır.   
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 Yöntem:  

 

a) Kavramsal Çerçeve: Söz konusu çalışma, başta Kur’an-ı Kerim ayetleri 

 olmak üzere, klasik ve modern tefsirlerde yer alan yorumlara, cihad ve terör 

kavramlarıyla ilgili sözlüklerdeki tanımlamalara, ve gerektiği ölçülerde güncel 

çalışmalara dayandırılmıştır. 

 

b)Varsayımlar: Bu çalışmanın neticesinde, Kur’an-ı Kerim’in cihad ve terör  

kavramlarının birbiriyle ilişkili olup olmadığı sorgulanmış, aralarında bir ilişki varsa 

ne şekilde olduğu, yoksa bu kavramların ne şekilde birbirlerinden ayrıldığı açık bir 

şekilde ortaya konulmuştur. 

 

c)Kapsam ve Sınırlılıklar: Çalışmamızla ilgili yoğunlukla, Kur’an ayetleri,  

tefsirler, hadisler ve sözlüklerden faydalanılmış, yeterli ölçülerde güncel eserlerden 

de yararlanılmıştır. 

 

d)Veri Toplama Tekniği: Çalışma hazırlanırken konumuzla ilgili yapılan  

çalışmalara başvurulmuştur. Tüm safhalarda gerek konunun incelenmesi gerekse 

materyalin toplanması açısından başta tez danışmanı ve kütüphane kaynaklarına 

müracaat edilmiştir.   
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I. CİHADIN ANLAM VE MAHİYETİ     
 

A. Bir Kavram Olarak Cihad  

 
Cihad lügatte, (cehede), (yechedü), (cehden veya cühden) kökünden gelmiştir, 

cehede fiilinin mastarı el-cühdü damme ile veya fetha ile olup vus’at (güç) veya takat 

manasına gelir. El-cühdü olduğu zaman vus’at veya takat manasına1 , el-cehdü 

olduğu zaman meşakkat manasına gelir. El-cehd olduğu zaman en son had manasına 

da kullanılır. Cihad kavramının kök fiili olan ‘ cehd ve cühd ’, her türlü çabayı sarf 

etmek ve gayreti göstermek anlamlarına gelir.2 

Lügatte cihad; insanın iyi şeylere nail olması veya kötülükleri def etmesi için var 

gücüyle bütün takatini sarf etmesi manasına gelir.3 

İslami değerlerin yükselmesi, korunması ve yayılması için her türlü çalışma da 

bulunmak, uğraşmak, gayret sarf etmek ve bu yolda sıcak ve soğuk savaşa girmektir. 

Daha da açık bir ifade ile Allah (c.c.) tarafından kullarına verilmiş olan bedenî, malî 

ve zihnî kuvvetleri Allah yolunda kullanmak, o yolda feda etmektir. İnanan 

kimselerin maddi-manevi bütün varlığını Allah yolunda ortaya koyarak görünen 

düşmana karşı, şeytana karşı ve nefse karşı yapılan mal, can, dil ve kalp ile yapılan 

her türlü mücadele ‘cihad’dır.4 

                                                 
1  Tevbe Suresi, 9/79, ayet-i kerimede cühd kelimesi bu anlamda kullanılmıştır; Razi, Fahruddin, 
Tefsir-i Kebir, (çev. Suat Yıldırım, Lütfullah Cebeci, Sadık Kılıç, C. Sadık Doğru), Akçağ Yay. 
1988,XII/108; Celalüddin, Abdurrahman İbn Ebi Bekr Suyuti, Tefsir’ul Celaleyn lil- Kur’an’il-Azim, 
Salah Bilici Kitabevi,Ist. trsz. , I/175; Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Azim 
Dağıtım,  İst. tsz. , IV/386. 
2 Ezheri, Ebu Mansur Muhammed b. Ahmet, Tehzibu’l-Luğa, (Tah. Abdusselam Harun), Kahire, trsz, 
VI/37-38; Cevheri, İsmail b. Hammad, es-Sihah fi’l-Luğa, (Tah. Ahmet Abdulgaffar Attar), Mısır, 
1956, I/458;  İsfahani, Rağıb, el-Müfredat fi Ğarib’l-Kur’an, Beyrut, trsz, s. 101. 
3  İbn-i Manzur,Lisanü’l-Arab, III/133-134, Daru-Sadr, Beyrut, 1955 ; Feyruzabadi, Mecdudddin 
Muhammed b. Yakub , Kamusü’l-Muhit, Kahire,1933, I/286;  Ahmet b. Muhammed, el-Garibeyni fil-
Kur’ani ve’l-Hadis, 1999, Şam, Cihad  Mad. c. 1. 
4 Cevziyye, İbn Kayyum, Zadu’l-Me’ad fi Hedy-i Hayri’l-Ibad, Beyrut, 1992, III/9-11; Isfahani, a.g.e. 
, s. 101; Şamil İslam Ansiklopedisi,  cihad  mad., Dergah Ofset, ist. 2000, I/394 ; TDV İslam 
Ansiklopedisi, cihad  mad.  
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İslam’ın yanlış anlaşılan kavramlarından biri de cihad emridir. Özellikle Batılı 

araştırmacılar (bazı müfessirlerin cihad kavramına yüklediği anlama bakarak)5 

cihadın salt bir saldırı (savaş) olduğunu, İslam’ın bu saldırı yoluyla yayıldığını, 

Müslümanların saldırı anlamında ki cihad emrine uyarak başka ülkeleri işgal 

ettiklerini ısrarlı bir şekilde iddia ediyorlar. Bu anlamda Batılı araştırmacılar, 

yazarlar ‘cihad’ın Müslümanlar tarafından saldırı amacıyla kullanıldığını ve bunu da 

“holywar ” yani kutsal savaş şeklinde anladıklarını ifade ediyorlar.6 

Ancak cihad fiili insanları ne dine zorlayarak sokmak, onları inanç noktasında 

zorlamak ne de toprak işgal etmek amacıyla yapılan bir fiil değildir. Çünkü dileyen 

iman eder, dileyen inkâr eder, çünkü hak ile batıl açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. 

Cihad, işte bu noktadan sonra insanlara Hakkı anlatmak ve insanların gerçeği 

görmelerini engelleyen perdeleri kaldırmak, bu perdeleri ortaya koyan kimselerle 

mücadele etmektir. Yoksa inanç kalp işidir ve bu nokta da kimseye zorlama 

yapılamaz.7 Şu ayet-i kerime bu noktaya açık bir şekilde işaret etmektedir: 

  

َجِميعًا َأَفَأنَت ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّى  َوَلْو َشاء َربَُّك آلَمَن َمن ِفي اَألْرِض ُآلُُّهْم
 َيُكوُنوْا ُمْؤِمِنيَن

“ Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi iman ederdi. Öyle ise 

sen, iman etmeleri için insanları zorluyor musun?”8  

Görüldüğü gibi amaç ne şekilde olursa olsun insanları iman etmeleri için 

zorlamak değildir. Bu sebeple cihad sadece ve sadece insanların akıllarının ve 

kalplerinin önüne konan engelleri ortadan kaldırarak gerçeği görmelerini sağlamak, 

eğer ki bu güzel bir şekilde mümkün olmuyorsa en son çare olarak kötülük 

                                                 
5 Taberi, Ebu Cafer Muhammed b. Cerir, Camiu’l-Beyan an Te’vili’l-Kur’an isimli kitabında, Bakara 
218. Ayet-i kerimedeki, cahedu kelimesini, katelu ve harabu yani savaşırlar, muharabe ederler 
şeklinde ifade etmiştir. Özelllikle bu şekilde ki beyanlar Kur’an’ın temel kavramlarından biri olan 
cihad kavramını, anlam bakımından kısırlaştırmış ve yanlış anlamalara sebep olmuştur.  
6 Mevdudi-Seyyid Kutup, İslam’da Cihad, s.101. ; Ece, Hüseyin K. , İslam’ın Temel Kavramları, 
cihad  mad. ; “Batılı kaynaklarda cihad kavramı şu şekilde tanımlanmaktadır: ji-had, je-had; A reliqius 
war againts infidels or Mohammedan heretics ; also, any bitter war or crusade for u principle or 
belief.( Websters new international dictionary of the english language, c.1. , ji-had mad. London, 
1934.) ; A reliqius war of Mohammedans againts unbelievers in İslam, inculcated as a duty by the 
Koran and traditions, a war to the death. ( William Little, H. W. Fowler, J. Coulson. , The Shorter 
Oxford English Dictionary, c.1. , jihad mad. C.T. ONIONS, Oxford, 1959.)”. 
7 Elmalılı, a.g.e. , II/164. 
8 Yunus Suresi, 10/99. 
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odaklarına karşı, insanların gerçeğe ulaşmalarını engelleyen kimselerle cihadın savaş 

cihetiyle mücadele etmektir.      

Bu nedenle cihad kavramı, Batı’nın anladığı gibi ya da anlamak istediği gibi 

salt bir savaş veya saldırı değildir. Cihad, Allah için ve O’nun ismini yüceltmek 

amacıyla ortaya konulan bütün fiilleri kapsayan bir kavramdır.9 

 

1. Mücahid Bütün Varlığıyla Allah Yolunda Mücahede Eden 
Kimsedir 

 

     Mücahede; gayretle çalışma, çaba gösterme, nefis ile savaşma, Allah 

yolunda düşman ile karşı karşıya gelme anlamındadır.10 Çaba sarf eden, tüm 

imkânlarını kullanarak belli bir hedefe varmak isteyen; düşmana karşı bütün 

varlığıyla mücadele eden, dünyevi hiçbir menfaat beklemeden sırf Allah rızası için 

ve O’nun yolunda cihad eden, mücahede’de bulunan kimseye ise mücahid denir.11 

Mücahid; insanlarla İslam’ın getirdiği mutluluk arasında bulunan engelleri 

kaldırmak, inancına, değerlerine, vatanına yapılan saldırılara karşı koymak ve kendi 

değerlerini korumak için bütün gayretinin sarf eden kişi demektir.12 

İfade olunduğu gibi mücahid hiçbir dünyevi menfaat beklemeden yalnız ve 

yalnız Allah için çaba sarf eden, Allah’ın kelimesi ve ismi yüce olsun diye çalışan ve 

yeri geldiğinde de bu uğurda düşmanla savaşan kimsedir.13 Her savaşan mücahid 

değildir ve bu sebeple ayet-i kerimelerde mücahedenin ‘Allah yolunda ve O’nun 

rızasını kazanmak için’ olması şartı getirilmiştir. Mücahid kimsenin bu ismi hak 

etmesi için kalpten samimi bir şekilde sadece Allah’ın rızasını gözeterek bu emri 

yerine getirmesi gerekir.14 İşte bu kimseler Allah’ın garantisi altındadır15 ve bu 

mücadeleden kaçınan kimselerden üstün olarak büyük mükâfat da böyle mücahid 

                                                 
9 Mevdudi, Ebu’l-Ala, Tefhimu’l-Kur’an, İnsan Yay. ist. 1986, I/149-150. 
10 İbn-i Manzur, a.g.e. , III/133-134. ; Şamil İslam Ansiklopedisi, VI/ 20. 
11 Şamil İslam Ansiklopedisi, VI/ 21. 
12 Ece, Hüseyin K. , Cihad Bilinci, s.183. 
13 Mevdudi, A. e. , I/150. 
14 Elmalılı, a.g.e. , III/60; Mevdudi, A. e. , I/150. 
15 İbn-i Mace, es-Sünen, Cihad/1, hadis no: 2754,  Daru’l-Hayâ, 1953. 
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kimseleredir.16 Bunun dışında mücadelesi, Allah uğrunda ve O’nun istediği şekilde 

olmayıp herhangi bir dünyevi menfaat için olan kimselere ise hiçbir ecir yoktur ve 

onlar mücahid de değillerdir.17 

 Mücâhid kimse mücahedesinde sabırlı olan, davasına hiçbir şeyden 

çekinmeksizin bütün engellere ve zorluklara göğüs gererek sabırla devam eden 

kişidir.18 Mücahid, önce nefsiyle mücadele ederek imanını sağlamlaştıran, daha sonra 

imanını amelleriyle pekiştiren, bundan sonra da içinde bulunduğu güzelliği ve hakkı 

diğer insanlara tavsiye eden, onlara taşıyan, birbirlerine sabrı ve hakkı tavsiye etmek 

suretiyle toplumdaki kötülüklerle birlikte mücadele eden, bu uğurda da her türlü 

engeli ve zorluğu aşmak için bütün çaba ve gayretini sarf eden, gerektiğinde de 

düşmanlarla savaşmaktan çekinmeyen kimsedir. İşte gerçekte kurtuluşa eren 

kimseler bunlardır.19 İnanmayan kimseler kendi batıl davaları uğrunda bedel 

ödemeye hazır olduklarını düşündüğümüzde tabii ki, cihad sorumluluğunun da bir 

bedeli olmalıdır ve mücahid bu bedeli ödemeye hazır kimsedir. 

 

2. Müctehid İlmi Varlığıyla Allah Yolunda Mücahede Eden 
Kimsedir 

 

      Cehd kökünden gelen ‘ictihad’ sözlükte; nefsi, güç sarf ederek ve meşakkati 

yüklenerek bir işe koşmak demektir.20 İctihad kelimesi Allah Rasulü ve ashabı 

tarafından kullanılmakla birlikte bundan neyi kastettiklerini bir tarif şeklinde ifade 

etmemişlerdir.21 Bu sebeple bu kavram ile ilgili usul-ü fıkıh eserlerinden ve de hadis-

i şeriflerdeki manalardan faydalanmaya çalışacağız. 

Terim olarak ictihad; belli bir konuda fikri yoğunlaşma, en doğrusunu bulma 

yolunda yoğun bir zihinsel çaba sarf etmektir. Nassların lafız, mana ve bilinçli 

boşluklarında gizli şer-i-ameli ahkâmı ortaya çıkarmaya yönelik beşeri çabayı ifade 
                                                 
16 Nisa Suresi; 4/95-96. 
17 Ebu Davud, es-Sünen, Cihad, 24. 
18 İslamoğlu, Mustafa, Ayetler Işığında, s.34. 
19 Kutub, Tefsir, I/468; Derveze, İzzet, et-Tefsiru’l-Hadis,  (çev. : Şaban Karataş), Ekin Yay. İst. 1998, 
I/178. 
20 İbn-i Manzur, a.g.e. , III/133-134; R. El-İsfahani, Müfredat, s.142. ; Ebu Zehra, Muhammed, İslam 
Hukuk Metodolojisi, ( çev: A. Şener), Fecr Yay. Ank.1994, s. 325. 
21 Karaman, Hayreddin, İslam Hukukunda İctihad, DiB Yay. Ank. 1985, s. 16. 
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eder.22 Bu anlamda ictihad fiilini, cihadın bir nevisi şeklinde değerlendirip 

entellektüel cihad olarak ifadelendirebiliriz.    

 

     Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

     “ Hâkim (hükmeden-karar veren ) ictihad eder ve isabetli karara ulaşırsa 

kendisine iki sevap verilir. Eğer ictihad eder ve hatalı karar verirse ona da bir sevap 

verilir.”23 

Görüldüğü gibi hadis-i şerifte ictihad kelimesi; ‘samimi bir çabayla dini hükmü 

anlamak ve belli bir mesele de uygulamak’ anlamında kullanılmıştır. 

 Müctehid ise; yoğun bir şekilde çaba sarf ederek, Kur’an-ı Kerim ve hadislerin 

yorumlara açık kısımlarından delillere dayanarak hükümler çıkaran veya çıkarılan 

hükümleri uygulayan kimse demektir.24 Muaz hadisi olarak da bilinen Peygamber 

efendimiz(s.a.v.)’in şu hadisi ictihad ve müctehid kavramlarına açıklık getirmektedir;  

          Peygamberimiz (s.a.v.) Muaz b. Cebel’i (r.a.) Yemen’e göndermek istediği 

zaman ona şöyle sordu: 

“Sana bir dava geldiği zaman nasıl hüküm vereceksin?” 

      Muaz b. Cebel; “Allah’ın Kitabıyla” şeklinde cevap verdi.  

Peygamber bu sefer;  

     “-Orada bulamazsan” diye tekrar sordu. O da;  

     “Allah’ın Rasulü’nün sünnetiyle hükmederim” dedi. Peygamberimiz;  

     “ –Ne Allah’ın Kitabında ne de Rasulüllah’ın sünnetinde  (o meseleyi) 

bulamazsan?” diye sordu. 

     Muaz şöyle cevap verdi: 

                                                 
22 Şelebi, M. Mustafa, Ta’lilu’l-Ahkâm, Mısır, el-ezher, 1947, s. 11; Gazzali, Ebu Hamid Muhammed 
b. Muhammed, el-Mustasfa fi lmi’l-Usül, Mısır, 1324, II/350; TDV İslam Ansiklopedisi, XXI/432, 
TDV Yay. İst.2000. 
23 Şafi’i, Muhammed b. İdris, er-Risale, Mısır, 1940, s. 494; Buhari, es-Sahih,  İ’tisam 21, 9/133, 
Çağrı Yay.  İst. 1992; Müslim, es-Sahih, Akdiyye 15. 
24 TDV İslam Ansiklopedisi, XXI/432. 
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“ Kendi görüşümle ictihad edeceğim ve bundan da geri kalmayacağım.” Bunun 

üzerine Peygamberimiz eliyle onun göğsüne vurarak; “ – Rasulüllah’ın elçisini, onun 

memnun edecek şekilde başarılı kılan Allah’a hamdolsun” buyurdu.25 

 Cihad ve Müctehid kavramlarında ifade ettiğimiz gibi, ictihadın amacı da 

Allah’ın rızası olması gerekir. Yani İlay-ı Kelimetüllah uğrunda, Müslümanların 

faydası için ve metodun da tutarlı ve şer’i olması kaydıyla yapılan bütün zihinsel 

çabalar ictihaddır, bunu yapan kimseye de müctehid denir.26 

 

      

II. CİHADIN AMACI VE KAPSAMI 
 

Cihadın gayesi, toplumdaki fitneyi kaldırmak, zulümleri önlemek, insanlara 

Allah’ın adını ulaştırmak ve bu noktadaki bütün engelleri kaldırmaktır.27 Cihad 

vesilesiyle insanları baskılardan ve zulümlerden kurtarıp insanların İslam’ı selim bir 

akılla tanımalarına olanak sağlamaktır.28 Aksi takdirde yeryüzü fesada uğrayıp, 

toplumda zulüm, baskı ve sıkıntılar ortaya çıkacaktır, bu şekilde de insanlık 

yozlaşacak ve dünya yaşanmaz bir hal alacak ve bu dünya ile beraber insanlar ebedi 

yaşamın olduğu ahiret yurdunda da hüsrana uğrayacaklardır. Ancak kullarını seven, 

onlara merhamet eden Yüce yaratıcı bu yozlaşmaya inanan kullarının seyirci 

kalmasından hoşnut olmadığı için cihadı emretmiş ve bu sorumluluğu inanan 

kullarına yüklemiştir.29 İşte bu sayede (cihad sorumluluğu yerine getirildiği takdirde) 

toplum haklarına kavuşarak feraha erişir ve insanlarla Allah arasındaki engeller 

kaldırılmış olur.30 

  

                                                 
25 İbn Hazm, el-İhkam fi Usüli’l-Ahkâm,  Mısır, trsz. , s. 811; Ebu Davud, a.g.e. , Akdiyye, 3/303, had. 
No: 3592. ; Tirmizi, es-Sünen, Ahkâm/3, 3/616, Çağrı Yay. İst. 1992. 
26 TDV İslam Ansiklopedisi, XXI/432. 
27 Kutub, Tefsir, I/468; Elmalılı, a.g.e. , III/60. 
28 İbn Kesir, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim,  Daru’l-Hadis, Kahire, 2000, I/376;   Derveze, a.g.e. ,  V/280; 
Elmalılı, a.g.e. , III/60-61. 
29 Esed, Muhammed, Kur’an Mesajı, (çev. Cahit Koytak, Ahmet Ertürk), Işaret Yay. Ist. 2000, s.679 
30 Derveze, a.g.e. , IV/440. 
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Bu çerçevede düşündüğümüz zaman cihad bir ibadettir. Çünkü cihad, İslam’ı 

yani Yüce Yaratıcı’nın insanlar için seçmiş olduğu iki dünya saadetini insanlara 

taşıma çabasıdır. Cihadın amacı kâfirleri ortadan kaldırmak için açılmış bir savaş 

değil, Allah’ın ortaya koymuş olduğu hayat biçimini hâkim kılmak için mücadele 

ederek insanlığı, zulmün ve tuğyanın karanlıklarından İslam’ın aydınlığına 

kavuşturmak, bu sayede insanların hem bu dünyalarında hem uhrevi yaşamlarında 

felaha kavuşmalarını sağlamak ve insanlara İslam’ın nurunu ulaştırmaktır. Yani 

karanlıkta kalmış ya da karanlığa maruz bırakılmış insanların gönüllerini İslam’a ve 

onun güzelliklerine açma çabasıdır.31  

Bütün bu çalışma ve gayretlerin Kur’an-i ilkeler çerçevesinde olması gerekir, 

bu ölçüler çerçevesinde yeryüzü yaşanılır hale getirilir, fitne ve fesad ortadan 

kaldırılır, ne şekilde ve kim tarafından yapılırsa yapılsın zulümler önlenirse toplum 

felaha kavuşur, insanlar barış ve mutluluk içerisinde yaşamlarını sürdürürler. 

 

1.  Cihad İnsana ve Topluma Güvenlik Kazandırma Amacı 
Güder 

 

İman eden kimse kendi içinde güvene ulaştığı gibi, imanının kazandırdığı ahlak 

açısından toplum içerisinde emin ve güvenilirlik kazanır. Mü’min, neye inandığının 

bilincinde olan ve imanından aldığı şuurla çevresine güven veren, elinden ve dilinden 

kimsenin zarar görmediği kimsedir.32 

İslam’ın hedefi, insanları İslam şuuruyla bilinçlendirip, kendi kendini kontrol 

edebilen, iyilikleri yüce bir amaç için yapabilen, kendisi için istediğini başkaları için 

de isteyen kişilikler yetiştirmektir.33 Bu anlayışın hâkim olduğu toplumda huzur, 

barış ve güven olur, insanlar arasında isyan, kavga ve anlaşmazlıktan eser kalmaz. 

Allah’ın rızasına uygun şekillenen bir toplumda bütün insanlar güven ve karşılıklı 

                                                 
31 Mevdudi, Tefhimu’l-Kur’an, I/150. 
32 Buhari, a.g.e. , İman 4; Müslim, a.g.e. , İman 64; Ebu Davud, a.g.e. , Cihad 2; Nesai, a.g.e. , İman 9.  
33 Buhari, a.g.e. , İman 6; Tirmizi, a.g.e , Sıfatü’l-Kıyame 60; İbnü Mace, a.g.e. , Mukaddime 9. 
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saygı çerçevesinde yaşamlarını sürdürür. Toplumda oluşan bu atmosferde, meydana 

gelebilecek fesat eylemlerine de fırsat verilmez.34   

İşte cihad bu uğurda çaba sarf etmek ve böyle bir toplumu meydana getirmek 

için yapılan mücadelelerin bütünüdür. 

Habbab b. Eret (r.a.) anlatıyor: 

“Efendimiz Kâbe’nin duvarının önünde, abasının üstüne oturmuş 

gölgeleniyordu. O’na Müslümanların uğradığı eziyetlerden şikayetlenerek;  

‘Ya Rasulallah, bize dua etmeyecek misiniz, Allah’tan yardım dilemeyecek 

misiniz?’ dedik. Peygamber (s.a.v.) buyurdu ki;  

‘Sizden önceki milletler Hakka inananları tutar, yere gömerler, başını testere ile 

biçerler, cesedini demir taraklarla tararlardı da adamlar yine de davalarından 

vazgeçmezlerdi. Allah (c.c.) bu davayı öyle muzaffer kılacaktır ki, bir yolcu 

San’a’dan atına binecek, Hadramut’a kadar gelecek de, Allah’tan başka kimseden 

korkmayacak. Fakat siz acele ediyorsunuz.’ ”35 

İslam bütün yönleriyle hayata hâkim olduğu, insanlar İslam’ın getirdiği 

ölçülere samimiyetle uydukları zaman böyle bir sonuç meydana gelir. Bu şekilde 

olduğu zaman hiçbir kimse, başka biri için kötülük düşünmez, başkasının hakkına 

tecavüz etmeye kalkışmaz. Yaptığı her davranışının mutlaka hesabını vereceğinin 

bilincinde olarak, kötülüklerden uzak iyilik ve güzelliklere yakın olur. Kendisi için 

istemiş olduğu güzelliği başkaları için de ister. Cihad faaliyeti de işte bu ahlakı 

yaygınlaştırma çabası ve bu ahlakı bozmaya kalkışan kimselere karşı koyma 

çabasıdır. Bu durumun gerçekleşmesi için cihad faaliyetini yapacak mücahid 

kimselere ihtiyaç vardır ki, böyle kimseler İslam’ın güzelliklerini, emir ve nehiylerini 

öncelikle kendi nefsinde gerçekleştirsin, sonra diğer insanlara ulaştırsın ve bu sayede 

insanlar arasında ki ilişkileri güçlendirip toplumda huzur ve güveni hâkim kılsın. 

 

 

                                                 
34 Elmalılı, a.g.e. , II/67. 
35 Buhari, a.g.e. , Cihad 7.   
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2. Cihad Zalimlere Engel Olur, Zulümleri Önler 
 

Zulüm karanlık, haksızlık ve kötülüklerin kaynağıdır. Bir yerde zulüm varsa, 

orada mutluluk yoktur. Bir yerde zalimler işbaşında ise orada adalet, huzur, mutluluk 

gibi güzellikler olmaz ve insanlar en tabi haklarından mahrum kalır.36 

 Eğer zalimlerin zulümlerine engel olunmazsa, onlara dur denilmezse, bu tablo bu 

şekilde devam edip gider ve toplumdaki zulümlere engel olunmayıp, sorumluluk 

sahibi kimseler de üzerlerine düşeni yapmazlarsa gelecek azap bütün hepsini helak 

eder.37 İşte cihad bu yönden zalime engel olmak, zulmü ortadan kaldırmak ve adaleti 

hâkim kılmak için ortaya konulan çabadır. Mücâhid kimse, zalimlerin zulümlerine ve 

haksızlıklarına boyun eğmez, İslam’ın güzellikleriyle, yapılan bu yanlışlıkların 

karşısında durur. İnsanları bu zulmaniyet karşısında bilinçlendirir ve İslam’ın 

insanlara sunmuş olduğu güzellikleri anlatır. Bu uğurda gerekirse hayatını ortaya 

koyar. Çünkü amaç Allah’ın rızası ve insanların mutluluğudur. Ne pahasına olursa 

olsun hak davasından vazgeçmez. Ancak bu şekilde bir mücadelenin sonucunda 

insanlar ve toplumlar huzura ve güvene kavuşabilir. Aksi takdirde akıl sahibi 

kimselerin olmadığı, iyiliği emredip kötülükten alıkoyan bir grubun bulunmadığı 

toplumlar Allah tarafından helak edilmişlerdir.38  

Kur’an toplumları ifsad edip huzuru bozan, fitne çıkaran, hakları gasbedenlere 

karşı çıkılmasını önceki milletlerden örnek vererek emrediyor: 

ِفي اَألْرِض ِإالَّ  وْا َبِقيٍَّة َيْنَهْوَن َعِن اْلَفَساِدَآاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمن َقْبِلُكْم ُأْوُل َفَلْوَال
{} َظَلُموْا َما ُأْتِرُفوْا ِفيِه َوَآاُنوْا ُمْجِرِميَن  َقِليًال مِّمَّْن َأنَجْيَنا ِمْنُهْم َواتََّبَع الَِّذيَن

 {}ُظْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصِلُحوَنَوَما َآاَنَربَُّك ِلُيْهِلَك اْلُقَرى ِب
 

“Sizden önceki nesiler arasında yeryüzünde fesadı engelleyecek fazilet 

sahipleri olmalı değil miydi? Ancak içlerinden kurtardıklarımızdan çok azı müstesna 

idi. Zalimler ise ancak kendilerini verilen refahın ardına düştüler. Onlar zaten 

günahkâr idiler. Rabbin o ülkeleri ahalisi ıslah edip dururken helak edecek değildi.”39  

                                                 
36 Canan, İbrahim, Anarşi,  Işık Yay. İst. 2003, s. 84. 
37 Yıldırım, Celal, İlmin Işığında Asrın Kur’an  Tefsiri, Anadolu Yay. Ist. 1989, VI/2908. 
38 Zuhayli, Vehbe, Tefsiru’l-Münir,  (çev. : Heyet), Bilimevi Yay. ist. 2005, VI/418-419. 
39 Hûd Suresi, 11/116-117. 
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Ayet-i kerimede ‘çok azı’ olarak belirtilen ifade istisna-i munkati’dir. Yani o 

toplumda çok az olsa da, fesattan alıkoyan insanlar bulunmaktaydı. Bu kimseler o 

topluluklarda iyiyi emredip kötülüğü nehyettiği için o toplumun helak olmasının 

önüne de geçmişlerdir. Çünkü ayet-i kerimede de ifade edildiği gibi halkı ıslah edici 

toplumları helak etmesi Allah (c.c.)’ın şanından değildir.40 

Yüce Allah, geçmişteki milletlerin başına gelenlerden haber vererek olması 

gerekenler hususunda müminleri uyarmakta,  her toplumda iyiliği emredip 

kötülükten alıkoyan birilerinin olması gerektiğine işaret ederek müminlerin 

üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istemektedir.41 Bu noktada cihadın 

amacı insanlara iyiliği emredip kötülükten men etmek, toplumda Allah’ın rızasına 

uygun olmayan davranışları düzeltmeye çalışmak, zulümleri önlemek ve gerekirse bu 

noktada canını bile ortaya koymaktır ki zalim kimseler ortalığı boş bulup zulümlerini 

artırmasınlar ve karşılarında yanlışlarını gören bu uğurda mücadele eden, 

gerektiğinde ölümü göze almış mücåhid kimselerin olduğunu bilsinler. Aksi takdirde 

nemelazımcılık düşüncesinin sonu hem bu dünya da hem de ahirette hüsrana 

uğramaktır. 

Bu noktada, Peygamber (s.a.v.)’in, zalim bir yöneticinin yanında doğruyu 

söylemeyi ‘büyük cihad’ olarak nitelemesi de konumuzla ilgili önemli bir örnektir. 

Söylenebilecek şudur ki, cihad bir başka boyutuyla zalime dur diyebilmek, yaptığı 

zulmün ve davranışlarının yanlışlığını ifade ederek ona doğruyu tebliğ edebilmektir. 

Bu şekilde bir cihad vazifesinin ifa edilmediği toplumların sonu helak ile 

sonuçlanmıştır. 

 

 

3.  Cihad Allah’ın Yardımını Sağlar ve Mücahidin 
Bağışlanmasına Vesile Olur 

 

 {}َينُصْرُآْم َوُيَثبِّْت َأْقَداَمُكْم  َهاللَّآَمُنوا ِإن َتنُصُروا  َيا َأيَُّها الَِّذيَن      
 

                                                 
40Razi, a.g.e. , XII/141-142; Kutub, Tefsir, VIII/278-279; Zuhayli, a.g.e. , VI/418. 
41 Al-i İmran Suresi, 3/104. 



  

 

 

14

“ Ey iman edenler! Eğer Allah’a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve 

ayaklarınızı kaydırmaz. ”42 

      Yani siz Allah’ın dinine yardım ederseniz, O da size düşmanlarınıza karşı yardım 

eder.43 Nitekim Müslümanları koruyacağını va’d eden Allah Teâlâ, yardımın 

kesinlikle gerçekleşmesini, Müslümanların yardımına, yani onların çalışmasına 

bağlamıştır.44 Burada kastedilen yardım da Müslümanlın cihad faaliyetinden başka 

bir şey değildir. 

      Yine ayet-i kerimelerde Allah Teâlâ’nın cihad edenlere yardım edeceği ve onlara 

kendi yollarını göstereceği şu şekilde ifade ediliyor:  

َيْبَتُغوَن َفْضًال مَِّن  ِلْلُفَقَراء اْلُمَهاِجِريَن الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمن ِدياِرِهْم َوَأْمَواِلِهْم
 {}ُهُم الصَّاِدُقوَن  َوَرُسوَلُه ُأْوَلِئَك اللََّهَوِرْضَوانًا َوَينُصُروَن  اللَِّه
 

“Allah’ın nasib ettiği bu ganimet malları o hicret eden fakirlere aittir ki, onlar 

Allah’ın lütfunu ve rızasını taleb etmek, Allah’ın dinine ve Rasulüne destek vermek 

için yurtlarından ve mallarından edildiler. İşte imanlarında sadık ve samimi olanlar 

ancak onlardır."45 

 “ Sizden önceki nesiler arasında yeryüzünde fesadı engelleyecek fazilet 

sahipleri olmalı değil miydi? Ancak içlerinden kurtardıklarımızdan çok açı müstesna 

idi. Zalimler ise ancak kendilerini verilen refahın ardına düştüler. Onlar zaten 

günahkâr idiler. Rabbin o ülkeleri ahalisi ıslah edip dururken helak edecek değildi.”46     

 “ Ey iman edenler! Eğer Allah’a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve 

ayaklarınızı kaydırmaz.”47 

Ayet-i kerime de Allah’a yardımdan kastedilen, Allah’ın dinine ve Rasulüne 

yardımdır. Yani İslam uğrunda mücadele eden kimseye Allah yardım eder, bu 

                                                 
42 Muhammed Suresi, 47/7. 
43 Es-Sabûni, Muhammed A. , Safvetü’t-Tefasir,  ( çev. : Sadrettin Gümüş, Nedim Yılmaz), Ensar 
Neşriyat, İst. 1990, VI/89. 
44 Elmalılı, Meâl, s.336. 
45 Yıldırım, Suat, Kur’an-ı Kerim Meali, Haşr Suresi, 59/8. 
46 Hûd Suresi, 11/116-117. 
47 Muhammed Suresi, 47/7. 
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yardım savaş alanında düşmana karşı olabilir, bir fetih veya kalpteki imanın 

sağlamlaştırılması şeklinde de olabilir.48 

ُتْغِن  َآِثيَرٍة َوَيْوَم ُحَنْيٍن ِإْذ َأْعَجَبْتُكْم َآْثَرُتُكْم َفَلْم ِفي َمَواِطَن الّلُهََقْد َنَصَرُآُم ل
ُثمَّ َأَنزَل {} مُّْدِبِريَن  ِبَما َرُحَبْت ُثمَّ َولَّْيُتم َعنُكْم َشْيئًا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اَألْرُض

َوعذََّب  َوَعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َوَأنَزَل ُجُنودًا لَّْم َتَرْوَهاَعَلى َرُسوِلِه  َسِكيَنَتُه الّلُه
ِمن َبْعِد َذِلَك َعَلى َمن  الّلُهُثمَّ َيُتوُب  {}الَِّذيَن َآَفُروْا َوَذِلَك َجَزاء اْلَكاِفِريَن 

 {}َغُفوٌررَِّحيٌم الّلُه َيَشاُء َو
 

“Andolsun ki Allah, birçok yerde (savaş alanlarında) ve Huneyn savaşında 

size yardım etmişti. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat sizi hezimete 

uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti, 

sonunda (bozularak) gerisin geri dönmüştünüz. Sonra Allah, Resûl'ü ile müminler 

üzerine sekînetini (sükûnet ve huzur duygusu) indirdi, sizin görmediğiniz ordular 

(melekler) indirdi de kâfirlere azap etti. İşte bu, o kâfirlerin cezasıdır. Sonra Allah, 

bunun ardından yine dilediğinin tevbesini kabul eder. Zira Allah bağışlayan, 

esirgeyendir.”49 

 {}َلَمَع اْلُمْحِسِنيَن  اللََّهَجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ  َوالَِّذيَن
 

“Bizim uğrumuzda cihad edenlere gelince; elbette biz onlara kendi yollarımızı 

göstereceğiz ve şüphesiz ki Allah muhsin olanlarla beraberdir.”50 

 Allah Teâlâ kendi yolunda mücahede edenleri rahmetiyle kuşatır. Onlara 

sayısız nimetler verir ve hiçbir çabalarını boşa çıkarmaz. Allah yolunda mallarıyla ve 

canlarıyla mücadele edenler ahirette elde edecekleri mükâfatın yanında, henüz bu 

dünyada zafere kavuşurlar. 

 “ Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği, bir tane örneği gibidir ki, (o 

tane) yedi başak bitirir, her başakta da yediyüz tane olur. Allah dilediğine daha da 

artırır. Allah çok veren ve her şeyi bilendir.”51  

                                                 
48İsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan, Daru Saadet, 1926, VIII/501; Kurtubi, Ebu Abdullah 
Muhammed b. Ahmed, Camiu’l-Ahkami’l-Kur’an, Daru ihyai’t-Turasi’l- Arabî, Beyrut, 1965, 
VIII/232.   
49 Diyanet Vakfı Meali, Tevbe Suresi, 9/25-27. 
50 Ankebut Suresi, 29/69. 
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ُتْؤِمُنوَن {} َعَلى ِتَجاَرٍة ُتنِجيُكم مِّْن َعَذاٍب َأِليٍم  َآَمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم َيا َأيَُّها الَِّذيَن 
ِبَأْمَواِلُكْم َوَأنُفِسُكْم َذِلُكْم َخْيٌر لَُّكْم ِإن  اللَِّهِفي َسِبيِل  َوَرُسوِلِه َوُتَجاِهُدوَناللَِّه ِب

َوُيْدِخْلُكْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر َيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم  {}ُآنُتْم َتْعَلُموَن 
 َوُأْخَرى ُتِحبُّوَنَها َنْصٌر{} َطيَِّبًة ِفي َجنَّاِت َعْدٍن َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم  َوَمَساِآَن

 {}اْلُمْؤِمِنيَن  يٌب َوَبشِِّرَوَفْتٌح َقِر اللَِّهمَِّن 
 

“ Siz ey imâna ermiş olanlar! Sizi (hem bu dünyada hem de öteki dünyada) 

şiddetli bir azaptan koruyacak bir alışverişi size göstereyim mi? Allah’a ve 

Peygamber’e inanır ve Allah yolunda malınız ve canınızla cihad edersiniz; bu sizin 

kendi iyiliğinizedir, keşke bilseydiniz.  ( Eğer böyle yaparsanız ) Allah günahlarınızı 

bağışlayacak ve sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve bu sonsuz mutluluk 

bahçelerindeki güzel köşklere koyacaktır; bu, büyük bir mazhariyettir. Ve size 

gönülden seveceğiniz başka bir şey daha (bağışlayacak); Allah’ın yardımı ve yakında 

gerçekleşecek bir zafer; (ey Peygamber, bunu ) bütün inananlara müjdele.”52 

“ Şüphesiz iman edenler ve Allah yolunda muhacir olup da mücahede edenler, 

muhakkak bunlar, Allah’ın rahmetini umarlar. Allah bağışlayıcı ve merhamet 

edicidir.”53 

 Ayet-i kerimeler o kadar açık bir şekilde ifade etmiştir ki;  Allah yolunda cihad 

eden kimse, eğer cihadına devam ederek Allah’ı ve İslam’ın güzelliklerini insanlarla 

buluşturma gayretini sürdürürse, hem insanları dünya ve ahiret mutluluğuna eriştirme 

vesilesine nail olur hem de kendisinin kurtuluşuna sebep olur. Bu mücahedesi 

günahlarından bağışlanmasına vesile olduğu gibi, Allah’ın yardımını da her zaman 

yanında hisseder. Allah’tan daha güzel bir dost ve yardımcı var mıdır? Tabi ki hayır; 

O ne güzel dost O ne güzel yardımcıdır.54 Cihad eden kazanır, nefsine ve düşmana 

boyun eğer kaybeder. 

 

 

                                                                                                                                          
51 Bakara Suresi, 2/261. 
52 Sâff Suresi, 61/10-13. 
53 Bakara Suresi, 2/218. 
54 Hacc Suresi, 22/78. 
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4. Cihad Nefse Karşı Yapılan Mücahededir 
 

        Peygamber (s.a.v.) efendimiz buyuruyorlar ki;  

“ Mücâhid nefsiyle mücahede eden kimsedir.”55  

Cihadın bir başka boyutu olan nefse ve şeytana karşı yapılan mücahede, 

mü’minin takva derecesine ulaşmasını sağlar. Nefsinin isteklerine sınır getirmeyen 

kimse dalalete düşer. Şeytanın aldatmalarına erken kanar. Kişinin nefsiyle mücahede 

etmesi o kimseye İslam ahlakı kazandırır. 

Peygamber tarafından en büyük ve en zor olarak ifade edilen bu cihad, yani 

ahlaki ve manevi anlamda nefisle yapılan cihad, açgözlülüğü ve zevk düşkünlüğünü, 

korkuyu ve alçaklığı, istek ve tutkulara boyun eğmeyi alt etme yolundaki bitmez 

tükenmez çabadır. Ruhun olumsuz unsurlarına karşı sürdürülen bu cihad, büyük 

cihaddır. 

Nefisleri ile kendileri arasındaki dengeyi sağlayamayıp nefislerine boyun eğen 

kimseler ise dünyalıklara, zevk ve eğlenceye dalarlar. Ve böylece Allah’ı unuturlar. 

Kur’an-e Kerim bu kimselerin durumunu şu şekilde ifade ediyor: 

َوَقْلِبِه  َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى َسْمِعِه اللَُّهَأَفَرَأْيَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواُه َوَأَضلَُّه 
َوَقاُلوا َما {} َتَذآَُّروَن  َأَفَلا اللَِّهَوَجَعَل َعَلى َبَصِرِه ِغَشاَوًة َفَمن َيْهِديِه ِمن َبْعِد 

ِإلَّا الدَّْهُر َوَما َلُهم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم  لَّا َحَياُتَنا الدُّْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما ُيْهِلُكَناِهَي ِإ
 {}ِإْن ُهْم ِإلَّا َيُظنُّوَن 

 

“(Ey Muhammed!) Ya şimdi baksana o kimseye ki hevasını ilâh edinmiş, Allah 

da onu bir ilim üzerine şaşırtmış, kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne de bir perde 

çekmiştir; artık onu Allah’tan başka kim yola getirebilir! Hâlâ düşünmeyecek 

misiniz? Dediler ki: ‘Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. 

Bizi ancak zaman yok eder.’ Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. Onlar sadece 

zanda bulunuyorlar.”56 

                                                 
55 Ebu Davud, a.g.e. , Cihad 5; Tirmizi, a.g.e. ,  F. Cihad 2. 
56 Câsiye Suresi, 45/23-24. 
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 Nefisleriyle mücahede halinde olanlar ise bu karşılaşmada bazen mağlup bazen 

de galip olabilirler. Ancak nefislerine karşı yenik duruma düşüp hata ve günah 

işledikleri zaman, nefislerine pes etmeyerek hata ve günahlarına pişmanlık içerisinde 

durumlarını düzeltmek niyetiyle Rablerine tevbe edip, O’ndan bağışlanma dilerler. 

ِلُذُنوِبِهْم َوَمن  َفاْسَتْغَفُروْا الّلَهَفَعُلوْا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموْا َأْنُفَسُهْم َذَآُروْا  َوالَِّذيَن ِإَذا
 {}َما َفَعُلوْا َوُهْم َيْعَلُموَن  َوَلْم ُيِصرُّوْا َعَلى الّلُهُنوَب ِإالَّ َيْغِفُر الذُّ

 

 “(Takva sahipleri) Ve onlar bir kabahat yaptıkları veya nefislerine 

zulmettikleri zaman, Allah’ı hatırlarlar da derhal günahlarından bağışlanma dilerler; 

günahları da Allah’tan başka kim bağışlayabilir? Hem yaptıklarında da bile bile ısrar 

etmezler.”57 

Peygamber (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur: 

“İnsanoğlundan her biri hatalıdır ve hatalıların en iyileri de tevbe edenlerdir.”58 

Ayet-i kerimeler de ve hadis-i şeriflerde belirtildiği gibi mücahid kimse, aklıyla 

iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan, helâli haramdan, şeytanın (nefsin) daveti ile 

Hakkın davetini birbirinden ayırt edebilen kimsedir. Bütün bunlarla birlikte nefsiyle 

tutuşmuş olduğu bu mücahedesinde yenilgiye uğrar, hata yaparsa pişmanlık 

içerisinde yaptıklarından tevbe eder, Rabbinden bağışlanma diler ve mücahedesine 

kaldığı yerden devam eder ancak hiçbir zaman nefsine karşı teslim bayrağını 

çekmez. Mücahidin nefsiyle mücahedesi dünyasını değiştirene kadar bu şekilde 

devam eder. 

 

 

5. Cihad Toplum Düzenini İfsad Edenlere Karşı Yapılan 
Mücahededir 

 

Cihad kişinin nefsiyle olan mücahedesinden sonra en yakın çevresinden 

başlayarak bütün topluma Allah’ı tanıtma ve insanları gerçek mutluluğa kavuşturma 

                                                 
57 Âl-i İmran Suresi, 3/135. 
58 Tirmizi, a.g.e. , Kıyâme 49. 
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çabasıdır. Çünkü mücahede kişinin sadece kendi nefsiyle sınırlı kalırsa bir anlam 

ifade etmez. Mutluluk ve güzellikler paylaşıldıkça değer kazanır ve bir anlam ifade 

eder. Bu sebeple mücahid, insanlara ulaşma, onlara dünya ve ahiret mutluluğunun 

vesilesi olan İslâm’ı taşıma çabası gütmelidir. Bunun için mevcut bütün imkânları 

(gazete, dergi, kitap, konferans, seminer ve yayın araçları) kullanmalıdır. Buna bir 

anlamda tebliğ süreci de denebilir. 

Ayrıca iman eden her mü’min, İslâm’a aykırı olmayan bütün araçları 

kullanarak; özelde Müslümanları, genelde ise bütün insanları, toplumu ve insanlığı 

tehdit eden, onların mutluluğuna engel olan bütün kötülük odaklarına ve onların 

kötülüklerine karşı uyarmalı ve bunlarla elinden geldiği kadar mücadele etme çabası 

içerisinde olmalıdır. Bu mücadeleyi üç başlık altında inceleyebiliriz: 

 

a. Ekonomik Anlamda Mücadele 
 

 Allah Teâlâ birçok ayet-i kerimede, inanan kimselerin kendilerine verilen 

rızıktan O’nun yolunda infak etmelerini emrediyor. 59 

َلُكُم اآلَياِت َلَعلَُّكْم َتَتَفكَُّروَن  الّلُهَآَذِلَك ُيبيُِّن  َوَيْسَأُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو
{} 

"Sana hangi şeyi nafaka vereceklerini sorarlar. De ki: İhtiyacınızdan artanı 

verin."60 

İnfak, kişinin kendisine verilen maldan Allah için fakirlere, kimsesizlere zekât 

ve sadaka olarak dağıtmasıdır. İnfak ibadetinin başında İslâm'ın zenginlerle fakirler 

arasında kurmuş olduğu zekat köprüsü vardır. Bu köprü sayesinde zenginler ile 

fakirler arasında maddi ve manevi alışverişler olur. Zekat ibadeti de namaz ibadeti 

gibi toplumsal bir ibadettir ve insanlar arasındaki sevgi ve muhabbet bağlarını 

güçlendirir, toplumun birbirine daha güçlü bir şekilde perçinlenmesine vesile olur. 

Kimsenin başkasının malında gözü olmadan huzur ve mutluluk içerisinde 

yaşamlarını devam ettirmesi, gerçekten fakir ve kimsesiz olanların gözetilmesi ve 

                                                 
59 Bakara Suresi, 2/3, 177, 215. Âl-i İmran Suresi, 3/16-17. 
60 Bakara Suresi, 2/219. 
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çalışabileceklerin çalıştırılması, zekât ve diğer sadakalarının yerlerine ulaştırılması, 

bu vesileyle zenginlerle fakirler arasındaki uçurumu kapatarak bir sevgi bağının 

kurulması ile mümkün olacaktır. Bütün insanlığın Mevlası (efendisi) Allah Teâlâ 

olduğuna göre, bu infak ibadeti, kişinin Mevlâsıyla olan ilişkisini perçinleyeceği gibi 

toplum içerisindeki insanların da birbirlerine karşı sevgi, saygı ve dostluğunu aynı 

şekilde kuvvetlendirecektir. Toplumun bu şekilde birlik, beraberlik ve kardeşlik 

içerisinde yaşamasına vesile olacak bu görevi üstlenmek ise mücahid kimseye 

düşmektedir. 

 Bu görevin, bu niyetle yapılmasında müslüman artık yalnızlığından,   beşerî 

bayağılıktan silkinecek, Allah Teâlâ’nın bir halifesi olma rütbesini kazanacak ve 

elindeki malın, Allah'ın malı olduğunu ve kendisinin, o malı muhtaç olan Allah'ın 

kullarına ulaştırmaya görevli bulunduğunu anlayarak, kendisine verilen dünya 

malının bir emanet olduğunun ve bu emanetle imtihan edildiğinin bilincinde olarak, 

ihtiyaç sahiplerinin malındaki hakkını gözetecektir. Çünkü günümüzde toplumu ifsad 

etme çabası güden kötülük odakları ekonomik güçlerini insanları saptırmak, 

sömürmek ve onlar üzerinde hâkimiyet kurmak için kullanır. Hâlbuki insana verilen 

mal, ona sadece bir emanet ve araçtır. Gerçek anlamda iman eden kimse ise hiçbir 

zaman araç ile amacı karıştırmaz. O’nun için mal, sadece kendisini ve diğer insanları 

mutluluğa ulaştırma noktasında bir araçtır. Bunun farkında olan mü’min (mücahid) 

bu gücünü bir taraftan insanlara hizmet etmek için kullanırken diğer taraftan da 

kötülük odaklarının kötülüklerini yaymalarına engel olma noktasında kullanır. Ayet-i 

kerime ve hadis-i şeriflerde infak ibadeti ve infak etmenin zarureti şu şekilde ifade 

edilmektedir: 

َأنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُآلِّ  َآَمَثِل َحبٍَّة الّلِهَأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل  مََّثُل الَِّذيَن ُينِفُقوَن
 {}َواِسٌع َعِليٌم الّلُه ِلَمن َيَشاُء َو ُيَضاِعُفالّلُه ُسنُبَلٍة مَِّئُة َحبٍَّة َو

 
"Mallarını Allah yolunda harcayanların hali, her başağı yüz daneli yedi başak 

bitiren bir tohumun hali gibidir. Allah dilediği kimseye daha kat kat verir. Allah'ın 

ihsanı çok geniştir. Her şeyi hakkıyla bilendir."61 

                                                 
61 Bakara Suresi, 2/261. 
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"Ey iman edenler, kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardığımız ürünlerin 

en helal ve iyisinden Allah yolunda harcayın."62 

"Mallarını gizli ve açık olarak gece ve gündüz harcayan kimseler var ya, işte 

onların, Rableri katında ecirleri vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun 

da olmayacaklardır."63 

ِبِه َعِليٌم  الّلَهَفِإنَّ  ا ُتنِفُقوْا ِمن َشْيٍءَلن َتَناُلوْا اْلِبرَّ َحتَّى ُتنِفُقوْا ِممَّا ُتِحبُّوَن َوَم
{} 

"Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcayıncaya kadar birre (Cennete ve 

iyiliğin en güzeline) eremezsiniz."64 

        İnfak ibadetini yerine getirerek ekonomik anlamda toplumu güzelleştirmek ve 

huzura kavuşturmak, kötülük ve ifsad odaklarının kötülüklerine engel olmak için 

mücahede eden kimse ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde de ifade edildiği gibi 

hem kendisine verilen emaneti ve sorumluluğu hakkıyla yerine getirmiş olur hem de 

bu dünyada elde etmiş olduğu rızık ahirette kendisi için bir vebâl değil kıymetli bir 

amel olur. 

 

b. Kültürel Anlamda Mücadele 
 

       İslâm dini beş şeyin özellikle korunmasını hedefler. Bunlar; din, akıl, nefis, mal ve 

nesildir. Cihad genel anlamda bir bakıma bu beş şeyin korunması mücadelesidir. 

       Kötülük odakları sahip oldukları zararlı ve ifsad edici kültürlerini başkalarına 

benimsetmekten geri durmazlar. Bu çabalarıyla yukarıda ifade ettiğimiz beş temel unsuru 

tahrif etmeye veya sömürmeye çalışırlar. Bu emellerine ulaşmak, yani kültürleriyle toplumları 

ve insanları zehirlemek için meşru olsun olmasın bütün araçları kullanırlar. 

       İslâm dini ise insan ve toplum hayatındaki ifsad edici unsurlarla mücadele edilmesini 

emreder. Kötülük odaklarının her türlü zararlı faaliyetlerine engel olunmasını, insanların ve 

toplumların bu faaliyetlerden zarar görmemesini ister. İşte bunun içindir ki, inanan kimse 

içinde bulunduğu şartları değerlendirerek, kültürel faaliyetlerle de insanlara İslâm’ın 

                                                 
62 Bakara Suresi, 2/267. 
63 Bakara Suresi, 2/274. 
64 Al-i İmran Suresi, 3/92. 
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güzelliklerini, mutluluklarını ulaştırma gayreti içerisinde olmalıdır. Kitle iletişim ve diğer 

meşru bütün araçları kullanarak İslâm kültürünü insanlara ulaştırmaya, toplumu ve insanları 

da zararlı kültürlerden korumaya çalışır. Bu sayede insanları ve toplumları zararlı kültürlerin 

zehirlenmesinden koruyup onların İslâm kültürüyle tanışmasına vesile olarak toplumda 

mutluluğun, adaletin ve güzelliklerin hâkim olmasına vesile olmuş olur. 

 

c. İlmi Anlamda Mücadele 
 

     Kur’an-ı Kerim savaş zamanında bile bir grup mü’minin geride kalarak 

ilimle meşgul olmasını tavsiye etmiştir: 

ُآلِّ ِفْرَقٍة مِّْنُهْم َطآِئَفٌة لَِّيَتَفقَُّهوْا  َفَلْوَال َنَفَرِمن َوَما َآاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِلَينِفُروْا َآآفًَّة
 {} َوِلُينِذُروْا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوْا ِإَلْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُروَن الدِّيِن ِفي

 

“(Ne var ki ) Mü’minler hepsi toptan seferber olacak değillerdir. Öyleyse 

onların her kesiminden bir grup da, din konusunda derin ve köklü bilgi sahibi olmak 

ve döndükleri zaman kavimlerini uyarmak için geri kalsa ya! Umulur ki sakınırlar.”65 

İslâm dini ilme çok büyük önem vermiştir. Ayet-i kerimede de ifade olunduğu 

gibi her zaman ve her şartta ilimle meşgul olan kimseler olmalıdır. Çünkü her türlü 

sapıklığın,  hatanın sebebi ve şeytanın insanı kandırma vesilelerinden biri cahilliktir. 

Tabii ki bu cehalet özellikle din hususundaki cahilliktir.66 

“ İnsanlardan kimi de vardır ki, hiçbir bilgisi olmadığı halde, Allah hakkında 

tartışmaya girer ve her azgın şeytanın ardına düşer.”67 

“Cahiliye devri hükmünü mü istiyorlar? Yakinen bilen bir millet için Allah'tan 

daha iyi hüküm veren kim vardır?”68  

“Onların yüz çevirmesi sana ağır gelince, eğer gücün yeri delmeye veya göğe 

merdiven dayamağa yetmiş olsaydı, onlara bir mucize göstermek isterdin. Allah 

dileseydi onları doğru yolda toplardı. Sakın bilmeyenlerden olma.”69 

                                                 
65 Tevbe Suresi, 9/122. 
66 Canan, Anarşi, s.84. 
67 Hacc Suresi, 22/3. 
68 Maide Suresi, 5/50. 
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“Allah: "Ey Nuh! O senin ailenden sayılmaz; çünkü kötü bir iş işlemiştir; 

öyleyse bilmediğin şeyi Benden isteme. İşte sana öğüt, bilgisizlerden olma" dedi” 70 

“Senden önce de, kendilerine vahyettiğimiz adamlar gönderdik. Bilmiyorsanız 

kitablılara sorun.” 71 

“Ey İnananlar! Siz kendinize bakın; doğru yolda iseniz sapıtan kimse size zarar 

veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır, işlemekte olduklarınızı size haber 

verecektir.”72 

 “Kendilerine Tevrat öğretildiği halde, onun gereğini yapmayanların durumu, 

sırtına kitap yüklenmiş merkebin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan 

kimselerin durumu ne kötüdür! Allah zalimleri doğru yola eriştirmez.”73  

 َيْتُلو َعَلْيُكْم آَياِتَنا َوُيَزآِّيُكْم َوُيَعلُِّمُكُم اْلِكَتاَب َآَما َأْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسوًال مِّنُكْم
 {}َمَة َوُيَعلُِّمُكم مَّا َلْم َتُكوُنوْا َتْعَلُموَن َواْلِحْك

 
“Nitekim Biz size, ayetlerimizi okuyacak, sizi her kötülükten arıtacak, size 

kitabı ve hikmeti öğretecek ve bilmediklerinizi bildirecek aranızdan, bir Peygamber 

gönderdik.”74  

“İnananlar toptan savaşa çıkmamalıdır. Her topluluktan bir taifenin dini iyi 

öğrenmek ve milletlerini geri döndüklerinde uyarmak üzere geri kalmaları gerekli 

olmaz mı? Ki böylece belki yanlış hareketlerden çekinirler.” 75 

Ayet-i kerimelerde belirtildiği gibi Allah (c.c.) insanın cahillikten kurtulması 

için öncelikle ilim tahsil etmesini, bilmediğini öğrenmesini, daha sonra bildikleri ile 

amel etmesini bunun sonrasında da bildiklerini başkalarına ulaştırma noktasında 

elinden gelen bütün gayreti sarf etmesini istemektedir. Cahillikle ve cahiliye 

ideolojisiyle mücâhede etmek de öncelikle ilim tahsil etmeyi sonra bu ilimle amel 

etmeyi daha sonrasında da sahip olduğu ilmi diğer insanlara ulaştırmayı 

gerektirmektedir.  

                                                                                                                                          
69 En’am Suresi, 6/35. 
70 Hud Suresi, 11/46. 
71 Enbiya Suresi, 21/7. 
72 Maide Suresi, 5/105. 
73 Cum’a Suresi, 62/5. 
74 Bakara Suresi, 2/151. 
75 Tevbe Suresi, 9/122. 
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 İnanan kimse ilmi imkânlarını kullanarak, insanları zararlı şeyler hakkında 

bilgilendirir, onlara hakikatin ve güzel olanın ne olduğunu anlatır. Aynı zamanda 

onlara toplum düzenini ifsad etmeye çalışan kötülük odaklarının faaliyetlerini tanıtır, 

buna karşın Kur’an-ın davetini, müjdelerini ve uyarılarını insanlara ulaştırır. Bu 

sayede insanların fıtratlarından uzaklaşmasına ve uzaklaştırılmasına engel olarak 

toplumda düzeni, adaleti ve mutluluğu tesis etmeye vesile olmuş olur. 

 

 

III. CİHADIN NEVİLERİ  
 

Allah Rasulü (s.a.v.) buyuruyor ki; ‘Benden önceki ümmetler arasında Allah’ın 

gönderdiği ne kadar peygamber varsa, mutlaka onun ümmeti arasında sünnetini alan, 

emrine uyan bir takım havarileri ve ashabı olmuştur. Daha sonra onların yerine bir 

takım kimseler gelir, yapmadıkları şeyleri söyler, emrolunmadıkları işleri yaparlar. 

Bunlara karşı eliyle cihad eden kimse mü’mindir, diliyle cihad eden kimse 

mü’mindir, kalbiyle cihad eden kimse mü’mindir. Bunun ötesinde ise imandan 

hardal tanesi kadar dahi bir şey yoktur.’76 Zikredilen hadis-i şerifte genel olarak 

cihadın çeşitleri ve mekanizması net olarak ifade edilmiştir. Cihad kelimesini içeren 

ayetler incelendiğinde görülecektir ki Müslümanlar, Mekke döneminde de cihad 

etmeye çağrılmışlardır.77 Ayet-i kerimelerde zikredilen cihad ise tabiî ki sadece 

savaşma manalarına gelmemektedir. Bu sebeple şunu ifade etmek gerekir ki, din 

uğruna yapılan her savaş cihaddır, ancak ortaya konulan her cihad faaliyeti savaşmak 

değildir. Başka bir deyişle, mücahid insan, yalnız savaşan değil, dinini muhafaza 

etmek için dili ile, ilmi ile, malı ile, kalbi ile her türlü çaba ve gayreti gösteren 

kişidir.78 Şimdi cihadın genel manadaki nevilerine değinerek, bu kavramın ne 

şekillerde fiiliyata dönüştürülebileceğini ifade etmeye çalışacağız. 

                                                 
76 Nevevi, Muhyiddin Yahya b. Şeref, el-Minhac Şerhu Sahihi Müslim, Mısır, 1929, II/27. 
77 Hacc Suresi, 22/78; Furkan Suresi, 25/52. 
78 Mevdudi, Tefsir, I/149-150. 
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1. İlim İle Cihad 
 

Fert ve toplumların maddi ve manevi alanlarda ilerlemelerini sağlayan 

unsurların başında ilim gelmektedir. Bu sebepledir ki; Cihad için kolları sıvayan 

kişinin yapacağı ilk iş ilim talep etmektir. Çünkü dünyada ne kadar kötülük varsa 

bunların kaynağı bir bakıma cehalettir. Hakka ulaşmak isteyen herkes öncelikle 

cehaletten kurtulmalıdır. Onun içindir ki, cihadın en önemli çeşitlerinden birisi ilimle 

yapılan cihaddır. İslam öncesi döneme “Cahiliye” denilmesi, bilgisizliğin iman etme 

önündeki en büyük engel olduğunun en güzel isbatıdır. Bu aynı zamanda cahilliğin, 

küfrün en önemli özelliği olduğunun da göstergesidir. 

İnanan bir kimsenin en yakın düşmanı nefsi ve şeytandır. Bu iki düşman, insanı 

kandırmak için onun cahilliğini kullanır. Bu iki düşmanla en iyi şekilde mücadele 

etmek için inanan kimsenin, Rabbine ve O’nun Rasulüne kulak vermesi 

gerekmektedir. Allah kulundan ne istemektedir, Rasulü mü’mine nasıl bir örnektir, 

bunların bilinmesi ve öğrenilmesi şeytana karşı en önemli silahtır. Bunun içinde 

inanan kimsenin öncelikle ilim talep etmesi ve cehaletinden kurtulması gerekir. 

İslam’ın gayesi küfrün karanlıklarını yok etmek ve insanlara İslam’ın nurunu 

taşımaktır. Bunun en önemli vasıtalarından biri de şüphesiz cihaddır. İfade ettiğimiz 

gibi cihad için ilk yapılması gereken de ilim ile cihaddır. Böylece cehalete dayalı 

küfür karanlıkları dağıtılmış olacaktır. Ancak inanan kimsenin öncelikle kendi 

üzerindeki cehalet karanlığını dağıtması ve kendisini İslam’ın nuruyla aydınlatması 

gerekmektedir. Bunun için de ilmi talep etmesi, öğrendiği ilmi yaşaması ve 

yaşatması gerekir. Çünkü cahilin dostu şeytandır ve cahil şeytanın aklıyla yaşar, 

onun emrinden çıkmaz. İlim öğrenen ve âlim kimseye ise şeytanın yaklaşması ve 

kandırması kolay olmaz. 

 

İbn-i Abbas(r.a.) anlatıyor: “ Rasulüllah (s.a.v.) buyurdular ki; ‘ Tek bir fakih, 

şeytana bin abidden daha yamandır.’ ” 79 

                                                 
79 Tirmizi, a.g.e. , İlim 2. 
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Yine Enes (r.a.) anlatıyor: “ Rasulüllah (s.a.v.) buyurdular ki; ‘ İlim talebi için 

yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.’ ”80 

İlim ile yapılan cihad; cahillikle ve cahillikten kaynaklanan anlayışlarla, ya da 

bunların sonuçlarıyla mücadeledir. İlim yoluyla cihad edildiği takdirde, hem ilimle 

cihad eden kimse kötülüklerin, yanlışların farkında olarak bunlardan korunur, hem de 

kötülük yapan insanlara ve zalimlere doğru bilgi ve Kur’an’ın hikmetleri ulaştırılırsa, 

onların kötülükleri azaltılabilir. Çünkü bilen ile bilmeyen, ilim sahibi ile cahil eşit 

değildir.  

Kötülüklerin ve küfrün önemli bir nedeni cahillik ise, cihad da küfrün 

karanlıklarını yok etmek amacını güdüyorsa iman eden kimsenin öncelikle yapacağı 

iş ilim tahsil etmek ve sonrasında cahil kimseleri bilgilendirmek, insanlara Allah’ı, 

Kitabını ve Peygamberini tanıtmaktır. 

Yüce Rabbimizin, “Yaratan Rabbinin adıyla oku!”81, “Hiç bilenlerle 

bilmeyenler bir olur mu ?”82  ve “Rabbim benim ilmimi artır.”83 diye dua etmemizi 

öğütleyen ayet-i kerimeleri, Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in ise, “Faydalı olan ilim 

mü’minin yitik malıdır, onu nerede bulursa alsın, ilim tahsil etmek Allah katında 

kılınan nafile namaz, tutulan oruç ve yapılan hac ibadetinden daha hayırlıdır.” 

şeklinde ki hadis-i şerifleri İslam’ın ilme verdiği önemi açıkça ifade etmekte ve her 

müslümana icab ettiği kadar ilimden nasibini alma sorumluluğunu yüklemektedir. 

 

2. Mal İle Cihad 
  

ُيِحبُّ  الّلَهَوَأْحِسُنَوْا ِإنَّ  التَّْهُلَكِةَوَال ُتْلُقوْا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى  الّلِهَوَأنِفُقوْا ِفي َسِبيِل 
 {}اْلُمْحِسِنيَن 

“ Mallarınızı Allah yolunda harcayın, kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın. 

İyilik yapın. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanları sever.”84 

                                                 
80 Tirmizi, a.g.e. ,  İlim 2. 
81 Alak Suresi, 96/1. 
82 Zümer Suresi, 39/9. 
83 Taha Suresi, 20/114. 
84 Bakara Suresi, 2/195. 
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Ayet-i kerimede ifade edilmek istenen şudur ki, mallarınızı Allah’ın size 

gönderdiği dinin yücelmesi için harcayın. Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın, 

yani Allah yolunda harcamayı terk etmeyin, cihad mücadelesine şahsi ve maddi 

katkınızı esirgemek suretiyle kendi sonunuzu hazırlamayın.85 Farzları yerine 

getirmek, malınızı Allah yolunda harcamak ve fakir kimselere yardım etmekle iyilik 

yapın. Zira Allah iyilik yapanları sever.86 

Yukarıda zikredilen ayet-i kerimenin kendinden önceki harp ayet-i ile iki 

yönden irtibatı vardır. 

1- Allah Teâlâ savaşmayı emredince ve savaşla meşgul olmak da mala 

ihtiyaç duyulan alet ve edevatla mümkün olunca, zenginler çoğu kez 

savaştan aciz; savaşabilecek cesur kimseler de çoğu kez yoksul olunca 

Hak Teâlâ zenginlere, savaşabilecek kimselere infakta bulunmalarını 

emretmiştir. 

2-  Rivayet olunduğuna göre, Allah Teâlâ’nın “haram ay haram aya 

bedeldir, haramlar karşılıklıdır”87 ayet-i nazil olunca, orada hazır 

bulunanlardan biri;  

“ Ya Rasulallah, Allah’a yemin ederim ki bizim azığımız yok, hiçbir zenginde 

bize yardım etmiyor” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) Müslümanlara, “ 

Allah yolunda infak etmelerini, tasaddukta bulunmalarını ve Allah yolunda taşınan 

yarım bir hurma ile de olsa sadakadan el çekmemelerini” emretti. İşte bu ayet-i 

kerime de Hz. Peygamber (s.a.v.)’e muvafakat ederek nazil oldu.88 

 

Şüphesiz ki cihad ibadeti için insana ne kadar ihtiyaç duyuluyorsa mala da o 

kadar ihtiyaç vardır. Çünkü cihad ibadetinde hem nefsi hem de mali fedakarlıklar 

vardır. Bu sebeple inanan kimse kendisini her türlü maddi ve manevi donanımıyla 

cihad halinde bulundurmalıdır. 

Cihadın mali boyutunu kısaca üç başlık altında değerlendirebiliriz: 

                                                 
85 Esed, a.g.e. , s.56. 
86 Taberi, a.g.e. ,  I/454. 
87 Bakara Suresi, 2/194. 
88 Razi, a.g.e. , IV/141. 
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a.      Savaş İçin Gerekli Olan Mali Cihad 
 

Allah’ın nizamını ve i’tikad bayrağını muhafaza etmek isteyip de, cihada gitmeyi 

arzu eden fakir Müslümanlardan birçoğu, kendi kendilerini techiz edecek imkânları 

veya muharebe vasıtalarını bulamıyorlardı. Rasulüllah’ın yanına gelerek kendilerinin 

de, yürüyerek varılması mümkün olmayan uzak muharebe meydanlarına 

gönderilmelerini istiyorlardı. Rasulüllah kendilerini harp meydanına götürecek bir 

şey bulamayınca da, Kur’an-ı Kerim’in anlattığı gibi , “ Kendilerini bindirmen için 

ne zaman sana geldilerse, ‘size bir binek bulamıyorum’ dedin ve harcayacak bir şey 

bulamadılar da, üzüntülerinden gözleri yaş döke döke döndüler.”89  bu durumu 

yaşıyorlardı.90 

Bu sebepten ötürü Allah yolunda infaka, savaş öncesi gerekli maddi hazırlık 

yapmaya ve gazileri techiz etmeye dair Kur’an-ı Kerim’de ve Hadis-i şeriflerde pek 

çok teşvik edici ifadeler bulunmaktadır: 

“İnsanlardan öyleleri de var ki, Allah'ın rızasını almak için kendini ve malını feda 

eder. Allah da kullarına şefkatlidir.”91 

َيْقِبُض الّلُه َآِثيَرًة َو َقْرضًا َحَسنًا َفُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافًا الّلَهمَّن َذا الَِّذي ُيْقِرُض 
 {}َوَيْبُسُط َوِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن 

 

“Verdiğinin kat kat fazlasını kendisine ödemesi için Allah'a güzel bir borç 

(isteyene faizsiz ödünç) verecek yok mu? Darlık veren de bolluk veren de Allah'tır. 

Sadece O'na döndürüleceksiniz.”92 

 َما َأنَفُقوُا َمّنًا َوَال َأًذى لَُّهْم ُثمَّ َال ُيْتِبُعوَن الّلِهِفي َسِبيِل  الَِّذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَلُهْم
 {} َأْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزُنوَن

 

                                                 
89 Tevbe Suresi, 9/92. 
90 Kutup, Seyyid, Fi zılâl-il Kur’an, (çev. Bekir Karlığa, İ. Hakkı Şengüler, Emin Saraç), I/397.  
91 Bakara Suresi, 2/207. 
92 Bakara Suresi, 2/245. 
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 “Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin 

gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında has mükâfatları vardır. 

Onlar için korku yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir.”93  

ِفي َسِبيِل  الَّ َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َغْيُر ُأْوِلي الضََّرِر َواْلُمَجاِهُدوَن
َوَأنُفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن  اِلِهْماْلُمَجاِهِديَن ِبَأْمَو الّلُهِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم َفضََّل  الّلِه

اْلُمَجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجرًا  الّلُهاْلُحْسَنى َوَفضََّل  الّلُهَدَرَجًة َوُآـال َوَعَد 
 {}َعِظيمًا 

 

“Mü’minlerden özür olmaksızın oturanlar ile Allah yolunda mallarıyla ve 

canlarıyla cihad edenler eşit değildir. Allah mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri 

oturanlara göre derece olarak üstün kılmıştır. Tümüne güzelliği (cenneti) 

va’detmiştir; ancak Allah cihad edenleri oturanlara göre büyük bir ecirle üstün 

kılmıştır.”94  

 الّلِهُتْرِهُبوَن ِبِه َعْدوَّ  ْسَتَطْعُتم مِّن ُقوٍَّة َوِمن رَِّباِط اْلَخْيِلَوَأِعدُّوْا َلُهم مَّا ا
ُتنِفُقوْا ِمن َشْيٍء ِفي  َيْعَلُمُهْم َوَما الّلُهَال َتْعَلُموَنُهُم  َوَعُدوَُّآْم َوآَخِريَن ِمن ُدوِنِهْم

 {}ُيَوفَّ ِإَلْيُكْم َوَأنُتْم َال ُتْظَلُموَن  الّلِه َسِبيِل
 

“Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve besili atlar hazırlayın. Bununla 

Allah'ın düşmanı ve sizin düşmanınızı ve bunların dışında sizin bilmeyip Allah'ın 

bildiği diğer (düşmanları) korkutup-caydırasınız. Allah yolunda her ne infak 

ederseniz size ‘ eksiksiz olarak ödenir' ve siz haksızlığa uğratılmazsınız.”95   

َوالَِّذيَن  الّلِه آَمُنوْا َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم ِفي َسِبيِل ِإنَّ الَِّذيَن
ْا َوَلْم ُيَهاِجُروْا َما َلُكم آَمُنو آَووْا وََّنَصُروْا ُأْوَلـِئَك َبْعُضُهْم َأْوِلَياء َبْعٍض َوالَِّذيَن

َوِإِن اْسَتنَصُروُآْم ِفي الدِّيِن َفَعَلْيُكُم  مِّن َوَالَيِتِهم مِّن َشْيٍء َحتَّى ُيَهاِجُروْا
 {}ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيٌر الّلُه َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهم مِّيَثاٌق َو النَّْصُر ِإالَّ َعَلى َقْوٍم

 

“İman edip de hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler 

ve (muhacirleri) barındırıp yardım edenler var ya, işte onların bir kısmı diğer bir 

                                                 
93 Bakara Suresi, 2/262. 
94 Nisa Suresi, 4/95. 
95 Enfal Suresi, 8/60. 
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kısmının dostlarıdır. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, onlar hicret edinceye 

kadar size onların mirasından hiçbir pay yoktur. Eğer onlar din hususunda sizden 

yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir kavim aleyhine olmaksızın 

(o müslümanlara) yardım etmek üzerinize borçtur. Allah yapacaklarınızı hakkıyla 

görmektedir.”96  

 “İman edenler hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad 

edenlerin Allah katında büyük dereceleri vardır. İşte ‘ kurtuluşa ve mutluluğa' erenler 

bunlardır.”97 

“Hafif ve ağır savaşa kuşanıp çıkın ve Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla 

cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.”98  

ِبَأنَّ َلُهُم الَجنََّةُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل  اْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهم الّلَهِإنَّ 
ُقْرآِن َوَمْن َواْل َوُيْقَتُلوَن َوْعدًا َعَلْيِه َحّقًا ِفي التَّْوَراِة َواِإلنِجيِل َفَيْقُتُلوَن الّلِه

ِبَبْيِعُكُم الَِّذي َباَيْعُتم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم  َفاْسَتْبِشُروْا الّلِهَأْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن 
{} 
 

“Allah müminlerden, mallarını ve canlarını, kendilerine (verilecek) cennet 

karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler, ölürler. 

(Bu), Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah üzerine hak bir vaaddir. Allah'tan daha 

çok sözünü yerine getiren kim vardır! O halde O'nunla yapmış olduğunuz bu alış 

verişinizden dolayı sevinin. İşte bu, (gerçekten) büyük kazançtır.”99  

“Allah onları, yapmakta olduklarının en güzeli ile mükâfatlandırmak için küçük 

büyük yaptıkları her masraf, geçtikleri her vâdi mutlaka onların lehine yazılır.”100  

“Müminler ancak Allah'a ve Resûlüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye 

düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte doğrular ancak 

onlardır.”101 

                                                 
96 Enfal Suresi, 8/72. 
97 Tevbe Suresi, 9/22. 
98 Tevbe Suresi, 9/41. 
99 Tevbe Suresi, 9/111. 
100 Tevbe Suresi, 9/121. 
101 Hucurat Suresi, 49/15. 
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“Allah'a ve Resûlü'ne iman edin. Sizi, üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı şeylerden 

harcayın. Sizden iman edip de (Allah rızası için) harcayan kimselere büyük mükâfat 

vardır.”102 

 

السََّماَواِت َواْلَأْرِض َلا َيْسَتِوي  َوِللَِّه ِميَراُث اللَِّهَوَما َلُكْم َألَّا ُتنِفُقوا ِفي َسِبيِل 
َوَقاَتَل ُأْوَلِئَك َأْعَظُم َدَرَجًة مَِّن الَِّذيَن َأنَفُقوا ِمن  ِمنُكم مَّْن َأنَفَق ِمن َقْبِل اْلَفْتِح

الَِّذي  َمن َذا{} ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر اللَُّه اْلُحْسَنى َو اللَُّهَوُآّلًا َوَعَد  ُلواَبْعُد َوَقاَت
 {}َقْرضًا َحَسنًا َفُيَضاِعَفُه َلُه َوَلُه َأْجٌر َآِريٌم  اللََّهُيْقِرُض 

 

“Ne oluyor size ki, Allah yolunda harcamıyorsunuz? Hâlbuki göklerin ve yerin 

mirası Allah'ındır. Elbette içinizden, fetihten önce harcayan ve savaşanlar, daha sonra 

harcayıp savaşanlara eşit değildir. Onların derecesi, sonradan infak eden ve 

savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı 

vâdetmiştir. Allah'ın yaptıklarınızdan haberi vardır.  Kim Allah'a güzel bir ödünç 

verecek olursa, Allah da onun karşılığını kat kat verir ve ayrıca onun çok değerli bir 

mükâfatı da vardır.”103 

ُتْؤِمُنوَن {} َذاٍب َأِليٍم َعَلى ِتَجاَرٍة ُتنِجيُكم مِّْن َع َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم
ِبَأْمَواِلُكْم َوَأنُفِسُكْم َذِلُكْم َخْيٌر لَُّكْم ِإن  اللَِّهِفي َسِبيِل  َوَرُسوِلِه َوُتَجاِهُدوَناللَِّه ِب

َيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوُيْدِخْلُكْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر  {}ُآنُتْم َتْعَلُموَن 
 َوُأْخَرى ُتِحبُّوَنَها َنْصٌر {}َطيَِّبًة ِفي َجنَّاِت َعْدٍن َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم َمَساِآَنَو

 {}اْلُمْؤِمِنيَن َوَفْتٌح َقِريٌب َوَبشِِّر اللَِّهمَِّن 
 

“Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? 

Allah'a ve Resûlüne inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad 

edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. İşte bu takdirde O, sizin 

günahlarınızı bağışlar, sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere, Adn 

cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur. Seveceğiniz 

                                                 
102 Hadid Suresi, 57/7. 
103 Hadid Suresi, 57/10-11. 
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başka bir şey daha var: Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Müminleri (bunlarla) 

müjdele.”104 

 Müslümanları, mal ile cihad noktasında savaş için ön hazırlık yapılmasına teşvik 

eden ve malıyla cihada katkıda bulunanlar için birçok mükâfat olduğunu haber veren 

hadis-i şerifler ise şunlardır: 

“Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu 

vesselâm) buyurdular ki: "Kim Allah  iman ederek ve va'dini tasdik ederek, Allah 

yolunda (kullanmak üzere) bir at "tutarsa" bu atın yediği, teri, gübresi, bevli kıyamet 

günü terâzisine girecektir, yani sahibine sevap olacaktır.”105  

“Ebu Mes'ud el-Bedri (radıyallahu anh) anlatıyor: "Bir adam, Resûlullah 

(aleyhissalâtu vesselâm)'a, yularlanmış bir deve getirerek: "Bu Allah yoluna 

bağışımdır" dedi. Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) adama: " Buna karşılık sana, 

kıyamet günü, her biri yularlanmış yedi yüz deve vardır!” dedi.106  

“Adiyy İbnu Hâtim (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu 

vesselâm)'a: "- Sadakanın hangisi efdâl (Allah nazarında en kıymetli)dir?" diye 

sorulmuştu, şu cevabı verdi: " Allah yolunda bir köleyi hizmete koymak veya Allah 

yolunda (askerler için) bir çadır kurmak (bağışlamak) veya döl alma yaşına basan bir 

deveyi (hibe, iâre veya karz suretinde) bağışlamak.”107  

“- Zeyd İbnu Hâlid (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu 

vesselâm) şöyle buyurdular: "Kim Allah yolunda bir askerin teçhizatını temin ederse 

bizzat gaza yapmış olur. Kim, gazaya çıkan bir askerin geride kalan âilesine hayırlı 

himayede bulunursa gaza yapmış olur.”108 

“Ebu Ümâme (radıyallahu anh) anlatıyor: "Kim bizzat gazveye katılmaz veya bir 

gaziyi techiz etmez veya bir gazinin ailesini hayırlı bir şekilde himaye etmez ise, 

Allah kıyamet gününden önce ona hiç beklemediği bir musibet ulaştırır.”109  

                                                 
104 Saf Suresi, 61/10-13. 
105 Buhari, a.g.e. , Cihad 46. 
106 Müslim, a.g.e. , İmâret 132. 
107 Tirmizî, a.g.e. , Fedâilu'l-Cihâd 5. 
108 Buhari, a.g.e. , Cihad 38. 
109 Ebu Dâvud, a.g.e. , Cihad 18. 
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“- Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) 

buyurdular ki: "Müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad 

edin.”110  

Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler inanan kimselerin Allah yolunda mücahede 

etmesi ve maddi olarak cihad için tasaddukta bulunması gerektiğine işaret ediyor. 

Bunun birinci şekli ise cihad için ön hazırlık yapmaya çalışmak ve cihada katılan 

kimselere maddi olarak infakta bulunmaktır. Çünkü savaş için ön şartlardan birisi 

insan gücünden sonra ekonomik güçtür. Bu noktada maddi durumu yerinde olan 

Müslümanlara düşen ise mücahidlere ve mücahedeye maddi destek olmaktır. Allah 

yolunda infak’ın en güzel şekli ise işte budur.  

 

b.      Mücahidlerin Geride Kalan Aileleri ve Muhtaç Kimseler 
İçin Gerekli Olan Mali Cihad  

 

“Sizden her kim (cihada) çıkanın ailesine ve malına iyice bakarsa, o kimseye 

cihada çıkan kimsenin sevabının yarısı kadar sevap vardır.”111 

 Cihad için yapılan mali harcamalar her zaman için ön plandadır, ancak bir kimse 

cihada çıktığı zaman, geride kalan ailesinin nafakasını sağlayacak veya ailesine, 

namusuna göz kulak olacak ya da malına sahip çıkacak kimselere de ihtiyaç 

duyulacaktır. Bu nedenle mücahidin arkasında kalan ailesi de unutulmamış, onlara 

göz kulak olmak için de Müslümanlar teşvik edilmiştir. Mücahidin geride kalan 

ailesi veya cihad yolunda şehit olan kimsenin ailesi, malı diğer Müslümanların 

sorumluluğundadır, onlara emanet edilmiştir. Bu sorumluluğu üstlenip, emanete 

riayet ederek geride kalan aileyi koruyan, onlara sahip çıkan kimseler de Allah 

yolunda cihad eden kimselerle bir tutulmuştur. 

Allah Rasulü (s.a.v.) şöyle buyuruyor;  

                                                 
110 Ebu Dâvud, a.g.e. , Cihad 18. 
111 Buhari, a.g.e. , Cihad 38; Müslim, a.g.e. , İmaret 38. 
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“Kendisinin veya başkasının yetimine kefil olanla ben cennette beraberiz. 

Dulların ve yoksulların ihtiyaçları için koşturan kimse Allah yolunda cihad eden 

kimse gibidir.” 

 “Dul ve yetimin işlerine koşuşturan kimse, Allah yolunda cihad eden veya 

geceleri namaz kılıp gündüzleri oruç tutan kimse gibidir.” 

 Müslüman kimse, din kardeşlerinin ihtiyaçlarını elinden geldiği kadar 

gidermekle yükümlüdür. Özellikle bu din kardeşi Allah yolunda cihada gitmiş veya 

Allah yolunda canını feda etmiş bir kimse ise bu konunun önemi daha da 

artmaktadır. Müslümana düşen bu mücahidin veya şehidin geride kalan ailesine, 

çocuklarına ve malına göz kulak olmak ve onların ihtiyaçlarını gidermektir. 

Allah Rasulü (s.a.v.) buyuruyor ki;  

“Müslüman müslümanın kardeşidir, ona hıyanet etmez, ona yalan söylemez, onu 

zor zamanda terk etmez, ona haksızlık etmez, onu haksızlığa da bırakmaz. Kim 

Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim 

Müslüman kardeşini bir üzüntü ve sıkıntıdan kurtarırsa Allah da onu kıyamet 

gününün üzüntü ve sıkıntılarından bir üzüntü ve sıkıntıdan kurtarır. Kim Müslüman 

kardeşinin ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.”112 

İnsana her türlü nimeti veren Yüce Allah’tır ve bilinmelidir ki bu dünya malı 

gelip geçicidir. Baki olan ise güzel davranışlar, Allah yolunda işlenen amellerdir.113 

Bu sebeple Müslüman kimse bunun bilincinde olmalı ve hayatını bu doğrultuda 

idame ettirmelidir. Kendisine verilen malın şükrünü eda edebilmenin en güzel yolu, o 

malı Allah yolunda harcamaktır. Bunun ise üç şekilde olabileceğini ifade etmiştik. 

Birincisi bizzat cihada hazırlık için harcamak, mücahidleri donatmak, cihada katkı 

sağlamaktır. İkincisi ise cihad zamanında veya sonrasında, mücahidlerin geride kalan 

aileleri ve ihtiyaç sahibi kimseler için harcamaktır. Bu ikinci kısım da bir nevi cihad 

olarak nitelendirilmiştir. 

 

                                                 
112 Buhari, a.g.e. , Mezalim 3; Müslim, a.g.e. , Ebu Davud, a.g.e. , Edep 46.  
113 Kehf Suresi, 18/46,  Ankebut Suresi, 29/64. 
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c.      İlmi Anlamda Gerekli Olan Mali Cihad 
 

Müslümanlar İslam’a aykırı olmayan bütün araçları kullanarak; bugün özelde 

Müslümanları, genelde bütün insanlığı tehdit eden, onların mutluluğuna engel olan 

kötülüklerle mücadele edebilirler. İnsanlara İslam’ın güzelliklerini eldeki bütün 

imkânları kullanarak ulaştırabilirler. Bunun için de, özellikle günümüz de, ilmin ve 

bilimin ciddi anlamda kullanılması ve de desteklenmesi gerekmektedir. İnsanlığın bu 

çabaya, bu çalışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacı bulunmaktadır. Ancak 

günümüzde bu çalışmaların, maddi güç ve destek olmadan yerine getirilmesi 

mümkün değildir. Pek çok hizmet, pek çok ilmi çalışma maddi desteklerle devam 

etmektedir. 

Zamanımızda bilgi, iletişim, üretim, kurumlar ve madde hem bir imkândır hem 

de bir güçtür. İnsanların hayrını isteyen cihad erleri, maddeyi ve parayı güzel 

hedefler için kazanır ve harcarlar. İman eden her müslümanın en güzel hedefi ise 

insanlığın kurtuluşudur. Bu kurtuluşun araçlarından biri de ilimdir. 

İfade ettiğimiz gibi günümüzde hiçbir şey maddi güç olmadan tam olarak yerine 

getirilememektedir. Bugün yapılan her türlü ilmi çalışmalar ciddi anlamda maddi 

desteğe ihtiyaç duymaktadır. 

Zahid Koktu, Cihad isimli eserinde şunları ifade etmektedir: “ Her kim İslam’ın 

ihyası için çalışmak istiyorsa mutlaka ilme çalışması lazımdır. Allah’sız insan 

olamaz, Allah’ı bilmek de ilimle olacağından, insanın da milletin de ihyası bu 

ilimledir. Fabrikalar insanı Allah’a yaklaştırmaz, kurtuluş fabrikalarda değil ancak 

ilim ve cihad iledir. Din ilmini, şeriat ilmini talep edenin hali Allah yolunda gazaya 

ve cihada giden bahtiyarların durumu gibidir.”114 

İslam’a hizmet edecek ilim sahibi kimselerin yetişmesi ve insanlığın İslam’la 

buluşmasını sağlamak için ilim yuvaları kurmak, okul yaptırmak, onların 

ihtiyaçlarını karşılamak da bir nevi cihaddır. Bu sebeple Müslümanlar imkânları 

değerlendirerek gerek resmi, gerekse sivil anlamda ilim yuvaları açmalı, mevcut 

olanları desteklemeli ve geliştirmelidirler. İlim yolunda onlara destek olunmalı, 

barınmalarına ve tahsil yapmalarına imkân sağlanmalıdır. İlim yuvalarında ilay-ı 
                                                 
114 Koktu, M. Zahit, Cihad, Seha Neşriyat, İst. 1984, s. 25. 
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kelimetullah uğruna çalışabilecek gençlerin yetişmesi için çaba göstermelidirler. 

Doğru ve faydalı bilginin insanlara ulaştırılması için yayınlar kurulmalı, teşkilatlar 

oluşturulmalıdır. İçinde faydalı ilim barındıran kitap, dergi, broşür vb. araçlar 

kullanılarak bunların okuyucuya ulaştırılmasına çalışılmalıdır. Söylemiş olduğumuz 

gibi bütün bu çalışmalar da ciddi anlamda finansman desteğini gerektirmektedir. 

Nasıl ki ilim yolunda olan Allah yolunda sayılıyor ve mücahid olarak kabul 

ediliyorsa, bu güzel amaca hizmet üzere; yayınlara, kurumlara, teşkilatlara, ilim 

yuvalarına ve ilim adamlarına destek olmak, bu desteği yapmak üzere iktisadi 

faaliyetlerde bulunmak da Allah yolunda yapılan bir ibadet ve bir cihad faaliyeti 

olarak değerlendirilebilir. 

 

3. Silah ile Yapılan Cihad 
 

a. Fiili Savaş 
      

Tarih boyunca insanlar arasında savaşlar olmuştur. Aynı şekilde gelecek 

zamanlarda da savaşların tümüyle sona ermesini dilemekle birlikte bunun 

gerçekleşmesini söylemek mümkün değildir. Çünkü heva ve heveslerine uyan 

insanların çıkarları her zaman çatışmış ve de çatışacaktır. Bu sebeple İslam dini 

insanları, heva ve heveslerine uyup nefsin ve şeytanın ilkelerine uygun yaşamak 

yerine, ilahi ilkelere uygun yaşamaya davet ediyor. Bu şekilde olduğu takdirde ancak 

insanlar arasında barış ve adalet hâkim olur ve belki savaşlar en az seviyeye iner. İşte 

şimdiye kadar bahsetmiş olduğumuz cihad kavramının bir amacı da böyle bir ortamı 

hazırlayarak insanlar arasındaki husumeti giderip, insanların barış, huzur ve sükûnet 

içerisinde yaşamlarını sürdürmelerine vesile olmaktır. 

İnsanlar arasında savaş bazen istenilmese de kaçınılmaz olur, ancak İslam’ın 

savaşı mal toplamak, toprak elde etmek, insanları hüküm altına almak veya onlara 

büyüklük taslamak, insanları öldürmek, zenginliklerini ele geçirmek ya da intikam 

almak için değildir. Böyle bir savaşı İslam hiçbir şekilde kabul etmez. İslam’ın 

savaşı yüce bir hedef içindir, insanları zulümden kurtarıp adalete, barışa ve huzura 

taşımak içindir.  
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İfade edildiği gibi İslam’ın cihadı, Allah için yapılan bir ibadettir. Kula kul 

olmayı reddedip insanları Allah ile buluşturma çabasıdır. İnsanların hem dünyalarını 

hem ahiretlerini saadetli kılmak için gayret sarf etmektir. Amaç dünyevi menfaat 

elde etmek ya da kimi insanların kuklalığını yapmak değildir. Allah’a kul olmak ve 

buna yaraşır şekilde yaşayabilmek için gereken ortamı hazırlamaya çaba sarf 

etmektir. 

 

b. İslam’da İnsanlar Arası İlişkinin Esası Barıştır 
 

İslam, Müslümanların birbirleriyle ve diğer ümmetlerden olan insanlarla olan 

ilişkilerini düzenlerken insanların bir ana-babadan dünyaya geldikleri ve eşit 

oldukları115 gerçeğini esas almış, insanları hak ve sorumluluklarda eşitliğe 

çağırmıştır. Adalet ise bu birlik ve beraberliğin şiarıdır.116 

İslam, yardımlaşma ortamının doğması ve toplumda faydalı işlerin artması için 

barışı; insan ilişkilerinin bir temeli olarak kabul etmiştir. Bu noktada tek istenen 

müşriklerin İslam davetine engel olmamaları, Müslümanlara sataşmamaları, fitne ve 

sorun yaratmamalarıdır. Bunun dışında İslam zorlamanın her türlüsünü reddeder. 

İslam, davette ve İslam öğretilerinin yayılmasında insanlara baskı uygulamadan 

sakındırır. 

“ Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde kim varsa hepsi topyekûn iman ederlerdi. 

O halde insanları hep mü’min olsun diye sen mi zorlayacaksın? ”117 

Gayr-i Müslimler barış durumunu korudukları sürece İslam nazarında onlar ve 

Müslümanlar insan olarak birbirlerinin kardeşleridir. Nimetlerden ortaklaşa 

faydalanmak için karşılıklı yardımlaşırlar, herkes kendi dinine uygun olarak yaşar, 

herkes birbirine tahammül eder. Kimse diğerine zarar vermez, kimse bir başkasının 

hakkını çiğnemez. 

İslam, kendisine düşman eli uzanmadıkça, insanlara çile çektirecek, sıkıntı 

çektirecek ve fitne yaratacak engellerle karşı karşıya kalmadıkça doğal durumu 

                                                 
115 Hucurat Suresi, 49/13; Nisa Suresi, 4/1. 
116 Maide Suresi, 5/8; Nisa Suresi, 4/135. 
117 Yunus Suresi, 10/99. 
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muhafaza eder. Ancak bu durumlarda İslam, barışı korumak, adaleti tekrar ikame 

etmek için İslam’a ve Müslümanlara karşı yapılan saldırıya misliyle cevap 

verilmesine izin verir. Bu durumlarda bile yakıp yıkmayı, ekonomik kaynakları yok 

etmeyi, düşmanlık etmeyi haram kılmıştır. 

الَِّذيَن {} َلَقِديٌر  َعَلى َنْصِرِهْم اللََّهُأِذَن ِللَِّذيَن ُيَقاَتُلوَن ِبَأنَُّهْم ُظِلُموا َوِإنَّ 
النَّاَس  اللَِّهَوَلْوَلا َدْفُع  اللَُّهَيُقوُلوا َربَُّنا  ُأْخِرُجوا ِمن ِدَياِرِهْم ِبَغْيِر َحقٍّ ِإلَّا َأن

 اللَِّهَصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَآُر ِفيَها اْسُم  َضُهم ِبَبْعٍض لَُّهدَِّمْتَبْع
 {}َعِزيٌز  َلَقِويٌّ اللََّهَمن َينُصُرُه ِإنَّ  اللَُّهَآِثيرًا َوَلَينُصَرنَّ 

 

“Haksızlığa uğratılarak kendilerine savaş açılan kimselerin karşı koyup 

savaşmasına izin verilmiştir. Allah onlara yardım etmeğe elbette kadir’dir. Onlar 

haksız yere ve "Rabbimiz Allah'tır" dediler diye yurtlarından çıkarılmışlardır. Allah 

insanların bir kısmını diğeriyle savmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde 

Allah'ın adı çok anılan camiler yıkılıp giderdi. And olsun ki, Allah'a yardım edenlere 

O da yardım eder. Doğrusu Allah kuvvetlidir, güçlüdür.” 118   

ِن َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرَِّجاِلَوالنَِّساء َواْلِوْلَدا الّلِهَوَما َلُكْم َال ُتَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل 
الَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا َأْخِرْجَنا ِمْن َهـِذِه اْلَقْرَيِةالظَّاِلِم َأْهُلَها َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك 

 {}َنِصيرًا  َوِلّيًا َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك
 

“ Size ne oluyor da: "Rabbimiz! Bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, 

katından bize bir sahip çıkan gönder, katından bize bir yardımcı lütfet" diyen zavallı 

çocuklar, erkekler ve kadınlar uğrunda ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz?”119 

“Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın, aşırı gitmeyin; doğrusu Allah aşırı 

gidenleri sevmez.”120         

c. İslam’da Savaş    

 
Cihad Allah yolunda, O’nun rızası uğruna olması gerektiği gibi, cihadın bir 

aşaması olan fiili savaş da yine Allah yolunda O’nun dinini yüceltmek gibi yüce bir 
                                                 
118 Hacc Suresi, 22/39-40. 
119 Nisa Suresi, 4/75. 
120 Bakara Suresi, 2/190. 
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hedef için, yalnızca O’nun gösterdiği amaçlar uğrunda olmalıdır. Bunun dışındaki 

savaşlar, yıkımdır, zulümdür, haksızlıktır, dünyalık ve üstünlük elde etmeye 

yöneliktir. Niyet ne ise karşılık da ona göredir. İslam böyle bir savaşı ne emreder, ne 

de caiz görür.121 

Fiili savaş anlamında ki cihad ayetlerine gelince;  Rebi ve ibn Zeyd’e göre 

Kıtal anlamındaki cihad emriyle ilgili nazil olan ilk ayet’i kerime “ Sizinle 

savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın ve haddi aşmayın. Şüphesiz Allah 

haddi aşanları sevmez”122 dir. Bu ayet’i kerime nazil olduktan sonra Hz. Peygamber 

(s.a.v.) kendisiyle savaşanlarla savaşmış, kendisiyle savaşmayanlarla savaşmamış ve 

Allah’ın “ müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün…” 123 Ayet-i kerimesi nazil 

oluncaya kadar bu şekilde devam etmiştir.124 

Medine’de cihad (kıtal) ile ilgili olarak inen ilk ayetin “ Haksızlığa uğratılarak 

kendilerine savaş açılan kimselerin karşı koyup savaşmalarına izin verilmiştir. Hiç 

kuşkusuz Allah onlara yardım etmeye kadirdir. Onlar, başka değil, sırf "Rabbimiz 

Allah'tır" dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah, 

bir kısım insanları (kötülüklerini) diğer bir kısmı ile defedip önlemeseydi, mutlak 

surette, içlerinde Allah'ın ismi bol bol anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve 

mescidler yıkılır giderdi. Allah, kendisine (kendi dinine) yardım edenlere muhakkak 

surette yardım eder. Hiç şüphesiz Allah, güçlüdür, galiptir.  Onlar (o müminler) ki, 

eğer kendilerine yeryüzünde iktidar verirsek namazı kılar, zekâtı verirler, iyiliği 

emreder ve kötülükten nehyederler. İşlerin sonu Allah'a varır. ”125 ayet-i kerimesi 

olduğu da rivayet edilmiştir.126 Ancak “sizinle savaşanlara karşı savaşın…” ayetinin 

savaş emriyle ilgili olarak ilk nazil olan ayet olduğu tefsir âlimlerinin çoğu tarafından 

kabul edilmiştir.127 

Mekke döneminde savaşa izin verilmemesi ile ilgili farklı görüşler 

bulunmaktadır. Bunlar genel olarak şu şekilde ifade edilebilir. Öncelikle Mekke 

dönemi Müslümanların İslam’ı tanıma ve anlama dönemiydi ve Müslümanların 

                                                 
121Sabuni, a.g.e. , II/234. 
122 Bakara suresi, 2/190. 
123 Tevbe suresi, 9/5. 
124 Razi, a.g.e. , IV/ 426;  Kutup, a.g.e. ,  I/290; Elmalılı, a.g.e. , II/28. 
125 Hacc Suresi, 22/39-41. 
126 Emiroğlu, Hasan Tahsin, Esbab-ı Nüzul, Ülkü Basımevi, Konya, 1978, I/59. 
127 Elmalılı, a.g.e. ,  II/29. 
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sayısı azdı, ayrıca Müslümanlara ait bir mekan (şehir, belde vs.) bulunmamaktaydı. 

Bu sebeple Müslümanlar savaşa izin veren bu ayet-i kerimeler inmeden önce hiçbir 

şekilde savaşmamış ve kendilerine yapılan zulüm ve işkencelere hiçbir şekilde 

karşılık vermemişlerdir.128 Müslümanlara daha öncesinde (Mekke döneminde)  

savaşmaya izin verilmeyerek savaştan alıkonulmasının (ifade ettiğimiz) sebeplerini 

birkaç madde halinde şu şekilde açıklayabiliriz.  

Bu alıkoymanın ilk sebebi, yeni gelen İslam dini, Müslümanları sabırlı olmaya, 

emir dinlemeye, başa bağlılığa ve izin çıkmasını beklemeye alıştırarak Müslümanları 

disipline etme amacı güdüyordu. Çünkü Araplar cahiliye dönemlerinde çok 

heyecanlı, duygusal ve disiplinsiz insanlardı. Savaş çağrısına hemen cevap verirler 

ve haksızlığa karşı hiç sabretmezlerdi. Bu sebeple yeni gelen din Müslümanları 

eğitme, disipline etme ve onlara ümmet olma şuurunu kazandırma amacı güdüyordu. 

 Mekke döneminde Müslümanların savaştan alıkonulmasının ikinci gerekçesi 

ise; İslam Mekke’de ki her evi birer kanlı savaş alanına çevirmek istemiyordu. 

Çünkü o günkü Müslümanların her biri Mekkeli müşrik ailelerin birer üyesiydi. 

Müslüman olan çocuklarına eziyet edenler, onları dinlerinden döndürmeye çalışanlar 

da içinde Müslüman fertler bulunan müşrik ailelerdi. Buna göre eğer o gün 

Müslümanlara kendilerini savunma izni verilmiş olsaydı, bu iznin anlamı her evin bir 

savaş alanına dönüşmesi, her ailede kan dökülmesi demek olurdu. 

Bu da o günkü Arap toplumunun, islam’ı aileleri parçalayan ve onları içinden 

kundaklayan bir çağrı olarak algılamalarına yol açardı. Ayrıca sayıca çok az olan 

Müslümanlar bir savaş halinde toplu bir kıyıma uğrayabilir ve ortada iman eden 

kimse kalmayabilirdi. Ayrıca ilk adımda insanlığın saadeti ve huzuru için gönderilen 

bir dinin savaştan yana olmadığını anlatmak hikmeti ön planda yer alıyordu. Nitekim 

mekke’de inen ayet-i kerimeler bu ruh ve hikmeti en ölçülü şekilde yansıtmaktadır.  

Bu yüzden Allah Teâlâ ve Tekaddes hazretleri Müslümanların çoğalmalarını ve 

güvenli bir üsse yerleşmelerini sağladı ve kendilerine savaşma iznini bundan sonra 

verdi.129 

                                                 
128 Kutup, Tefsir, VI/585-589; el-Buti, Muhammed Sait Ramazan, Fıkhu’s-Sire, 1978, s. 79-82; Razi, 
a.g.e. , V/139. 
129 Emiroğlu, a.g.e. , I/159; Yıldırım, Celal, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, I/516. 
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Mekke dönemindeki Müslümanlara uygulanan şiddet ve baskıların artmasına 

rağmen Müslümanlar savaştan menedilmişler ve bu durum Müslümanları hicrete 

zorlamıştır ve Allah Rasulü (s.a.v.)’nün ‘ Sizin hicret edeceğiniz yerin iki kara taşlık 

arasında hurmalık bir yer olduğu bana gösterildi’130 sözüyle Müslümanlar Medine’ye 

hicret etmiş ancak Allah Rasulü kendisine müsaade gelene kadar Mekke’de 

kalmıştır.131 Sonrasında ise hicret eden Müslümanlar,  Medineli Müslümanlarla 

birleşip İslam yolunda birlikte mücadele etmişlerdir. Şunu ifade etmek gerekir ki, 

İslam dini Tevhid binasının tamamlanması anlamına gelmektedir. Kur’an ve Hz. 

Muhammed ile Tevhid binası tamamlanıp sakinleri de bu binada yerleşmeye 

başlamış olduğu için İslam binasına ve de bu bina sakinlerine yapılan her türlü 

saldırılara karşı Müslümanlara kendilerini savunma hakkı verilmiştir. Bu sebeple 

Müslümanlara savaşla ilgili olarak öncelikle kendileriyle savaşanlara karşı 

savaşmalarına izin veren ayet-i kerime indirilmiştir. Çünkü artık inşa edilen İslam 

binasının ve İslamlaşmış toplumun korunması söz konusudur. 

Bu sebeple İslam’a ve de Müslümanlara kasteden kimselerle savaşılmasına izin 

verilmiş ancak bunun ötesine geçilmemesi için de Yüce Allah, Müslümanlardan 

haddi aşmamalarını, kendilerine çizilen sınırları çiğnememelerini istemiştir. Daha 

sonrasında gelen “ Onları yakaladığınız yerde öldürün… ve onların sizi çıkarmış 

olduğu yerden siz de onları çıkarın. Fitne öldürmeden daha şiddetlidir. Onlar sizinle 

orada çarpışmadıkça siz de onlarla Mescid-i Haram yanında savaşmayın. Eğer 

sizlerle savaşırlarsa onları öldürün. Kâfirlerin cezası, işte böyledir. Eğer 

vazgeçerlerse, bilsinler ki Allah-u Teâlâ çok bağışlayan ve çok merhamet 

edendir.”132 Ayet-i kerimesi ile Allah-u Teâlâ teklifini biraz daha artırarak, onlar ister 

savaşmak istesinler isterse savaşmak istemesinler, onlarla savaşmayı emretmiş, 

ancak müstesna olarak onlar savaşmak istemedikleri takdirde Mescidi Haram 

yanında onlarla savaşılmamasını istemiştir.133 

Ayet-i kerimede Allah-u Teâlâ “ onları bulduğunuz yerde öldürün, çünkü 

onların yaptıkları fitne öldürme eyleminden daha şiddetli ve tehlikelidir. Onları 
                                                 
130 Askalani, İbn Hacer, Fethu’l-Bari bi- Şerhi Sahihi Buhari, (Tah. Abdulaziz Abdullah b. Baz), 
Daru’l-Marife, Beyrut, trsz, VII/231; Nevevi, a.g.e. , XV/31. 
131 İbn Hişam, Ebu Muhammed Abdulmelik el-Me’afiri, es-Siretu’n-Nebeviyye, Daru’l-Ğadi’l-Cedid, 
Mısır, 2003, II/71. 
132 Bakara Suresi, 2/191-192. 
133 Razi, a.g.e. , IV/426. 
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öldürerek fitneyi ortadan kaldırın.”  buyurmaktadır. Ayet-i kerimedeki ‘fitne’ 

kavramı izaha ihtiyaç duyduğundan bu kavramın üzerinde biraz durmaya çalışacağız. 

Fitne kelimesi sözlükte ‘ altın ve gümüş gibi değerli madenleri saflığını 

anlamak için ateşte eritmek’ manasına gelen ‘ ftn  (fütun) ’ kökünden türemiştir. 

Kuyumcu için de aynı kökten gelen ‘fettan’  kullanılır.134 Kelime bu asıl anlamıyla 

Zariyat Suresinde ‘ ateşe atma, ateşle azap etme anlamında kullanılmıştır.135 Fitne 

kelimesinin zamanla kazandığı, insanın zarara uğraması veya uğratılması şeklindeki 

anlamında ateşte yanmayla ilgili eski mananın da etkisi olmuştur. Bu anlamlar 

sözlüklerle şu şekilde sıralanmıştır: “ Sınama, maddi ve manevi sıkıntı, üzüntü, bela 

ve felaketle imtihan etme”. İnsanın içine aşk ateşi düşürdüğü veya gönlünü çelip 

mantıklı düşünmesini engellediği için kadına fettan denilmiştir. Aynı kelime, kişinin 

aklını karıştırıp ahlakını bozan ve cezaya çarptırılmasına sebep olan şeytan için de 

kullanılmıştır. Ayrıca insanları zor bir imtihandan geçirecek olan Münker ve Nekir’e 

de  ‘ kabrin iki fettanı ’ adı verilmiştir.136 

Arap dilinde ilk temel anlamı ‘ yakmak ’ olan f-t-n kökü,  bu anlamla doğrudan 

veya dolaylı olarak şu anlamlarda kullanılmıştır: “ Bir şeyi ateşte eritmek; bir şeyi 

sınamak, sınamak için güç işlere maruz bırakmak; bir kimseyi sıkıntıya uğratmak; 

sınayarak öğretmek; bir şeyi arıtmak; bir şeyden çok hoşlanmak; bir şeye aşırı 

düşkün ve tutkun olmak; âşık olmak, birini büyülemek; birinin aklını başından 

almak, gönlünü çalmak, aklını çelmek, insanı ne yapacağını bilemeyecek derecede 

şaşkına çevirmek, döndürmek, vazgeçirmek, kişiyi üzerinde olduğu durumdan 

uzaklaştırmak, düşünce ve inançlarından vazgeçirmek; birini ayartmak, azdırmak, 

baştan çıkarmak, kandırmak, saptırmak; fitnenin içine düşmek, dalalete düşmek, 

birini fitnenin içine düşürmek…” 137 

Fitne ile ilgili dilimizde kullanılan bazı tabirler ve anlamları ise şu şekildedir: “ 

fitne fücur: çok fitneci, çok karıştırıcı, fesat çıkarıcı138, insanlar arasına fitne sokmayı 

iş edinen kimse139; fitneci-fitnekar: fesat çıkarmak adetinde bulunmak; fitneyi 

                                                 
134 İbn Manzur, a.g.e. , ‘ftn’ md.  
135 Zariyat Suresi, 51/13. 
136 Rağıb el-isfahani, a.g.e. , “ftn”  md. : ibn Manzur, a.g.e. , “ftn” md.; TDV İslam Ansiklopedisi, 
“fitne ” md. 
137 Keskin, Hasan, Kur’an’da Fitne Kavramı, Rağbet Yayınları, 2003, s. 31. 
138 Örnekleriyle Türkçe Sözlük, MEB., Ankara 2000, II/933. 
139 Doğan, D. Mehmet, Türkçe Sözlük, Ankara 1986, s.365. 
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uyandırmak: karışıklık meydana getirebilecek bir konuyu deşeleyerek kargaşaya, 

fesada sebep olmak…140” 

Fitne kelimesinin Kur’an’da kullanımları ise yukarıda ifade edilen anlamlar 

gibi çok farklıdır. Bu anlamları da özetle şu şekilde sıralayabiliriz: “ şirk141, küfür142, 

imtihan143, azap144, ateşle yakma145, öldürme146, doğru yoldan alıkoyma147, 

sapıklık148, mazeret149, ibret150, delilik151, günah152, ceza153, hastalık154, hüküm155. 

”156  

Görüldüğü gibi hem arap dilinde, hem türk dilinde, hem de Kur’an-ı Kerim’de 

fitne kelimesi çok farklı anlamları kapsayacak şekilde kullanılmıştır. Bu sebepledir ki 

fitne kelimesinin anlamı bakımından – birazdan değineceğimiz üzere- müfessirler 

arasında da tam olarak bir ittifak sağlanamamıştır. 

İbn Abbas ayet-i kerimede ki fitne kavramından maksadın ‘ Allah-ı inkar 

etmek’ olduğunu ifade etmiştir. Çünkü küfür, yeryüzünde zulüm ve karışıklıklara 

sebep olan bir fesattır. Küfürde fitne de mevcuttur. Küfür, bir adamı öldürmekten 

daha büyük ( suç ) kabul edilmiştir. Çünkü küfür, sahibinin daimi olan bir cezaya 

müstehak olmasına sebep bir günahtır. Öldürmek ise böyle değildir. Küfür, sahibini

                                                 
140 Örnekleriyle Türkçe Sözlük, MEB., II/933; Doğan, a.g.e. ,s. 365. 
141 Bakara Suresi, 2/191, 193; Enfal Suresi, 8/39. 
142 Al-i İmran Suresi, 3/7. 
143 Ankebut Suresi, 29/2; Taha Suresi, 20/40; Duhan Suresi, 44/17. 
144 Nahl Suresi, 16/110; Ankebut Suresi, 29/10. 
145 Zariyat Suresi, 51/13-14; Buruc Suresi, 85/10. 
146 Nisa Suresi, 4/101; Yunus Suresi, 10/83. 
147 Maide Suresi, 5/49; İsra Suresi, 17/73. 
148 Maide Suresi, 5/41; Saffat Suresi, 37/162. 
149 En’am Suresi, 6/53. 
150 Yunus Suresi, 10/85; Mümtehine Suresi, 60/5. 
151 Kalem Suresi, 67/6. 
152 Tevbe Suresi, 9/49. 
153 Nur Suresi, 24/63. 
154 Tevbe Suresi, 9/126. 
155 A’raf Suresi, 7/155. 
156 Fitne kelimesinin Kur’an’da ki kullanımları ile ilgili daha detaylı bilgi için Hasan Keskin’in 
Kur’an’da Fitne Kavramı isimli eserine müracaat edebilirsiniz. 
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dinden çıkarır. Hâlbuki birisini öldürmek böyle değildir. O halde küfür,  öldürmekten 

daha büyük bir cürüm demektir. 

Elmalılı ise fitne kelimesini, küfür ve şirki yaymak, dinden dönmek, insanları 

vatanından çıkarmak, Allah’ın yasaklarını çiğnemek, genel sükuneti bozmak, 

şeklinde ifade etmektedir. Mü’min kimsenin dinden dönmesi, şirk ve küfrün 

yayılması gibi durumlar, bunlara sebep olan kimselerin öldürülmelerinden daha 

ağırdır demiş ve bu durum ‘ fitne öldürmeden daha ağırdır’ prensibinde özetlenerek 

harb ilanının sebebi kısaca ifade buyurulmuş ve Müslümanlar bu fitneleri ortadan 

kaldırmak için Allah yolunda ya gazi ya da şehit olmaya teşvik edilmiştir.157 

Kur’an, insanın hem dünya ve hem de ahiret hayatında mutlu olmasını hedef 

alan bir kitaptır. Buna yönelik olarak o, bir taraftan insanları tevhid158, adalet159, 

hürriyet160, kardeşlik161, ve hoşgörü162 gibi iyi ve güzel olan şeylere davet ederken, 

diğer taraftan baskı163, zulüm164, işkence165, anarşi166, terör167, haksızlık168, fesat169, 

tefrika170 gibi kötü ve çirkin şeylerden de nehy etmektedir.171 O, ideal bir hedef 

olarak müminlerden, insanların her hangi bir baskı altında olmaksızın huzur ve 

güven içerisinde, özgürce Allah’a kulluk yapma imkânlarını oluşturmalarını, bunu 

engellemeye çalışanlara karşı gerekli mücadeleyi vermelerini, insanları sapıklığa 

götüren ve manevi değerlere olan inançlarını kaybetmelerine yol açan her türlü 

müdahaleyi ortadan kaldırmalarını onlardan istemektedir.172   

“Fitne”  kelimesi yukarıda sıraladığımız olumsuz sıfatları içerisine alan bir 

kavramdır. Baskı ve zulüm, saptırma ve ayartma, fesat ve entrika neticesinde fitneye 

maruz kalanlar, dünyevi yaşamlarında manevi çöküntüye uğrayarak inançlarını 

                                                 
157 Elmalılı, a.g.e. , II/35. 
158 Bakara Suresi, 2/163; Nisa Suresi, 4/87, 171; Hud Suresi, 11/14. 
159 Nisa Suresi, 4/58, 135; Maide Suresi, 5/8, 42; Nahl Suresi, 16/90. 
160 Bakara Suresi, 2/156; Kehf Suresi, 18/29. 
161 Hucurat Suresi, 49/10. 
162 Bakara Suresi, 2/109; Nur Suresi, 24/22. 
163 Bakara Suresi, 2/191, 193, 217. 
164 Tur Suresi, 52/47. 
165 Buruc Suresi, 85/10. 
166 Maide Suresi, 5/33. 
167 Maide Suresi, 5/32. 
168 Nisa Suresi, 4/135; Maide Suresi, 5/8. 
169 Bakara Suresi, 2/27. 
170 Al-i İmran Suresi, 3/103. 
171 Al-i İmran Suresi, 3/104, 110. 
172 Bakara Suresi, 2/190-195, 217; Enfal Suresi, 8/39. 
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kaybedecekleri gibi maddeten canlarını, evlatlarını, mallarını, işlerini, vatanlarını v.s. 

her şeylerini kaybedebilir.  

Tabii ki bu durum, (küfrün ve şirkin yayılması, kargaşa ortamının 

oluşturulmaya çalışılması) öldürme eyleminden daha büyük bir suçtur. Elmalılı’nın 

da yukarıda ifade ettiği gibi bunlara sebep olanların öldürülmeleri, fitne 

çıkarılmasından daha hafif bir suçtur. Mekkeli müşrikler, yaptıkları zulüm ve 

baskılar sebebiyle, Mekkeli müminlerin evlerini, yurtlarını, ailelerini terk ederek 

hicret etmek zorunda kalmalarına neden olmuşlardır. Ancak meselenin bir başka 

boyutu da, bütün bu gelişmelerin mümin için bir imtihan olmasıdır. Kur’an bu gibi 

durumlarda müminlerin durumlarını ortaya koymak, onların imanlarını ve 

samimiyetlerini denemek istemektedir. Fitne ortamları inananlar açısından toplumsal 

bir kargaşa ortamı oluşturmakla birlikte, aynı zamanda kişinin inanma iradesini daha 

da güçlendirerek ahlaki arınmasına, imanındaki kararlılığı ve erdemli yaşayışını 

kanıtlamasına imkân verebilir. Bu açıdan fitne gibi durumlar, ferdin ve toplumun dini 

ve ahlaki gelişmesine katkısı olan olumlu bir imtihan ve deneme yolu olabilir.173  

Buradaki hassas dengeyi, iman ettikten sonra kişinin kendisine yapılan baskılar 

sonucu bu fitne karşısındaki tutumu belirlemektedir. İman ettikten sonra kendisine 

yapılan baskılar sonucu fitneye düşüp küfre dönenleri ahirette büyük bir azap 

beklerken174, bu baskılara sabreden kimseleri ise cennette büyük mükâfatlar 

beklemektedir.175 Müminlere işkence edip tevbe etmeyenler için çetin bir cehennem 

azabının olacağını bildiren ayetten176 hemen sonra gelen “ iman edip salih amel 

işleyenlere gelince; onlara içlerinden ırmaklar akan Cennetler vardır. İşte bu büyük 

başarıdır.”177 Mealindeki ayetin, müminlerin kafirlerden görecekleri baskı ve 

işkencelere sabretmeleri gerektiğine178, sabrettikleri takdirde büyük mükafatlar 

kazanacaklarına işaret ettiğini söyleyebiliriz. 

Müslümanların henüz tam güçlü olmadıkları Mekke döneminin ortalarında inen 

ayetlerde genel olarak müminleri İslam’dan vazgeçirmek için eziyet ve işkenceye 

                                                 
173 Çağrıcı, ‘fitne’ DİA, XIII, 156. 
174 Nahl Suresi, 16/106. 
175 Nahl Suresi, 16/110. 
176 Buruc Suresi, 85/10. 
177 Buruc Suresi, 85/11. 
178 Ateş, Süleyman, Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuklar Neşriyat, Ist. trsz. , X/400. 



  

 

 

46

başvurmak suretiyle fitneyi gerçekleştirenler kınanırken, böyle bir fitneye maruz 

kalanlar ise sabır ve tahammül göstermeleri istenerek, kâfirlerin olumsuz tavırlarıyla 

karşı karşıya kalanların sabırlarının ve İslam’a bağlılıklarının denendiği ifade 

edilmektedir.179  

Müslümanların güçlendikleri Medine döneminde inen ayetlerde, müminleri 

Allah yolundan alıkoyan ve onlara saldıran düşmanlarına karşı savaşmalarına izin 

veren ayetler nazil olmuştur.180 Bu ayetlerde, Müslümanlara inançları sebebiyle 

kâfirler tarafından yapılan baskı, zulüm ve işkence anlamındaki fitnenin taşıdığı 

tehlikenin büyüklüğü vurgulanırken181 onu önlemeye yönelik olarak Müslümanlara 

ideal bir hedef de gösterilmektedir. Kur’an-ın gösterdiği bu hedef ise; 

Müslümanların, onları dinlerinden döndürmek amacıyla zulmedip işkence eden, bu 

maksatla çeşitli baskılar uygulayan kâfirlere karşı kendilerini savunmak ve onlara 

karşı savaşmaktır. Bu durum, “ sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın 

”182 , “ (dinden döndürmek için yapılan) baskı, zulüm(fitne) kalmayıncaya ve din 

Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın”183, “kendilerine savaş açılan müminlere, 

zulme uğramaları sebebiyle cihad için için verildi, şüphe yok ki Allah’ın onlara 

yardım etmeğe gücü yeter.”184, “baskı, zulüm(fitne) kalmayıncaya ve din tamamen 

Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın”185 mealindeki ayet-i kerimelerde açıkça yer 

almaktadır.  

Muhammed Esed, Kur’an Mesajı adlı eserinde, bakara, 193. ve Enfal, 39. 

Ayetlerde geçen fitnenin kalmayışını ve din terimini açıklarken şunları 

kaydetmektedir: “ Fitnenin kalmayışı, hiçbir cezalandırılma korkusu duymadan 

Allah’a özgürce ibadet edilmesinin sağlanması ve hiç kimsenin başka bir insana 

korkuyla boyun eğmek zorunda kalmamasıdır. ‘Din’ teriminin bu bağlamda ‘kulluk’ 

olarak karşılanması daha uygundur. Çünkü bu karşılık, burada dinin hem akidevi, 

                                                 
179 Furkan Suresi, 25/20. 
180 Bakara Suresi, 2/190-195; Hac Suresi, 22/39-40. 
181 Bakara Suresi, 2/191, 217. 
182 Bakara Suresi, 2/190. 
183 Bakara Suresi, 2/193. 
184 Hac Suresi, 22/39. 
185 Enfal Suresi, 8/39. 
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hem de ahlaki yönlerini, yani insanın hem inancını, hem de bu inançtan doğan 

yükümlülüklerini kapsamaktadır.”186 

Sonuç olarak genellikle Mekki ayetlerde fitne çıkaranlar kınanıp, ilahi bir 

cezaya duçar olacakları belirtilirken, fitneye maruz kalanların sabır ve tahammül 

göstermeleri tavsiye edilmekte, ahirette de çeşitli mükâfatlara nail olacakları haber 

verilmektedir. Medine dönemindeki ayetlerde ise fitne sorunu bireysel bir sıkıntı 

olmaktan çok toplumsal bir sorun olarak ele alınmış müminlere bunu önlemeye 

yönelik çözümler sunulmuştur.187 Bunun için de öncelikli olarak toplumun imani ve 

ahlaki öğretiler doğrultusunda eğitilmesi, fitne tehlikesine karşı caydırıcı bir güce 

sahip olması, imkânları oranında İslami prensipler çerçevesinde onunla mücadele 

etmesi ve yerine göre de güç kullanılması istenmiştir.188  

Ancak ‘fitne’ kavramıyla ilgili son olarak şunu da ifade etmek gerekir ki, 

Kur’an-ın genel üslubu içerisinde fitne kelimesi, ‘Müslümanları dinlerinden 

döndürmeye zorlama anlamında kullanılmıştır.’189 Bunun en açık örneği ise şu ayet-i 

kerimelerde belirtilmiştir: 

 ُنوا اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ُثمَّ َلْم َيُتوُبوا َفَلُهْم َعَذاُب َجَهنََّم َوَلُهْمَفَت ِإنَّ الَِّذيَن 
 {}َعَذاُب اْلَحِريِق 

 

“ Gerçek şu ki, mü’min erkeklerle mü’min kadınlara işkence (fitne) 

uygulayanlar sonra tevbe etmeyenler; işte onlar için cehennem azabı vardır ve yakıcı 

azap onlaradır.”190 

َوَصَبُروْا ِإنَّ َربََّك ِمن  ِللَِّذيَن َهاَجُروْا ِمن َبْعِد َما ُفِتُنوْا ُثمَّ َجاَهُدوْا ُثمَّ ِإنَّ َربََّك
 {}َبْعِدَها َلَغُفوٌر رَِّحيٌم 

 

“ Sonra şüphesiz Rabbin, işkenceye (fitne) uğratıldıktan sonra hicret edip, 

ardından da sabrederek cihad edenlerin yardımcısıdır. Bütün bunlardan sonra Rabbin 

elbette çok bağışlayan, pek esirgeyendir.”191 
                                                 
186  Esed, a.g.e. , s. 56. 
187 Keskin, a.g.e. , s.236. 
188 Bakara Suresi, 2/193; Enfal Suresi, 8/39; Yunus Suresi, 10/85; Mümtehine Suresi, 60/5; Çelik, Ali, 
Hz. Peygamberin Hadislerinde Fitne, İzmir, 1996, s. 83-85. 
189 Derveze, a.g.e. , VI/197. 
190 Buruc Suresi, 85/10. 
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 “Fitne” kavramıyla açtığımız parantezde, bu kavramı, kavramın içeriğini, 

dilimizde ve Arap dilinde hangi anlamlara geldiğini, Kur’an’ın fitneyi nasıl 

vasıflandırdığını, fitne karşısında ki Müslümanların tutumlarının ne olması 

gerektiğini, bu durumun bir imtihan olduğunu ve bu imtihan sonucunda mükâfatların 

ve cezaların ne olacağını ayet-i kerimelerin öncülüğünde ifade etmeye çalıştık. Şimdi 

ise açtığımız bu parantezi kapatarak asıl başlığımız olan ‘ islamda Savaş’ konusuna 

tekrar dönüyoruz.  

Savaşa izin veren ilk ayetin hangi ayet olduğu hususunda ki ihtilafları 

zikretmiştik, ancak kısaca tekrar hatırlamak gerekirse; Mekke döneminde  - İslam’i 

oluşumun gerektirdiği şartlar gereği – savaşla ilgili her hangi bir ayet 

indirilmemiş192, Medine’de ise düşmandan gelecek fiili taarruza karşı cevap vermeyi 

öngören, müdafa hakkını tanıyan ilk ayetin Bakara 2/290. ayet olduğunu193, her türlü 

şartta savaşı öngören ilk ayetin ise Hac 22/39. ayet olduğunu ifade etmiştik. 

Esasen Kur’an, dinde hiçbir zorlamanın olmadığını vurgulamıştır.194 Yani savaş 

insanları dine sokmak için bir araç değildir, iman bir kalp işidir ve zorlama ile olacak 

bir şey değildir, bu sebeple Kur’an, dini zorla benimsetmek için veya istila, sömürü 

ve tecavüz için yapılan savaşları uygun bulmamış195, savaşa ancak Müslümanların 

can ve mal güvenliğini sağlamak, hak ve hürriyetlerini korumak, islam’a ve İslam 

ülkelerine yönelik saldırıları önlemek amacıyla müsaade etmiştir.196 Peygamberimiz 

(s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur: “Düşmanla karşılaşmayı temenni 

etmeyiniz, Allah’tan afiyet isteyiniz. Ancak düşmanla karşılaştığınızda da sabrediniz. 

Biliniz ki Cennet kılıçların gölgesi altındadır.”197 

Kur’an insanların bir arada mutlu ve huzurlu, sükûnet içerisinde yaşamasını 

istemekle birlikte, savaşı da hiçbir zaman göz ardı etmemiş ve Müslümanlara da 

düşmana karşı her zaman hazırlıklı olmalarını önermiştir: “Onlara (düşmanlara) karşı 

gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın, onunla 
                                                                                                                                          
191Nahl Suresi, 16/110. 
192 Emiroğlu, a.g.e. , I/159; Yıldırım, a.g.e. , I/516. 
193 Kurtubi, Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed el-Ensari, el-Cami’ Li Ahkami’l-Kur’an, trsz. , 
II/347; Alusi, Şihabuddin es-Seyyid el-Mahmud, Ruhu’l-Meani Fi Tefsiri’l-Kur’ani’l-Azim, Daru 
Fikr, Beyrut, 1997, II/112; Elmalılı, a.g.e. , II/693. 
194 Bakara Suresi, 2/256. 
195 Bakara Suresi, 2/205; Nisa Suresi, 4/94; Kasas Suresi, 28/83. 
196 Hacc Suresi, 22/39-40; Nisa Suresi, 4/75. 
197 Buhari, a.g.e. ,  Cihad, 112. ; Ebu Davud , a.g.e. ,  Cihad, 89.  
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Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın 

bildiği (düşman) kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız size eksiksiz 

ödenir, siz asla haksızlığa uğratılmazsınız.”198 

Dünya hayatı inanan kimse için bir imtihan yeridir ve genel olarak insana 

sıkıntı veren her durum onun için bir imtihan vesilesidir. Bu itibarla savaş da bir 

anlamda müslümanın inancındaki samimiyetini ortaya koyması, sahip olduğu inancın 

gereklerini yeryüzünde tesis etmesi veya maruz kaldığı haksızlıklara karşı koyması 

yönüyle bir imtihan vesilesidir199. Yukarıda ifade edildiği gibi Kur’an, savaşı 

öncelikli bir bakış açısıyla değerlendirmemekle birlikte, savaşı dünya şartlarının bir 

gerçeği olarak kabul etmektedir:  

َوَعلََّمُه ِممَّا  اْلُمْلَك َواْلِحْكَمَة الّلُهَداُووُد َجاُلوَت َوآَتاُه  َوَقَتَل الّلِهَفَهَزُموُهم ِبِإْذِن 
 الّلَهـِكنَّ ِبَبْعٍض لََّفَسَدِت اَألْرُض َوَل النَّاَس َبْعَضُهْم الّلِهَيَشاُء َوَلْوَال َدْفُع 

 {}ُذوَفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِميَن 
 

“Sonunda Allah'ın izniyle onları yendiler. Davud da Câlût'u öldürdü. Allah ona 

(Davud'a) hükümdarlık ve hikmet verdi, dilediği ilimlerden ona öğretti. Eğer Allah'ın 

insanlardan bir kısmının kötülüğünü diğerleriyle savması olmasaydı elbette yeryüzü 

altüst olurdu. Lâkin Allah bütün insanlığa karşı lütuf ve kerem sahibidir.”200 

 اللَِّهَوَلْوَلا َدْفُع  اللَُّهَيُقوُلوا َربَُّنا  الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمن ِدَياِرِهْم ِبَغْيِر َحقٍّ ِإلَّا َأن
َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَآُر ِفيَها  ٍض لَُّهدَِّمْتالنَّاَس َبْعَضُهم ِبَبْع

 {}َعِزيٌز  َلَقِويٌّ اللََّهَمن َينُصُرُه ِإنَّ  اللَُّهَآِثيرًا َوَلَينُصَرنَّ  اللَِّهاْسُم 
 

“Onlar, başka değil, sırf "Rabbimiz Allah'tır" dedikleri için haksız yere 

yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah, bir kısım insanları (kötülüklerini) 

diğer bir kısmı ile defedip önlemeseydi, mutlak surette, içlerinde Allah'ın ismi bol 

bol anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescidler yıkılır giderdi. Allah, 

kendisine (kendi dinine) yardım edenlere muhakkak surette yardım eder. Hiç 

şüphesiz Allah, güçlüdür, galiptir.”201 

                                                 
198 Enfal Suresi, 8/60. 
199 Kaya, Süleyman, Kur’an’da İmtihan, İnsan Yay. İst. 2003, s. 252. 
200 Bakara Suresi, 2/251. 
201 Hacc Suresi, 22/40. 



  

 

 

50

Bütün bunların ötesinde Allah Teâlâ, Müslümanların karşısındaki düşmanı, 

istediği takdirde herhangi bir şekilde ortadan kaldırıvereceğini ifade buyuruyor202, 

ancak inanan kimse için savaşı bir imtihan vesilesi kılıyor ki, itaat konusunda 

müslümanın samimiyeti ortaya çıksın.203 

Ayrıca savaş ile ilgili bir nokta daha vardır ki, o da şudur: İslam da düşman 

kabul edilen tarafın düşman kabul edilmesinin asıl sebebi, Allah ve Rasulü’nün emir 

ve yasaklarına riayet etmemeleridir; bu ister müşrik, kafir ve putperest bir topluluk, 

isterse inanan bir topluluk olsun, İslam’a itaat noktasında asilik ederlerse onlar da 

İslam’a göre düşman kabul edilirler, ta ki doğru yola gelene kadar, ne şekilde olursa 

olsun asi olan doğru yola geldiğinde ise onlara karşı şiddet ve kaba kuvvet 

uygulamak doğru olmaz204  

َعَلى  ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما َفِإن َبَغْت ِإْحَداُهَما َوِإن َطاِئَفَتاِن
َفَأْصِلُحوا  َفِإن َفاءْت اللَِّهالَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اْلُأْخَرى َفَقاِتُلوا 

ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة {}  اْلُمْقِسِطيَن ُيِحبُّ اللََّهَبْيَنُهَما ِباْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا ِإنَّ 
 {}َحُموَن َلَعلَُّكْم ُتْر اللََّهَفَأْصِلُحوا َبْيَن َأَخَوْيُكْم َواتَُّقوا 

 

 “Eğer müminlerden iki gurup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. 

Şayet biri ötekine saldırırsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla 

savaşın. Eğer dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve (her işte) adaletli davranın. 

Şüphesiz ki Allah, âdil davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse 

kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz.”205 

Ayet-i kerimenin nüzul sebebi hakkında birkaç rivayet vardır206, ancak 

rivayetlerden çıkan netice şudur ki, hak yoldan ayrılıp haksızlık yapan kimse kim 

olursa olsun, o kimseyle veya toplulukla gerektiği şekilde sonuna kadar mücadele 

edilmelidir. 

Savaş ile ilgili şimdiye kadar ifade edilenlerden anlaşılan şudur ki, bizzat 

savaşın kendisi ve bu çerçevede gelişecek olayların tümü – savaş esnasında 

                                                 
202 İbn Kesir, a.g.e. , V/431;  Mevdudi, a.g.e. , V/378. 
203 İbn Kesir, a.g.e. ,V/431. 
204 Razi, a.g.e. , XX/219; Mevdudi, a.g.e. , V/409 . 
205 Hucurat Suresi, 49/9-10. 
206 Yıldırım, a.g.e. , XI/5751. 
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yaşanacak bütün hadiseler, müslümanların düşmanlarına karşı tutumu, savaş 

kurallarına itaat-  birer imtihan-ı ilahidir; orada bulunanların mahiyetlerini, iman 

derecelerini belirlemenin bir yoludur.207 “Yoksa Allah içinizden cihad edenleri belli 

etmeden, sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete gireceğinizi mi sandınız?”208 ayet-i 

kerimesi de bunu vurgulamaktadır. Tabii ki bu imtihanın amacı, yeryüzünü daha 

yaşanabilir hale getirmek, insanlara mutlu, huzurlu, sakin bir yaşam hazırlamak ve 

insanların ilahi mesaj ile aralarında ki engelleri ortadan kaldırmaktır. Bu düşüncelerle 

yapılan savaş ise hiçbir zaman İslam’ı insanlara dayatmak anlamına gelmez. 

Abdullah Azzam’ın da ifade ettiği gibi, İslam’ın savaşı, beşerden ilahlık taslayanları, 

kulluk makamına indirmek ve insanları kullara kulluk yapmaktan kurtarıp 

hürriyetlerini geri vermek için yapılır.209 

 

 

     c.a. Savaş Esnasında Ganimet Hırslısı Olmamak ve Haddi 
Aşmamak 
 

İslam Allah uğrunda mücahedeyi emrederken, aynı zamanda Müslümanlardan 

İslam’ın savaş konusundaki emir ve yasaklarına uymalarını istemiş, inananların 

ganimet hırsına kapılmamaları ve haddi aşmamaları gerektiğini ifade etmiştir:  

ِلَمْن َأْلَقى ِإَلْيُكُم  َال َتُقوُلوْاَفَتَبيَُّنوْا َو الّلِهالَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َضَرْبُتْم ِفي َسِبيِل  َيا َأيَُّها
َآَذِلَك  َمَغاِنُم َآِثيَرٌة الّلِهَعَرَض اْلَحَياِة الدُّْنَيا َفِعنَد  السََّالَم َلْسَت ُمْؤِمنًا َتْبَتُغوَن

 {}يرًا َآاَن ِبَما َتْعَمُلوَن َخِب الّلَهَفَتَبيَُّنوْا ِإنَّ  َعَلْيُكْم الّلُهُآنُتم مِّن َقْبُل َفَمنَّ 
 

“Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. 

Size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek "Sen mümin 

değilsin" demeyin. Çünkü Allah'ın nezdinde sayısız ganimetler vardır. Önceden siz 

                                                 
207 Bilmen, Ömer Nasuhi, Kur’an-a Kerim’in Türkçe Meali Âlisi ve Tefsiri, Bilmen Yay. İst. trsz. , 
I/508. 
208 Al-i İmran Suresi, 3/142; ayrıca bkz. Bakara Suresi, 2/155. 
209 Azzam, Abdullah, Cihad Adap ve Ahkamı, (çev. Mustafa Özel ve Yücel Şimşek), İst. 1992, s. 55. 
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de böyle iken Allah size lütfetti; o halde iyi anlayıp dinleyin. Şüphesiz Allah bütün 

yaptıklarınızdan haberdardır”210. 

 Ayet-i kerime Müslümanlara Allah yolunda savaşa çıktıklarında insanların 

hakikatlerini yani Müslüman olup olmadıklarını iyice araştırmalarını, inkârcı ve 

inatçı düşman haricindekilerle savaşmamalarını ve onları öldürmemelerini ve 

kendilerine selam veren veya barış ve uzlaşma teklif eden yahut da Müslüman 

olduğunu ifade edenlere karşı onların yanındaki mal ve ganimeti arzu ettikleri için 

kendi fikirleri çerçevesinde karşı taraftaki insanın Müslüman olmadığına kanaat 

getirerek hareket etmemelerini istemektedir.211 

Aynı zamanda bu ayet-i kerime, savaşa girmeyenleri düşman olarak görmeyi ve 

farazi inançsızlıklarını onları aşağılamanın bir bahanesi olarak kullanmayı 

yasaklamaktadır. Müminlerden, karşılaştıkları durumları iyice kavramalarını 

istemekte ve müminlere her durumda karşıdaki kişilerin aktif şekilde düşmanlık 

yapıp yapmadığından emin olma sorumluluğunu yüklemektedir.212 Ayrıca şunu da 

ifade etmek gerekir ki, ayet-i kerimedeki ‘önceden siz de öyleydiniz’ ifadesi, şu anda 

Müslüman olan kimselerin bir zamanlar Müslüman olmadıklarını vurgulamakta ve 

Allah’ın lütfuyla imana eriştiklerini ifade etmekte ve karşıdaki kişinin ya da 

topluluğun da aynı şekilde Allah’ın hidayeti ve fazlı ile Müslüman olabileceğini 

hatırlatmaktadır.213 

 

 Müfessirler ayet-i kerimenin nüzul sebebi ile ilgili şu rivayetleri 

nakletmektedirler: 

 Müslümanlardan bazıları bir cihad seriyyesine çıktılar ve yanında mal ve koyun 

bulunan bir şahsa rastladılar. Bu şahıs onları hemen selamladı ve hemen arkasından 

kelime-i tevhid getirdi. Fakat Müslümanlar bu adamın getirdiği tevhidden şahsın 

takiyye yaptığı ve onları aldatmaya çalıştığı zannına kapılarak adamı öldürdüler ve 

malına el koydular. Bu olay Rasulüllah’ın kızgınlığına ve onları o şahsın malına göz 

dikmekle suçlamasına sebep oldu. Hatta onlar Peygamber (s.a.v.)’den özür 

                                                 
210 Nisa Suresi, 4/94. 
211 Kutub, Tefsir, III/396-397; Derveze, a.g.e. , VI/191. 
212 Esed, a.g.e. , s. 161. 
213 Kutub, Tefsir, III/397; Derveze, a.g.e. , VI/191. 
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dilediklerinde onları azarlayarak, ‘ kalbini açıp da baktınız mı?’ dedi. Çok geçmeden 

yukarıda ki ayet-i kerime nazil oldu. Daha sonra Peygamber (s.a.v.) adamı öldüren 

kişiye maktulün diyetinin ödenmesini, malının ve koyunlarının geri verilmesini 

emretti, ayrıca bu öldürme şeklini de hata ile öldürme kabul ederek öldüren şahsa bir 

köle azat etmesini söyledi.214  

İslam,  savaş durumunda dahi sınırları aşmamak ve zulmetmemek ilkesini 

benimsemiştir. Rabbimiz savaşan Müslümanlara kimlerle ve ne şekilde savaşmaları 

gerektiğini açık bir şekilde Kur’an-ı Kerim’de ifade buyurmuştur: 

مِّن ِدَياِرُآْم َأن  ِفي الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُآم َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُآْم اللَُّهَلا َيْنَهاُآُم 
َعِن  اللَُّهِإنََّما َيْنَهاُآُم {}  ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن اللََّهَتَبرُّوُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإنَّ 

َراِجُكْم َأن مِّن ِدَياِرُآْم َوَظاَهُروا َعَلى ِإْخ الَِّذيَن َقاَتُلوُآْم ِفي الدِّيِن َوَأْخَرُجوُآم
 {}ُهُم الظَّاِلُموَن  َتَولَّْوُهْم َوَمن َيَتَولَُّهْم َفُأْوَلِئَك

 

“ Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara 

iyilik yapmanızı ve onlara âdil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah, adaletli 

olanları sever. Allah, yalnız sizinle din uğrunda savaşanları, sizi yurtlarınızdan 

çıkaranları ve çıkarılmanız için onlara yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. Kim 

onlarla dost olursa işte zalimler onlardır. ” 215 

Ayet-i kerime açık bir şekilde ‘Müslümanlarla barış yapan, tarafsız davranan 

kafir ve müşriklerle savaşmayı bırakın onlara iyilik yapılması ve onlara karşı da adil 

davranılması’ hususunu dile getiriyor.  Son derece önemli olan bir husus ise şudur ki; 

peygamberimiz (s.a.v.) barış öneren, tarafsız davranan veya savaş meydanından 

çekilen müşriklerle savaşılmasını emrettiği; barış önerisini reddettiği ya da savaş 

esnasında eman dileyen birinin emanını kabul etmediği konusunda herhangi bir 

haber rivayet edilmemiştir.216 

Ebu Bekir (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Allah Rasulü (s.a.v.) şöyle buyurdu; 

“ kim (kendisine eman verilerek) antlaşma yapılan bir kimseyi vakti dışında 

                                                 
214 Cassas, Ebu Bekir Ahmed, Ahkamu’l-Kur’an, II/309,  Darul-Kütüb el-ilmiyye, Beyrut, trsz. ; ibn 
Kesir, a.g.e.  ;  Nesefi, Abdullah ibn Ahmet, Tefsirun-Nesefi, I/356, Daran-Nefaes, Beyrut, 2006;  
Derveze, a.g.e. , VI/191.  
215 Mümtehine Suresi, 60/8-9. 
216 Kutub, Tefsir, XIV/424; Mevdudi, Tefsir, VI/221; Derveze, a.g.e. , VI/198. 
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öldürürse, Allah ona cenneti haram eder.”217     Yine bir başka rivayette Allah Rasulü 

(s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

 “ Kim antlaşma yapılan bir kimseye zulmeder veya hakkını tenkis eder veya 

takatının fevkinde emreder veya onun rızası dışında bir şeyini alırsa, kıyamet günü 

aleyhine ben delil olacağım. ”218 

 Peygamber (s.a.v.) bir orduya birini komutan tayin edip sefere gönderirken, ona 

özellikle Allah’tan korkup sakınmasını ve emrindeki Müslümanlara iyi davranmasını 

tavsiye eder, sonra şöyle derdi: ‘Allah yolunda Allah’ın adıyla savaşın. Allah’ı inkâr 

edenlerle savaşın, savaşın ama aşırı gitmeyin, hainlik etmeyin, öldürdüğünüz 

düşmanların organlarını kesmeyin, çocukları ve (savaşmayan) kadınları 

öldürmeyin.’219 

Hz. Peygamber (s.a.v.) savaş sırasında bir kadının öldürülmüş olduğunu görünce, 

‘Bu kadın savaşmıyordu’ diyerek hoşnutsuzluğunu belirtmiş, öncü birliklerin başında 

bulunan Halid b. Velid’e haber göndererek kadın ve çocukların öldürülmemesini 

emretmiştir.220 

Hz. Peygamber (s.a.v.) yine bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur: “Allah her 

konuda güzellik ve iyilikle hareket etmemizi emretmektedir; öyleyse öldürürken bile, 

en güzel biçimde öldürünüz.”221 İslam Peygamberinin kişisel olarak içinde 

bulunduğu ilk savaş olan Bedir’de, bu emir yerine getirilmiştir. Gereksiz işkence 

yoluyla öldürme, kadın ve çocukların öldürülmesi, fiilen savaşa katılmayan düşman 

personelinden aşçı, hizmetçi ve benzerlerinin öldürülmesi kesinlikle yasaklanmıştır. 

Bu da İslam’ın savaş anında dahi ahlakiliğini ve de estetiğini göstermektedir.222 

Aynı sebebe bağlı olarak, âlimler savaşta çocuk, yaşlı, kör ve hastalarla din 

adamları ve çiftçiler gibi savaşamayan veya fiilen muharib olmayanların da 

öldürülemeyeceğini hükme bağlamışlardır.223      

                                                 
217 Ebu Davud, a.g.e. , Cihad 165; Nesai, a.g.e. , Kasame 14. 
218 Ebu Davud, a.g.e. , Harac 33. 
219 Derveze, a.g.e. , VI/199. 
220 İbn Mace, a.g.e. , Cihad 30; Hâkim, II/122. 
221 Müslim, a.g.e. , Cihad 11. 
222 Hamidullah, Muhammed, Hz. Peygamberin Savaşları, ( çev. : Nazire Erinç Yurter), trsz. , s. 41. 
223 TDV İslam Ansiklopedisi, Cihad Md. , VII/529. 
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Sonuç olarak savaş (cihad) ile ilgili özetle şunları ifade edebiliriz; islam’da 

savaşa, Allah’a, Peygamberine, İslam’a ve Müslümanlara saldırı durumunda 

müsaade edilmiştir ve açık bir düşman olmadığı müddetçe Müslümanlar savaştan 

men edilmiş, savaş esnasında dahi Müslümanların aşırı gitmemeleri, Allah’tan 

korkup sakınmaları tavsiye edilmiştir. İslam davetinin amacı insanlardan bazılarının 

diğerleri üzerinde rableşmesini önlemek, hakların sahiplerine ulaşmasını sağlamak ve 

onları mutluluğa ulaştırmaktır. Ancak bazen insanla bu mutluluk arasına maddi veya 

manevi engeller girebilir. İşte genel anlamda cihadın ve gerektiği takdirde ise savaşın 

amacı İslam’la insanlar arasındaki bu engellerin kaldırılması çabasıdır. İşte bu 

vesileyle düşmanların, zulümlerine, saldırganlığına son vermeleri, insanlarla Allah’ın 

dininin arasından çekilmeleri ve Müslümanların dini özgürlüklerinin kısıtlanmadığı 

bir ortam oluşturulması mümkün olabilir.224 

 

     IV. CİHADIN ÖNEMİ 
  

Cihad kavram olarak genel anlamda inanan bir kimsenin yaşam tarzıdır ve aynı 

zamanda bir ibadettir. Bu yaşam tarzı dünya hayatında düzenin sağlanmasında ve 

ahiret hayatının kazanılmasında bir ölçüdür: 

“Eğer Allah'ın insanlardan bir kısmının kötülüğünü diğerleriyle savması 

olmasaydı elbette yeryüzü altüst olurdu. Lâkin Allah bütün insanlığa karşı lütuf ve 

kerem sahibidir.”225     

“Onlar, başka değil, sırf "Rabbimiz Allah'tır" dedikleri için haksız yere 

yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah, bir kısım insanları (kötülüklerini) 

diğer bir kısmı ile defedip önlemeseydi, mutlak surette, içlerinde Allah'ın ismi bol 

bol anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescidler yıkılır giderdi. Allah, 

kendisine (kendi dinine) yardım edenlere muhakkak surette yardım eder. Hiç 

şüphesiz Allah, güçlüdür, galiptir.  Onlar (o müminler) ki, eğer kendilerine 

                                                 
224 Ebu Zehra, Muhammed, İslam’da Savaş Kavramı, ( çev. : Cemal Karaağaçlı), Fikir Yay. İst. 1985, 
s. 12-13; Ece, Cihad Bilinci, s. 78. 
225 Bakara Suresi, 2/251. 
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yeryüzünde iktidar verirsek namazı kılar, zekâtı verirler, iyiliği emreder ve 

kötülükten nehyederler. İşlerin sonu Allah'a varır.”226 

Ayet-i kerime’de Kur’an’ın farz kıldığı cihadın, dünya hayatının düzeninin 

korunması için kaçınılmaz bir zorunluluk olduğu vurgulanıyor. Çünkü saldırı, baskı, 

zulüm ve haksızlığa karşı konulmayacak olursa, kötülük, zulüm ve bozgunculuk 

kontrolden çıkacak ve yeryüzünü kaplayacak, bu durumda ise yeryüzü çürümeye ve 

yozlaşmaya maruz kalacaktı.227 Yüce Allah ise inanan kullarının böyle bir ortamda 

bulunmasına ve de buna göz yumarak yaşamını sürdürmesine razı değildir, çünkü 

Allah kullarına karşı şefkatli ve merhametlidir, onların ahiret hayatının hüsrana 

uğramasını istemez. Bu sebeple zulüm ve saldırganlığı bertaraf etme amacına yönelik 

olarak cihad sorumluluğunu inanan kullarına yüklemiştir.228 Bu vesileyle yeryüzü 

düzene girsin, kötülüklerin ve zulümlerin önüne geçilsin ve iyilikler çoğalarak 

insanların dünya ve ahiret hayatında mutluluklarının önündeki engeller kaldırılsın.229 

Yüce Allah mallarıyla ve canlarıyla cihad eden mü’minlerin kazançlı 

çıkacaklarını ve kurtuluşa ereceklerini ifade ediyor: 

“Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? 

Allah'a ve Resûlüne inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad 

edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. İşte bu takdirde O, sizin 

günahlarınızı bağışlar, sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere, Adn 

cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur.  Seveceğiniz 

başka bir şey daha var: Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Müminleri (bunlarla) 

müjdele.  Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa 

havârîlere: Allah'a (giden yolda) benim yardımcılarım kimdir? demişti. Havârîler de: 

Allah (yolunun) yardımcıları biziz, demişlerdi. İsrail oğullarından bir zümre inanmış, 

bir zümre de inkâr etmişti. Nihayet biz inananları, düşmanlarına karşı destekledik. 

Böylece üstün geldiler.”230  

Ayet-i kerime’de mü’minlere iki müjde verilmektedir; birincisi uhrevi müjde, 

ikincisi ise dünyevi müjde. Kur’an-ı Kerim’in hiçbir yerinde mü’minler sırf dünyevi 
                                                 
226 Hacc Suresi, 22/40. 
227 Esed, a.g.e. , s.679. 
228 ibn Kesir, a.g.e. , I/376;Kutub, Tefsir, I/468; Derveze, a.g.e. , V/280. 
229 Derveze, a.g.e. , IV/440. 
230 Saff Suresi, 61/10-13. 
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sonuçlar elde etmek için savaşa teşvik edilmemiştir, aksine Müslümanları savaşa 

teşvik eden ayetlerin büyük çoğunluğu, Allah’ın rızasını ve uhrevi hayatı asıl hedef 

olarak göstermektedir. Bu itibarla, Allah uğrunda cihad etmek, Allah’ın mesajını 

yükseltmek, düşmanlara karşı koymak, insanları Allah’ın dinine çağırma 

özgürlüğünü sağlamak ve Müslümanların hürriyet ve güzelliklerinin temini için son 

derece önemlidir.231 

Bunun içindir ki, Cihad ibadeti mü’minin dünya hayatında ahretini kazanabilmesi 

için bir imtihan olması sebebiyle önemlidir:  

“Yoksa Allah içinizden cihad edenleri belli etmeden, sabredenleri ortaya 

çıkarmadan cennete gireceğinizi mi sandınız?”232 

“…Durum şu ki, Allah dileseydi, onlardan intikam alırdı. Fakat sizi birbirinizle 

denemek ister. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların yaptıklarını boşa 

çıkarmaz.”233 

“Yoksa Allah, sizden, cihad edip Allah, peygamber ve müminlerden başkasını 

kendilerine sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan bırakılacağınızı mı sandınız? 

Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”234 

Yüce Allah dilese Müslümanların karşısındaki bütün düşmanları yok eder, ancak 

inanan kimselerin itaat noktasındaki samimiyetlerinin ortaya çıkması için cihad 

ibadetini bir imtihan vesilesi kılmaktadır.235 Mü’min için cihad, dünya hayatında 

ahiretini kazanmak için önemli bir imtihan vesilesi olması hasebiyle son derece 

önemlidir. Nitekim Hendek savaşıyla ilgili Yüce Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:  

 

ِمنُكْم َوِإْذ َزاَغْت اْلَأْبَصاُر َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب  ِإْذ َجاُؤوُآم مِّن َفْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل
ِزْلَزاًال  ُمْؤِمُنوَن َوُزْلِزُلواُهَناِلَك اْبُتِلَي اْل{} الظُُّنوَنا اللَِّه َوَتُظنُّوَن ِب اْلَحَناِجَر
 اللَُّهمََّرٌض مَّا َوَعَدَنا  َوِإْذ َيُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهم{} َشِديدًا 

 {}َوَرُسوُلُه ِإلَّا ُغُرورًا 
                                                 
231 Derveze, a.g.e. , VI/476. 
232 Al-i İmran Suresi, 3/142. 
233 Muhammed Suresi, 47/4. 
234 Tevbe Suresi, 9/16. 
235 Kaya, a.g.e. , s.252. 
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“Onlar hem yukarınızdan hem aşağı tarafınızdan (vâdinin üstünden ve alt 

yanından) üzerinize yürüdükleri zaman; gözler yıldığı, yürekler gırtlağa geldiği ve 

siz Allah hakkında türlü türlü şeyler düşündüğünüz zaman; İşte orada iman sahipleri 

imtihandan geçirilmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğratılmışlardı. Ve o zaman, 

münafıklar ile kalplerinde hastalık (iman zayıflığı) bulunanlar: Meğer Allah ve 

Rasûlü bize sadece kuru vaadlerde bulunmuşlar! diyorlardı.”236 

Ayet-i kerimede ifade edildiği gibi Hendek savaşında savaşa katılanlar 

imtihandan geçirilmişler, sonucunda ise iman edenler ile nifak sahipleri ortaya 

çıkarılmıştır. 

Cihad ibadeti mü’min kimse için yeryüzünde sahip olduğu her şeyden daha 

önemli olmalıdır: 

َوَأْمَواٌل  َآاَن آَباُؤُآْم َوَأْبَنآُؤُآْم َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشيَرُتُكْم ُقْل ِإن
 الّلِهَتْرَضْوَنَها َأَحبَّ ِإَلْيُكم مَِّن  َن َآَساَدَها َوَمَساِآُناْقَتَرْفُتُموَها َوِتَجاَرٌة َتْخَشْو

 َال َيْهِديالّلُه ِبَأْمِرِه َو الّلُهِفي َسِبيِلِه َفَتَربَُّصوْا َحتَّى َيْأِتَي  َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد
 {}اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَن 

 

“De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız 

kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız 

meskenler size Allah'tan, Resûlünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili 

ise, artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah fâsıklar topluluğunu 

hidayete erdirmez.”237 

اثَّاَقْلُتْم الّلِهَيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم انِفُروْا ِفي َسِبيِل   
ِإَلى اَألْرِض َأَرِضيُتم ِباْلَحَياِة الدُّْنَيا ِمَن اآلِخَرِة َفَما َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّْنَيا ِفي 

{} َقِليٌل اآلِخَرِة ِإالَّ        
 

 

“Ey iman edenler! Size ne oldu ki, "Allah yolunda savaşa çıkın!" denildiği zaman 

yere çakılıp kalıyorsunuz? Dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Fakat 

                                                 
236 Ahzab Suresi, 33/10-12. 
237 Tevbe Suresi, 9/24. 
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dünya hayatının faydası ahiretin yanında pek azdır.  Eğer (gerektiğinde savaşa) 

çıkmazsanız, (Allah) sizi pek elem verici bir azap ile cezalandırır ve yerinize sizden 

başka bir kavim getirir; siz (savaşa çıkmamakla) O'na hiçbir zarar veremezsiniz. 

Allah her şeye kadirdir.”238 

Allah’a ve ahiret gününe iman eden bir mü’min için cihad ibadeti dünya 

hayatında sahip olduğu her şeyden daha önemlidir. Bu sebeple mü’min kimse için, 

hayatının her sahasında olması gereken cihad ibadetini terketmesi büyük bir 

tehlikedir.239  

Cihadın önemini ayetler ışığında ifade ettikten sonra kısaca şu şekilde 

özetleyebiliriz; cihad faaliyeti, dünya nizamının korunması, yeryüzünde ki sahte 

ilahlara son verilerek haksızlıkların giderilmesi ve zulümlerin önlenmesi, insanların 

gerçek din ile buluşturularak Allah ile insanlar arasındaki engellerin kaldırılması, 

inananların inançlarını rahat bir şekilde yaşacakları ortamın hazırlanması ve büyük 

kurtuluşa erişilmesi noktasında mü’min için son derece önemli bir sorumluluktur. 

 

 

1. Cihadın Farziyyeti ve Delilleri  
      

Cihadın hangi türlüsü olursa olsun, o bir ibadettir ve Allah’ın Müslümanlara bir 

emridir.240 Yeryüzündeki fesadı ortadan kaldırmak, tevhid düşmanlarını İslam’a 

tecavüzden engellemek ve Allah ile insanlar arasındaki engelleri kaldırmak amacıyla 

Allah yolunda cihad ilahi bir emir ile müminlere farz kılınmıştır.241 Cihad ibadeti 

farz-ı ayn ve farz-ı kifaye olmak üzere de ikiye ayrılır. Savaş esnasında ilim tedris 

edenler hariç eli silah tutan bütün mü’minlerin savaşa katılması farz-ı ayndır. Ancak 

uzak ülkelerde olan mü’minlerin savaşa katılmaları ise farz-ı kifayedir.242 Şimdi ise 

cihadın farz oluşunu Kitap, Sünnet ve İcma delilleriyle ifade etmeye çalışacağız. 

 
                                                 
238 Tevbe Suresi, 9/38. 
239 Ece, Cihad Bilinci, s. 133. 
240 Ece, A.e. , s. 55. 
241 Elmalılı, a.g.e. , II/153. 
242 Yıldırım, a.g.e. , III/1441. 
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a.     Kitap  
 

Birinci Merhale: Cihad ile ilgili Kur’an’da pek çok ayet-i kerime bulunmaktadır. 

Ancak Müslümanlar Mekke’de iken müşriklerle iyi geçinmek ve onları İslam dinine 

davet etmekle emrolunmuştu. Mekke döneminin ortalarına doğru indiği tahmin 

edilen Furkan Suresi’nde Allah (c.c.) Hz. Peygamber (s.a.v)’e ‘cihad etmesini’ 

emrediyor: 

 {}َوَجاِهْدُهم ِبِه ِجَهادًا َآِبيرًا  َفَلا ُتِطِع اْلَكاِفِريَن
 

“(Mademki yalnız seni gönderdik) Öyleyse kâfirlere boyun eğme ve bununla 

(Kur'ân ile) onlara karşı olanca gücünle büyük bir savaş ver!”243 

Görüldüğü gibi bu ayette inkârcılara karşı Kur’an ile cihad edilmesi 

emrediliyor.244 Peygamber (s.a.v.)’den, müşriklerle tartışmada ve uyarmada bütün 

gayretini göstermesi isteniyor ve bu cihad gayretinin Kur’an ile yapılması 

emrediliyor. ‘Cahidhüm bihi’ kelimesindeki ‘bihi’ zamiri ibn Abbas’tan aktarılan 

rivayete göre Kur’an-a aittir.245 Birçok müfessir de bu görüştedir. Burada ki ‘Kur’an 

ile cihad’ harb şeklinde maddi bir cihad değil, manevi bir mücahededir. 

Peygamberlikten hemen sonra gelen ikinci surenin ilk ayetlerinde Hz. 

Muhammed (s.a.v.) Allah’ı inkâr edenlere ve Hakkı yalanlayanlara uymaktan 

sakındırılıyor ve şunları yapması isteniyor: 

1-İbadete çok elverişli olduğu için, her gece yarısı veya biraz evvel veya biraz 

sonra uyanarak, ibadete kalkmak, 

2-Kur’an-ı tertil üzere, yani tane tane, özel bir şekilde okumak, 

3-Allah’ın adını zikretmek, 

4-O’ndan başka ilah olmayan Allah’ı her işte vekil tutmak,  

5-Müşriklerin söylediklerine karşı sabırlı olmak,  

                                                 
243 Furkan Suresi, 25/52. 
244 ibn Kesir, a.g.e. , III/396. 
245 Derveze, a.g.e. , II/75. 
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6-Müşriklerden tatlılıkla fakat tamamen ayrılmakla emrolunmuştur.246 

Peygamber (s.a.v.) ve bütün sahabelerin bütün bunları yapmaya başlamaları 

putperestlere karşı büyük manevi bir cihad açmak demekti. Çok geçmeden 

Peygamber (s.a.v.), onları açıkça Tevhid’e inanmaya davet etmekle ve onları 

gelecekteki tehlikelerden korkutmakla görevlendirildi. Cihad emri ilk olarak bu 

şekilde tedricen faaliyete geçirilmeye başlanmış oldu.247 

İkinci Merhale: Mekke döneminde fiili savaş anlamında cihad olmadığını, daha 

çok manevi anlamda cihad olduğunu belirtmiştik, bu merhaleyi ise cihad faaliyeti ile 

varılan yüce amacın savunması için sahabenin katılımı ile yapılan savunma savaşları 

oluşturmaktadır. Medinenin ilk devirlerinde inen Muhammed 4-7. Ayetleri kâfirlerle 

cihadın manevi mücadele şekliyle beraber, kendilerine savaş açılması durumunda 

kendilerini savunma amaçlı olarak fiili savaşı da emrediyordu: 

“Kendileriyle savaşılanlara (müminlere), zulme uğramış olmaları sebebiyle, 

(savaş konusunda) izin verildi. Şüphe yok ki Allah, onlara yardıma mutlak surette 

kadirdir.”248 

Üçüncü Merhale: bu merhalede ise saldırı başlangıcı düşman tarafından gelsin 

veya gelmesin haram aylar dışında düşmanlarla savaşmayı emretmektedir249:  

 “Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayın, 

onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, 

namazı dosdoğru kılar, zekâtı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah 

yarlığayan, esirgeyendir.”250 

Dördüncü Merhale: Bu merhalede ise haram aylar yasağı da kaldırılarak bütün 

saldırgan müşriklerle savaşılmasını emreden ayetler gelmiştir: 

                                                 
246 Müzzemmil Suresi, 73/1-10; ayrıca bkz, Çelik, Muhammed, Kur’an-ın İkna Hususiyeti, Çağlayan 
Yay. İzmir 1996, s. 232-233. 
247 Ece, Cihad Bilinci, s.63. 
248 Hacc Suresi, 22/39. 
249 Karabulut, Ali Rıza, İslam’da Cihad ve Şehitlik, Elif Yay. Ank. 1987, s.6. 
250 Tevbe Suresi, 9/5. 



  

 

 

62

“Fitne tamamen yok edilinceye ve din (kulluk) de yalnız Allah için oluncaya 

kadar onlarla savaşın. Şayet vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık ve 

saldırı yoktur.”251 

“Kendilerine Kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve 

Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen 

kimselerle, küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.”252 

“Eğer (gerektiğinde savaşa) çıkmazsanız, (Allah) sizi pek elem verici bir azap ile 

cezalandırır ve yerinize sizden başka bir kavim getirir; siz (savaşa çıkmamakla) O'na 

hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye kadirdir.”253 

Bütün bu ayet-i kerimelerden anlaşıldığı üzere cihad Müslümanlara Allah’ın bir 

emridir. Ayrıca burada İslam’ın genel anlamda cihad veya fiili cihad (kıtal) 

emrindeki hedefini bir kez daha görmüş bulunuyoruz. Onun hedefi ne insanlar 

üzerinde baskı kurarak İslam dinini zorla benimsetmek, ne onların yaşadıkları 

beldeleri işgal etmektir. Onun hedefi bir davet, savunma ve dinin yüksek değerlerinin 

korunması, zulmün, haksızlığın ve azgınlığın önlenmesidir.254 

 

b.     Sünnet 
 

Peygamber (s.a.v.)’den cihadın bir emir (farz) oluşunu ifade eden ayet-i 

kerimeleri destekler nitelikte rivayetler nakledilmiştir, bu rivayetlerde Sünnet 

çerçevesinde cihadın farz oluşuna delil teşkil etmektedir.  

Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor: “ Rasulüllah (s.a.v.) buyurdular ki; ‘Emiriniz, fazıl 

veya facir her nasıl olursa olsun, (onun emri altında) cihad etmeniz size farzdır. 

Keza, namazı da fazıl veya facir ve hatta kebair işlemiş bile olsa her Müslümanın, 

arkasında kılmanız size farzdır’. ”255  

                                                 
251 Bakara Suresi, 2/193. 
252 Tevbe Suresi, 9/29. 
253 Tevbe Suresi, 9/39. 
254 Ece, Cihad Bilinci, s.67. 
255 Ebu Davud, a.g.e. ,  Cihad 35. 
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Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: “ Rasulüllah (s.a.v.) buyurdular ki; ‘müşriklere karşı 

mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad edin’.”256 

Bu hadis-i şerifte, müşriklerle bizzat karşılaşarak cihad yapmanın vacip olduğuna 

dair delil bulunduğunu âlimler belirtmişlerdir. Aynı şekilde Allah yolunda harcamak 

suretiyle cihada iştirak etmek de vaciptir.257 

Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor: “ Rasulüllah (s.a.v.) buyurdular ki; ‘ Kim gazve 

yapmadan ve gaza yapmayı temenni etmeden ölürse nifaktan bir şube üzerine ölmüş 

olur’. ”  ibnu’l-Mübarek der ki: ‘ biz bu hadisin Hz. Peygamber’in zamanına mahsus 

olduğunu sanıyoruz’258 

Hadis-i şerifler de görüldüğü gibi cihad Müslüman üzerine vaciptir, hadislerde ki 

vaciptir ifadesi ise farz manasınadır. Yani şartlar oluştuğunda, gerektiği takdirde 

savaşmaya gücü yeten her Müslüman’a cihad farz bir ibadettir.259  

 

c.     İcma  
 

Meşru müdafaa hakkı insan ve ülkelerin en doğal haklarından biri sayılır. Bu hak, 

güç kullanımının önemli istisnalarından birini oluşturmaktadır. Uluslar arası hukuk 

‘ülkelerin meşru müdafaa hakkını’ içeren Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51. 

Maddesiyle bu hakkı muhafaza etmiştir.260 Bu sebeple saldırıya uğrayan Müslüman 

ülkeler, meşru müdafaa hakkına göre kendi topraklarını savunmak zorundadırlar. 

Şeyhu’l-İslam İbn Teymiyye şöyle der: ‘Savunma savaşı, dine ve kutsallara saldıran 

düşmanı savmanın en çetin şeklidir. İcma ile vaciptir. Dini ve dünyayı bozan 

düşmanı savmak, imandan sonra gelen en büyük vaciptir. Bu nedenle hiçbir şart 

yoktur ve imkan ölçüsünde herkes için farz-ı ayn hükmündedir.’261 Zuhayli ise 

‘İslam Hukuku’ isimli eserinde şunları kaydetmiştir: ‘Müslümanların; canlarına, 

mallarına, vatanlarına doğrudan veya dolaylı olarak kasteden, bağımsızlıklarını yok 

                                                 
256 Ebu Davud, a.g.e. , Cihad 18; Nesai, a.g.e. , Cihad 1. 
257 Tirmizi, a.g.e. , Fedailü’l-Cihad 5 ; Nesai, a.g.e. , Cihad 46; Ebu Davud, a.g.e. , Cihad 18. 
258 Ebu Davud, a.g.e. , Cihad 18; Nesai, a.g.e. , Cihad 2. 
259 Karabulut, a.g.e. , s. 8. 
260 Çeçen, Anıl, İnsan Hakları Rehberi, Bilim Yay. Ank. 1999, s. 48. 
261 Hanbeli, Alaaddin Ali b. Muhammed, El-İhtiyarat’u-l Fıkhiyye li Şeyhu’l-İslam İbn Teymiyye, 
Beyrut, trsz, s. 309. 



  

 

 

64

etmek, sıkıntıya uğratmak, dinlerinden döndürmek, güvenliklerini tehdit etmek, 

tebliğ hürriyetlerini kısıtlamak ve kötü niyet belirtileri Müslümanlar için savaş 

sebebidir.’262   

Normal şartlar altında cihadın farz-ı kifaye, umumi seferberliği gerektiren bir 

tehlike ve saldırı halinde ise farz-ı ayın olduğu konusunda Müslüman hukukçular 

görüş birliği içerisindedirler.263 

Peygamber (s.a.v.) efendimizin vefatından sonra sahabe, tabiin ve daha sonra 

gelenler, İslam Dininin bekası ve yücelmesi için cihad yapma uğruna emir vermişler, 

karar almışlar, şehid ve gazi olmuşlardır. Ümmetin İcmaı ile de cihad, farz-ı 

kifayedir. Umumi seferberlik zamanlarında ise, eli silah tutan bütün erkeklere farz-ı 

ayın olur.264 

 

      

2. Cihadın ve Mücahidin Fazileti 

        a.  Ayet-i Kerimeler ile Cihadın Fazileti   
 

ُيَقاِتُلوَن ِفي  ِبَأنَّ َلُهُم الَجنََّة اْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهم الّلَهِإنَّ 
َواْلُقْرآِن  َوُيْقَتُلوَن َوْعدًا َعَلْيِه َحّقًا ِفي التَّْوَراِة َواِإلنِجيِل َفَيْقُتُلوَن الّلِهَسِبيِل 

ِبَبْيِعُكُم الَِّذي َباَيْعُتم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز  َفاْسَتْبِشُروْا الّلِهى ِبَعْهِدِه ِمَن َوَمْن َأْوَف
 {}اْلَعِظيُم 

 
“Allah müminlerden, mallarını ve canlarını, kendilerine (verilecek) cennet 

karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler, ölürler. 

(Bu), Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah üzerine hak bir vaaddir. Allah'tan daha 

çok sözünü yerine getiren kim vardır! O halde O'nunla yapmış olduğunuz bu alış 

verişinizden dolayı sevinin. İşte bu, (gerçekten) büyük kazançtır.”265 

                                                 
262 Zuhayli, İslam Hukuku, (çev. İsmail Bayer), İst. 1996, s. 80. 
263 Yıldırım, a.g.e. , III/1441;  DIA, Cihad Md. , VII/528 . 
264 Karabulut, a.g.e. , s. 9. 
265 Tevbe Suresi, 9/111. 
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El-Kurtubi şöyle demektedir: “Sayıları yetmiş olan bir kısım ensar, Akabe 

Gecesi’nde Mekke’de Hz. Peygamber (s.a.v.)’e biat edince, Abdullah b. Revaha 

(r.a.) :’ Ya Rasulallah, bize, hem Rabbim için, hem de kendin için istediğin şartı koş’ 

dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber: “ Ben Rabbim hakkında, sadece O’na ibadet 

etmenizi ve O’na hiçbirşeyi ortak koşmamanızı; kendi hakkımda da, kendinizi ve 

mallarınızı tehlikeden koruduğunuz gibi beni de korumanızı şart koşuyorum” 

deyince ensar, ‘bunu yaptığımız takdirde, bizim için ne var?’ dediler. Hz. Peygamber 

(s.a.v.) : ‘Cennet’ cevabını verdi. Biat eden bu kimseler: ‘Alışverişimiz karlı oldu. 

Biz bu alışverişimizi ne bozarız, ne de bozulmasını isteriz’ dediler. İşte bunun 

üzerine bu ayet nazil oldu.”266 Mücahid, Hasan ve Mukatil: ‘Allah onlara bir fiyat 

biçti ve fiyatlarını çok yüksek tespit etti.’ dediler.267 

Celalaleyn Tefsiri’nde ise ayet-i kerimenin cihadın faziletini açık bir şekilde 

ifade ettiğine değinilmiştir.268 Seyyid Kutub ise, ayet-i kerime’nin ifadesini olumlu 

anlamda ‘korkunç’ kelimesi ile vasıflandırmıştır. Çünkü bu ayet mü’minlerin Allah 

ile yaptıkları öyle bir biattır ki, bu sözü yerine getiren gerçek anlamda mü’min 

kimsedir. Allah’ın Cennet karşılığında mü’minlerin canlarını ve mallarını satın aldığı 

cihad ibadeti böylesine faziletli bir sorumluluktur.269 

Yine başka bir ayet-i kerime de Yüce Allah, cihadın fazileti ile ilgili şöyle 

buyuruyor: 

ُتْؤِمُنوَن {} َعَلى ِتَجاَرٍة ُتنِجيُكم مِّْن َعَذاٍب َأِليٍم  َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم
ِبَأْمَواِلُكْم َوَأنُفِسُكْم َذِلُكْم َخْيٌر لَُّكْم ِإن  اللَِّهِفي َسِبيِل  َوَرُسوِلِه َوُتَجاِهُدوَنِه اللَِّب

َيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوُيْدِخْلُكْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر  {}ُآنُتْم َتْعَلُموَن 
 {}ْدٍن َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم َطيَِّبًة ِفي َجنَّاِت َع َوَمَساِآَن

 

“Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? 

Allah'a ve Resûlüne inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad 

edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. İşte bu takdirde O, sizin 

                                                 
266 Kurtubi, a.g.e. , VII/267. ;  Zemahşeri, Tefsir-i Keşşaf, s. 411; Emiroğlu, a.g.e. , V/377. ; Kutub, 
a.g.e. , VII/418. 
267 Razi, a.g.e. ,  XII/189. 
268 Celaleyn Tefsiri, II/320. 
269 Kutub, a.g.e. , VII/415. 
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günahlarınızı bağışlar, sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere, Adn 

cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur.”270 

Yüce Allah bu ayet-i kerimede de, Tevbe 111.ayet-i kerimede olduğu gibi 

cihadın dünyadaki her şeyden daha faziletli bir ibadet olduğunu, bu ibadetin Allah ile 

inanan kimse arasında çok karlı bir ticaret olduğunu ifade buyurmuştur. ‘ eğer 

bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır’ ifadesinden kasıt bu anlamdır.271 

 

        b.  Hadis-i Şeriflerle Cihadın Fazileti 
 

Hz. Osman (r.a.) anlatıyor: “Rasulüllah (s.a.v.)’i dinledim şöyle diyordu: ‘ 

Allah yolunda bir günlük ribat, diğer menzillerde (Allah yolunda geçirilen bin 

günden daha faziletlidir.’ ”272 Hadis-i şerifteki ‘ribat’ kelimesinden kastın, savaşta 

düşman karşısında durmak olduğu ifade edilmiştir. 

Ebu Sa’id (r.a.) anlatıyor: “ Rasulüllah (s.a.v.) bir gün şöyle dedi: 

 “Kim Rabb olarak Allah’tan, din olarak İslam’dan, peygamber olarak 

Muhammed’den razı ise ona cennet vacip olmuştur.” Bu söz hayretime gitti ve:  

“Ey Allah’ın Rasulü, bir kere daha tekrar eder misiniz?” dedim. Aynen tekrar 

etti ve arkadan da şunu söyledi: 

“ Bir başka şey daha var ki, Allah, onun sebebiyle, kulun cennetteki makamını 

yüz derece yükseltir. Bu derecelerden ikisi arasındaki uzaklık, sema ile arz arasındaki 

uzaklık gibidir.” Ben : “öyleyse bu nedir?” dedim. Şu cevabı verdi: 

“Allah yolunda cihad, Allah yolunda cihad, Allah yolunda cihad.”273 

Yine Peygamber (s.a.v.), Ebu Hureyre (r.a.)’den rivayet edilen hadis-i şerifinde 

şöyle buyurmuştur: 

“Kim, Allah yolunda, ila-yı kelimetullah için, devenin iki sağımı arasında 

geçen müddet kadar savaşacak olsa cennet kendisine vacip olur.”274 

                                                 
270 Saff Suresi, 61/10-12, 
271 Zuhayli, Tefsir, XXVIII/176. 
272 Buhari, a.g.e. , Cihad 73; Müslim, a.g.e. , İmaret 163. 
273 Müslim, a.g.e. , Imaret 116; Nesai, a.g.e. , Cihad 18. 
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Hureym B. Fatik (r.a.)’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber (s.a.v.) 

şöyle buyurmuştur:  

 “ Her kim Allah yolunda (cihad için büyük veya küçük ) bir harcama yaparsa o 

harcama kendisine yediyüz misli olarak yazılır.”275  

Cihadın fazileti hakkındaki hadis-i şerifler tabiî ki bunlarla sınırlı değildir, 

ancak konunun anlaşılmasına yeteceği düşüncesiyle burada, genel anlamda cihadın 

faziletini ifade eden hadisleri sunmaya çalıştık. 

 

        c.  Ayet-i Kerimelerde Mücahidin Fazileti  
 

“Allah yolunda öldürülenlere "ölüler"" demeyin. Bilakis onlar diridirler, lâkin 

siz anlayamazsınız.”276 

 Müşrikler Allah yolunda öldürülen kimseler için, ‘ dünya hayatından bir hiç 

olarak göçüp gittiler’ tarzında ki sözlerine Yüce Allah bu ayet-i kerime ile cevap 

vermiştir. Allah yolunda öldürülen kimseler bedenen ölmüşlerdir ancak ahiret hayatı 

için tekrar diriltilecekler ve nimetlendirileceklerdir. Bu ayet mücahidlerin faziletini 

ve de derecelerini ifade etmesi açısından önemlidir.277 

“Şüphesiz iman edenler hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler; işte 

onlar Allah’ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayan, merhamet edendir.”278 

“Andolsun eğer Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz Allah’tan olan bir 

bağışlanma ve rahmet, onların bütün toplamakta olduklarından daha hayırlıdır.”279  

Yukarıdaki ayet-i kerimelerde Yüce Allah kendi yolunda cihad eden kimselerin 

Allah’ın rahmetine nail olacağını ifade ediyor; insanoğlu geçici dünya hayatını bir 

gün mutlaka bitirecek ve Allah’ın huzurunda toplanacaktır. Ancak ve ancak mücahid 

kimselerin bu huzurda Allah’ın rahmetini umabilecekleri ve onlara sunulacak 

                                                                                                                                          
274 Tirmizi, a.g.e. , Fedailü’l-Cihad 21; Ebu Davud, a.g.e. , Cihad 42; Nesai, a.g.e. , Cihad 25. 
275 Nesai, a.g.e. , Cihad 7. 
276 Bakara Suresi, 2/154. 
277 Razi, a.g.e. , IV/76-78. 
278 Bakara Suresi, 2/218. 
279 Al-i İmran Suresi, 3/157. 
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mükâfatların bu dünya hayatında topladıkları her şeyden daha hayırlı olduğu ifade 

ediliyor.280 

َذَآٍر َأْو ُأنَثى َبْعُضُكم  َفاْسَتَجاَب َلُهْم َربُُّهْم َأنِّي َال ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مِّنُكم مِّن
َتُلوْا ِمن ِدَياِرِهْم َوُأوُذوْا ِفي َسِبيِلي َوَقا مِّن َبْعٍض َفالَِّذيَن َهاَجُروْا َوُأْخِرُجوْا

اَألْنَهاُر  َعْنُهْم َسيَِّئاِتِهْم َوُألْدِخَلنَُّهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها َوُقِتُلوْا ُألَآفَِّرنَّ
 {}ِعنَدُه ُحْسُن الثََّواِب الّلُه َو الّلِهَثَوابًا مِّن ِعنِد 

 

“Nitekim Rableri onlara (dualarını kabul ederek) cevab verdi: “Şüphesiz Ben 

erkek olsun kadın olsun sizden bir işte bulunanın işini boşa çıkarmam. Sizin kiminiz 

kiminizdendir. İşte hicret edenlerin yurtlarmdan sürülüp-çıkarılanlarm ve yolumda 

işkence görenlerin çarpışıp öldürülenlerin mutlaka kötülüklerini örteceğim ve onları 

altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağım. (Bu) Allah katından bir karşılık 

(sevap)tır. (0) Allah karşılığın (sevabın) en güzeli O’nun katındadır.”281 

İnsanoğlunun yaptığı hiçbir amel karşılıksız kalmayacaktır, iyi ya da kötü her 

amelin bir karşılığı vardır, ancak Allah uğrunda mücahede edenlerin, Allah için ilim 

taleb edenleri, yurtlarını terk edenlerin, zulme uğrayanların, savaşanların ve de 

öldürülenlerin mükâfatı Allah katından bağışlanmadır ve onların yeri Cennettir.282 

“Mü’minlerden özür olmaksızm oturanlar ile Allah yolunda mallarıyla ve 

canlarıyla cihad edenler eşit değildir. Allah mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri 

oturanlara göre derece olarak üstün kılmıştır. Tümüne güzelliği (cenneti) 

va’detmiştir; ancak Allah cihad edenleri oturanlara göre büyük bir ecirle üstün 

kılmıştır.”283  

Ayet-i kerime özür sahibi olmadan cihada katılmayan mü’minlerin, geride kalıp 

güzel ameller işleseler bile, savaşa katılanlarla bir olmayacağını, cihada katılanlara 

büyük bir ecir vaat ettiğini ifade etmektedir. Özür sahibi olarak cihada 

katılamayanlara da Cennet vaat edilmiştir, ancak cihada katılanlara daha büyük bir 

ecir vardır.284 

                                                 
280 İbn Kesir, a.g.e. ,  IV/1400; Taberi, a.g.e. , II/390-391. 
281 Al-i İmran Suresi, 3/195. 
282 Taberi, a.g.e. , II/426-427. 
283 Nisa Suresi, 4/95. 
284 Taberi, a.g.e. , III/77;  İbn Kesir, a.g.e. , V/1872-1873;   Mevdudi, Tefsir, VII/349. 
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Cihada katılan mü’minlerin faziletleri ile ilgili başka ayet-i kerimelerde 

bulunmakla birlikte, mücahidlerin fazilet noktasındaki konumlarını ifade etmesi 

açısından yukarıda ki ayet-i kerimelerin yeterli olduğunu düşünüyorum. Genel 

anlamda mücahid kimsenin, cihada katılıp ölse veya yaşasa, derecesi cihada 

katılmayan inananlara göre yüksektir, fazilet bakımından da diğerlerinden üstündür, 

ahirette de inanan kimseler Cennete girecek olsalar da, mücahid kimselerin 

Cennetteki dereceleri de diğerlerinden yüksektir. 

     

        d.  Hadis-i Şeriflerde Mücahidin Fazileti 
 

Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor: 

Rasulüllah (s.a.v.) buyurdular ki; “ Allah yolunda yaralanan hiçbir yaralı yoktur 

ki, kıyamet günü yarası kanıyor olarak gelmiş olmasın, bu kanın rengi kan renginde, 

kokusu da misk kokusundandır.” Hadis-i şerifte ifade edilen ölen mücahidin kan 

lekesiyle dirilmesi, onun şehid olduğuna alamet olması içindir.285 

Sehl b. Sa’d Es-Saidi (r.a.)’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber 

(s.a.v.) şöyle buyurmuştur:  

“Allah yolunda (cihad için) bir sabah çıkışı dünyadan ve içindekilerden daha 

hayırlıdır ve cennette kamçı boyu kadar yer dünyadan ve içindekilerden daha 

hayırlıdır.”286 

Ebu Said (r.a.) anlatıyor: Rasulüllah (s.a.v.)’e  

--Ey Allah’ın Rasulü! İnsanların en faziletlisi kimdir? diye soruldu. Şu cevabı 

verdi: 

“Allah yolunda malıyla canıyla cihad eden kişi:”287 

Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: Rasulüllah (s.a.v.) buyurdular ki; “cennete giren hiç 

kimse dünyaya geri dönmek istemez, yeryüzünde olan her şey orada vardır. Ancak 

                                                 
285 Buhari, a.g.e. , Cihad 10; Müslim, a.g.e. , Imaret 103. 
286 Buhari, a.g.e. , Cihad 5, 6, 73; Müslim, a.g.e. , Imaret 112; Tirmizi, a.g.e. , Fedailü’l-Cihad 17. 
287 Buhari, a.g.e. , Cihad 2; İbni Mace, a.g.e. , Fiten 13; Ebu Davud, a.g.e. , Cihad 5. 
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şehid öyle değildir. O, mazhar olduğu ikramlar sebebiyle yeryüzüne dönüp on kere 

şehit olmayı temenni eder.”288 

Cihadın ve mücahidin fazileti ile ilgili sunmak istediğimiz ayet ve hadisler tabi 

ki bunlarla sınırlı değildir, ancak konunun anlaşılası için bunların yeterli olduğu 

kanaatindeyim. Yeryüzünde fazilet olarak cihad ibadetine denk bir amel yoktur, aynı 

şekilde mücahid kimsenin faziletine denk bir fazilet de yoktur.289 Mücahidler 

Allah’ın rahmetine ve büyük mükâfatına nail olacaklardır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
288 Buhari, a.g.e. , Cihad 6; Müslim, a.g.e. , Imare 108, 109; Nesai, a.g.e. , Cihad 33. 
289 Buhari, a.g.e. , Cihad 2; Cihad 1; Nesai, a.g.e, Cihad 17. 
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KUR'AN-I KERİM’E GÖRE TERÖR 
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I.TERÖRÜN ANLAMI VE MAHİYETİ 

 

A. Bir Kavram Olarak Terör 
 

Latince ‘terrere’den gelen terör sözcüğünün, ‘korkutmak, dehşete düşürmek, 

korkup kaçırmak, caydırmak’ gibi anlamları vardır.290 Terör sözcüğünün Türkçedeki 

karşılığı ise; ‘korkutma, yıldırma, tedhiş, bulunduğu ortamda gerilim yaratmak ve 

korku salmak’ anlamlarına gelmektedir.291 Fransızcada ilk olarak 1335’te kullanılan 

terreur kelimesinin hemen her Hint-Avrupa dilinde karşılığı bulunmaktadır ve 

Latince ‘bilinmeyen ve öngörülemeyen bir tehlike karşısında duyulan aşırı korku ve 

endişe, dehşet’ anlamına gelen ‘terror’ kelimesinden türetilmiştir.292Ancak bu 

korkutma, yıldırma ve tedhiş, yoğunluk olarak büyük çaplı, birey ya da bireylerin 

ruhsal yapılarını birden bire kaplayan korku durumunu ve şiddet halini ifade 

etmektedir.293      

Siyasi Terimler ve Örgütler Sözlüğü’nde terör, ‘kamu otoritesini veya toplum 

yapısını yıkmak için girişilen korku ve yılgınlık saçan şiddet hareketleri’ olarak 

tanımlanmaktadır.294  

 Diğer bir tanımlamada terör, ‘insanları yıldırmak, sindirmek yoluyla onlara 

belli düşünce ve davranışları benimsetmek için zor kullanma ya da tehdit etme 

                                                 
290 Güzel, Cemal,  Korkunun Korkusu: Terörizm, Silinen Yüzler Karşısında Terör,  Ayraç Yay. Ank. 
2002, s. 15. 
291 TDK Türkçe Sözlük, Türk Tarih Kurumu Basımevi. Ank. 1988, s. 1459; Dil Dergisi Yay. Türkçe 
Sözlük, Terör Md. Ank. 2005;  Ergil, Doğu, Türkiye’de Terör ve Şiddet ( Yapısal ve Kültürel 
Kaynakları), Turhan Yay. Ank. 1980, s. 1. 
292 Dilimize Fransızcad’dan geçen ‘terör’ yerine, Arapça kökenli ‘tedhiş’ kelimesi de kullanılmaktadır. 
Bu alandaki öncü hukuk incelemelerinden birinde bu terim tercih edilmiştir. bkz. Alpaslan, Şükrü, 
Kriminoloji ve Hukuk Açısından Tedhişcilik, Teknik Yay. İst. 1983. 
293 Çağlar, Ali, Terör ve Örgütlenme, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Dergisi, 1997, S. 3, s. 119.  
294 Anonim, Ansiklopedik Siyasi Terimler ve Örgütler Sözlüğü, Güvenlik ve Yargı Muhabirleri 
Dernegi Yay. Ank. 1993, s. 124. 
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eylemidir.’295 Terör kısaca; ‘örgütlü ve kuralsız şiddet hareketleriyle hukuk dışı güç 

kullanarak amaca ulaşma eylemidir.’296 

 

     Terörist kavramı ise, terör eylemini gerçekleştiren kişi için kullanılırken, 

terörizm kavramı da terörcülük ( tedhişcilik ) olarak tarif edilir.297 

Meydan Larousse Ansiklopedisi’ne göre terörizm, ‘ihtilalci grupların giriştiği 

şiddet eylemlerinin tümü, tedhişçilik, bir hükümet tarafından uygulanan şiddet 

rejimi’ dir.298 Ana Britannica’da ise terörizm, ‘siyasal bir hedefe ulaşmak amacıyla 

devlete, halka ya da bireylere karşı sistemli şiddet eylemlerine başvurma’ şeklinde 

tanımlanmaktadır.299 

 Görüldüğü gibi terör ve terörizm kavramlarının birden fazla tanımlaması ve 

farklı farklı algılanması bulunmaktadır. Bu tanımlamaların dışında 100’den fazla 

terör tanımı bulunduğu da ifade edilmektedir.300 Bu tanımlama ve algılama 

farklılığının sebebi ise terör ve terörizm kavramlarına nereden bakıldığına bağlıdır. 

Çünkü olayın neresinde durulduğuna bağlı olarak hangi olayın bir terör eylemi, hangi 

olayın ise meşru bir direniş olduğu konusunda değişen kanaatlere sahip 

olunmaktadır.301 Emre Öktem, Terörizm adlı eserinde terör kavramına yaklaşımla 

ilgili şunları ifade etmektedir: “Terör ve terörizm kavramlarının tanımlanması 

üzerine çalışmalar hala devam etmektedir. Uluslar arası hukukta kabul edilen terör 

tanımı ise bilimsel değil bir anlamda siyasi yaklaşımlar içermektedir. Ekonomik, 

siyasi ve sosyal haksızlıklara uğrayan ya da kendilerini böyle gören devletler terörün 

ve terörizmin biçimsel ve olgusal bir tanımını benimsemeyi reddetmektedirler. 

Böylece ‘mazur görülen’ terörizm, ‘fakirlerin silahı’na; teröristler ise halk 

kahramanlarına dönüşmektedir. Terör mağduru olduğunu iddia eden devletlerin terör 

eylemlerine karşı başvurduğu tek-taraflı karşı tedbirler, meşru müdafaa kisvesi 

                                                 
295 Bozdemir, Mevlüt, Terör mü ve Terörizm mi, SBF Basın Yayın Yüksekokulu Yıllığı, 1981, 
VI/523. 
296 İlhan, Suat, Terör, Neden Türkiye, Nu-Do Yay. Ank. 1998, s. 8; Çakmak, Haydar, Terörizm, Barış 
Platin Kitap Ltd. Ank.2008, s. 29. 
297 Çakmak, a.g.e. , s.29. 
298 Meydan Larousse Büyük Lügat ve Ansiklopedi, Meydan Yay. İst. 1973, XII/83. 
299 Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, Hürriyet Mtb. İst.1999, s. 549. 
300 Arıboğan, Deniz Ülke, Terör, Profil Yay. İst.2003, s.15. 
301 Çakmak, a.g.e. , s.17. ;  Arıboğan, a.g.e. , s.16. 



  

 

 

74

altında, terör eylemlerine benzer yöntemler izlemektedir.”302 İşte terör kavramının 

tam ve net olarak tanımlanamamasının ya da tanımlanmak istenmemesinin altında 

yatan en önemli sebeplerden biri belki de yazarın yukarıda ifade ettikleridir.  

 

B. Tarihi Açıdan Terör 
 

Terör ve terörizm kavramlarının tanımlarında ortak ve bütüncül bir tanımın 

olmaması tabii ki tarihi açıdan terörün nerede ve ne zaman başladığı noktasında da 

fikir birliğinin sağlanamamasına sebep olmaktadır. Bu sebeple gerek teröristler 

gerekse ülkelerdeki yönetim kadroları hangi olayın terör olduğu noktasında hem fikir 

değillerdir. Bundan dolayı da terörün başlangıç tarihi ve terör kavramlarında 

ikilemler yaşanmaktadır.303  

Terör kavramı terminolojik açıdan yeni olmakla birlikte, içerik bakımından 

eskidir.304 İnsanlık tarihine baktığımızda tarihin sayfaları, terör olarak nitelenebilecek 

birçok kanlı eyleme şahit olmuştur. İnsanoğlu, kendi mahiyetinde yer alan, hırs, öfke, 

çıkarlarına düşkünlük, saltanat tutkusu gibi duygularına mağlup olarak haksız yere 

kan dökmüş ve başkalarına zulmetmiştir.305 Ancak üzerinde ittifak edilen ilk terör 

eylemi, Zealots306 adlı bir örgütün M.S. 6-135 yılları arasında gerçekleştirdiği 

eylemlerdir. Zealots örgütü ( diğer ismi ile zelotes) bugün ki Filistin bölgesinde 

ortaya çıkmış ve bölgede hâkimiyet kuran Romalılara, Yunanlılara ve Yahudi 

yönetimlerine karşı terör eylemleri gerçekleştirmiştir. Bu örgüt genelde bölge 

halkının en alt tabakasını oluşturan yoksulların aşırı dini mezhebin mensuplarından 

oluşmakta ve genellikle de din adamları bu terör örgütünü kontrol etmekteydiler. 

Terör eylemlerini ise genelde dini ve merasim günlerinde kalabalık mekânlarda 

                                                 
302 Öktem, A. Emre, Terörizm ( insancıl hukuk ve insan hakları), Derin Yay. İst.2007, s. 29. 
303 Çakmak, a.g.e. , s.17. 
304 Öktem, Emre, a.g.e. , s.15. 
305 Sorularla Cihat ve Terör, www.sorularlaislamiyet.com. Sitesi araştırma grubu tarafından 
hazırlanmıştır, Zafer Yay. İst. 2004. 
306Zelotes’ler, Roma imparatorluğu’nın işgaline karşı örgütlü terör eylemleri gerçekleştiren 
fanatikdindar bir Yahudi grubudur. bkz; Öktem, a.g.e. , s. 15.  
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gerçekleştirmeyi seçmekteydiler. Kudüs’ü ele geçirmek için ölmenin kutsal olduğuna 

inanıyorlar ve ölmeyi eğlenceli bir olay olarak görüyorlardı.307 

Tarihteki ilk terör eylemlerinden biri de yine dini bir grup olan Hindistan’da 7-

17. Yüzyıllar arasında yaşamış ‘Thug’ isimli bir grubun gerçekleştirdiği eylemlerdir. 

Bu örgütün de yine kendine has bir öldürme şekli vardı ve kurbanlarını ipekten bir 

bağ ile boğarak eylemlerini gerçekleştiriyorlardı.308 

Tabi ki tarihteki bu terör olayları ne ilk ne de son değildir. Her dönemde tarihin 

sayfalarını kana bulayan, insanların huzurunu kaçıran, toplumları korku ve kargaşaya 

sürükleyen birileri çıkmıştır. Ancak terör eylemleri artık ne eskisi gibi açık ve net ne 

de hedefleri belirli değildir. Modern dünya terörizmi sınır tanımayacak boyutlara 

ulaşmış, teknolojinin gelişmesiyle artık takip edilemeyecek konuma gelmiştir. En son 

olarak gerçekleştirilen 11 Eylül terör saldırısı terörün şekil bakımından değişimine de 

en önemli bir örnektir. Bu saldırılarda binlerce insan bir anda hayatını kaybetmiştir. 

Artık terörizmin hem nicel hem de nitel bir sıçrama gerçekleştirdiği söylenebilir. 

Ancak 11 Eylül terör saldırıları dünyanın süper gücü olarak bilinen Amerika’ya 

yapılınca, saldırının algılanışı ve dünyanın bu saldırıya tepkisi de farklı olmuştur. 

Peki, bu tepkiler sonucunda terör eylemleri son bulmuş mudur? Tabi ki hayır, 11 

Eylül’ü aratmayacak boyutlarda önce 15 Kasım İstanbul’da ve 11 Mart’ta da 

Madrid’de acımasız ve vahşi şekilde devam etmiştir.309 Ancak bu terör eylemleri de 

son olmamış sonrasında birçok terör eylemi gerçekleşmiştir. Acı olan ise şudur ki, 

terör saldırılarına maruz kaldıklarını bahane eden devletler, hemen bu saldırıların 

akabinde aslında kimsenin ifade etmediği ve de üzerinde düşünme gereksinimi 

hissetmedikleri asıl terör eylemlerini gerçekleştirmişlerdir. Öncesinde Afganistan ve 

sonrasında ise Irak harekâtları. bilanço ise çok ağır, milyonlarca masum ölü. Tabi ki 

terörün tanımını bu saldırıları gerçekleştiren devletler yapınca ( daha doğrusu terör 

kavramına net bir tanımlama getiremeyince ), kendi yaptıkları saldırıları ve 

saldırıların amacını bir demokratikleştirme ve terörü yok etme, toplumları ıslah etme 

aracı olarak dünyaya sunmuşlar ve medya da buna en güzel şekilde aracılık etmiştir. 

Şunu ifade etmek gerekirse, terör bir insanlık suçudur ve bu suçu ister herhangi bir 

                                                 
307 Öktem, Emre, a.g.e. , s.15; Çakmak, a.g.e. , s.17. 
308 Çakmak, a.g.e. , s. 18. 
309 Gökçe, Orhan ( ve diğerleri), 11 Eylül Saldırılarının Türk Basınında Algılanış Biçimi ve İşleniş 
Biçimi, Çizgi Kitabevi Yay. Konya, 2004, s. 185-186. 
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grup işlesin, ister herhangi bir dine mensup örgüt işlesin, isterse dünyada sözü geçen 

bir devlet işlesin bakış açısı değişmez, aynı oranda suçtur.310 Dünyanın bugün ki 

kargaşaya sürüklenmesinden sonra, terörün tarihi bunlarla bitecek gibi de 

görünmemektedir. 

 

C. Terörün Amacı 
 

Terörün amacı, faillerinin faaliyette bulundukları ülkelere ve kendilerini 

yönlendiren merkezlere bağlı olarak farklılık göstermektedir. Ancak bilinen 

yaklaşımlar çerçevesinde amaç; hedef alına rejimi, sistemi, şiddet yolu ile yıkarak, 

yerine kendi ideolojileri doğrultusunda yeni bir yönetim tesis etmek olarak 

belirtilebilir.311 

Silahlı mücadele şeklinde görülen terör hareketleri genelde iktidarı zorla ele 

geçirmek amacı gütmekle birlikte, bazı etnik grupların sistem içerisinde bağımsızlığa 

kavuşma amacına hizmet etmektedir. Bazen de bu terör hareketlerinin amacı 

tamamen intikam duygusu taşımakta veya politik çıkarlar elde etme arzusu 

gütmektedir.312 Veya terör eyleminin diğer bir amacı, eylemi gerçekleştirenlerin 

propaganda yapma istekleri, belli bir güç karşısında kendi varlıklarının kabul 

görmesini sağlamak, ya da siyasi propagandalarını bu vesileyle kamuoyuna deklare 

etmektir.313 

Terör örgütleri savundukları ideolojiye bağlı olarak, kendilerinin haksızlık ve 

zulüm olarak gördükleri sistemleri bertaraf etmeyi amaçladıklarını ifade 

etmektedirler. Bu şekilde daha mutlu, adil bir hayat tarzını amaçlamaktadırlar. 

Kendilerini, haklarını savundukları halklarının bir temsilcisi olarak görmekte, 

bilinçsiz olan halkın böyle bir harekâta katılamayacağı, bu nedenle kendilerini halkın 

içerisinden seçilen bilinçli ve gönüllü fedailer olarak görmektedirler. Azınlık olan bu 

bilinçli (!) kitlelerin amacı halk adına mücadeleyi yürüterek halklarının haklarını 

                                                 
310 Bu konu üzerinde detaylı bilgi için bknz: Noam Chomsky, Edward S. Herman, Gerry O’Sullivan, 
Alexander George, Terörizm Efsanesi, (çev. : Bahadır Sina Şener), Ayraç Yay. Ank. 1999. 
311 Alkan, Necati, Gençlik ve Terörizm, Temuh Dairesi Başkanlığı Yay. Ank. 2002, s. 15. 
312 Demirel, Emin, Dünyada Terör, IQ Kültür Sanat Yay. İst.2003, s. 12. 
313 Kaynak, Mahir, Yeni Dünya Düzeni, Profil Yay. İst.2003, s. 15. 
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savunmak, onların daha rahat ve daha adil bir dünya düzenine kavuşmasını temin 

etmektir.314 

Terörizmin benimsediği diğer bir amaç ise, kargaşa yaratarak toplumun 

direnme gücünü kırmak, yerleşik düzenin sosyal ve siyasal zaaflarını ortaya 

çıkararak, düzenin arkasındaki halk desteğini zayıflatmaktır. Bu amaca ulaşmak için 

de terör, toplumda var olduğunu iddia ettiği eşitsizliklerden, haksızlıklardan, 

dengesizliklerden, devletin olumsuz uygulamalarından faydalanmakta, sonrasında 

ise, bu olumsuzlukların sembolik fail ve kurumlarına saldırarak onlardan ‘halk adına’ 

intikam aldığını ileri sürmektedir315 

Siyaset bilimci Ahmet Taner Kışlalı ise, terörizmin amacını şu şekilde ifade 

etmektedir: 

“Adi şiddet’te, amaç bir varlığa zarar vermek ya da onu yok etmektir. Oysa 

terörist için, şiddet bir amaç değil ‘araç’tır. Örneğin, sıradan bir katil, bir insanı 

ölmesini istediği için öldürür. Terörist içinse, önemli olan o insan ya da insanların 

öldürülmeleri değil, onları öldürdüğü zaman toplumda yaratacağı etkidir. Yani terör 

eylemlerinde amaç fiziksel hedeflerden çok psikolojik sonuçlardır.”316 Diğer bir 

ifadeyle terörizmin amacı, çok fazla insan öldürmek değil, kitlelerin eylemlerinden 

etkilenmesini sağlamak ve bu sayede kitlelerin dehşete kapılarak psikolojik sıkıntı 

içerisine girmesini sağlamaktır. Siyasal iktidarı ele geçirmek isteyen güçlerin kitleleri 

yıpratarak sindirdikleri halkları, sahipsiz kaldıkları inancına yönlendirip, şiddet 

eylemlerinden bu şekilde faydalanmaktır. 

Terörün bir başka amacını da şu şekilde ifade edebilir: Stratejik öneme sahip 

ülkelerde terör ortamının sağlanması, bu ülkelerin kargaşa ortamına sürüklenmesi, 

ülke üzerinde belli hedefleri olan devletler için önemli bir araçtır. Bu ülkelerdeki 

çıkarların korunması ve ülkelerin zayıflatılarak istikrarsız konuma düşürülmesi, terör 

ortamının sağlanması için önemli bir amaçtır.317 

                                                 
314 Alkan, a.g.e. , s.15. 
315 Korkmaz, Gürol, Terör Medya İlişkisi, Temuh Yay. Ank.1999, s. 18. 
316 Kışlalı, A. Taner, Siyasal Sistemler, Siyasal Çatışma ve Uzlaşma, İmge Kitabevi, Ankara, 1998,    
s. 37. 
317 Dilmaç, a.g.e. , s.42. 
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Kısaca ifade etmek gerekirse, terör örgütlerinin amacını iki başlık altında 

toplayabiliriz:  

Bir devleti siyasal şiddet hareketleriyle ele geçirerek rejimini değiştirmek.  

Bir ülkeyi ekonomik, siyasi, kültürel ve askeri açıdan zaafa uğratarak 

yıpratmak.318 

 

II. KUR’AN’IN TERÖRÜ VASIFLANDIRMASI      
 

A. Fitne 

  
Terör kavramını Kur’an’ın vasıflandırması açısından baktığımız zaman, bu 

kelimenin Kur’an tarafından anlamsal çerçevesini oluşturan kavramları fitne, zulüm, 

fesad ve hırabe (eşkıyalık) olarak ifade edebiliriz. Şimdi bunları ayetler çerçevesinde 

sırasına göre terör kavramının içerisine oturtmaya çalışacağız.  

Fitne terimi sözlük anlamı itibari ile başlıca, denemek, ateşte yakmak, 

saptırmak, küfür, işkence ve zulüm, öldürmek, kargaşa ve karışıklık319 anlamlarına 

geldiği gibi, birisini sahip olduğu görüşten veya dinden vazgeçirmek, alıkoymak 

anlamlarında da kullanılmaktadır.320  

 ‘Fitne’ ve türevleri Kur’an’da, toplam 60 yerde kullanılmıştır. İsim olarak, 

yani ‘fitne’ veya ‘el-fitne’ şeklinde ise 34 yerde geçmektedir.321 Ancak biz bu 

kullanımlardan, fitne kavramının içerisinde barındırdığı terörle ilişkili kullanımları 

üç başlık altında ifade edeceğiz. 

 

                                                 
318 Alkan, a.g.e. , s. 17. 
319 İbn Manzur, a.g.e. , XIII/317-320; Muhammed b. Yakub, el-Kamusu’l-Muhit, Beyrut, 1994, s. 
1575. 
320 İbn Manzur, a.g.e. , XIII/319; Mevdudi, Ebu’l-A’la, İslam’da Savaş Hukuku-Cihad, (Çev. M. Beşir 
Ersoy), İst. 1992, s. 118. 
321 Abdulbaki, Muhammed Fuad, el-Mu’cemu’l-Mufehres li Elfazı’l-Kur’ani’l-Kerim, İst. 1986, s. 
511-512. 
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a. Baskı, Zulüm ve İşkence 
 

Bir insanın bir insana veya bir topluluğun başka bir topluluğa eziyet veya 

kötülük yapması baskı, zulüm ve işkence sözcükleriyle anlatılır. Bunlardan baskı, bir 

şeyi zorlama, kuvvet ve zor altında bulundurma, bir kişinin davranışlarında, hareket 

ve düşüncelerinde serbest olmama anlamını ifade eder.322 Zulüm ise her türlü 

haksızlık ve adaletsizliği anlatır.323 Bir kimseye maddi ve manevi olarak yapılan 

şiddetli eziyet ise işkencedir.324  

Kur’an’da fitne kelimesi, imtihan (deneme, sınama) anlamından sonra en 

fazla baskı, zulüm, işkence anlamında kullanılmıştır. Fitne kelimesinin Kur’an’da bu 

anlamlarda kullanıldığı en belirgin ayet-i kerime Bakara Suresi 191’dir. 

 

َأَشدُّ ِمَن  َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوُهم مِّْن َحْيُث َأْخَرُجوُآْم َواْلِفْتَنُة

 {}اْلَقْتِل
 

‘Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları 

çıkarın. Zulüm ve baskı (ve’l-fitnetü), adam öldürmekten daha ağırdır.’325 

 

Ayet-i kerimede ifade edilen fitne kelimesi Mekke döneminde inanan 

kimselere yapılan baskı, zulüm ve işkenceyi ifade etmektedir.326 İnananlara yapılan 

baskı, zulüm ve işkence Mekke döneminin en belirgin özelliklerindendi. Öyleki iman 

eden kimselerden birinin dayak yemediği, eziyet görmediği gün olmuyordu. Mekkeli 

müşrikler, inanan kimseleri yakıcı güneş altında kızgın kumlara yatırılıp çıplak 

bedenleri üzerine ağır taşlar konarak bekletiliyor, aç ve susuz bırakılıyor, yerlerde 

süründürülüyor, bazen elleri ve ayakları bağlanarak kamçılanıyor, bazen de bedenleri 

                                                 
322 Örnekleriyle Türkçe Sözlük, MEB, I/251. 
323 Örnekleriyle Türkçe Sözlük, MEB, IV/3335. 
324 Örnekleriyle Türkçe Sözlük, MEB, II/1439. 
325 Bakara Suresi, 2/191. 
326Mevdudi, Tefsir, I/133; Derveze, a.g.e. , V/194. 
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ateşle dağlanıyor, hatta bazıları bu zulüm ve işkencelere dayanamayıp can 

veriyordu.327  

 

Yine bir başka ayet-i kerimede fitne kelimesi bu anlamda kullanılmıştır. 

 

 َفَتُنوا اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ُثمَّ َلْم َيُتوُبوا َفَلُهْم َعَذاُب َجَهنََّم َوَلُهْم نَّ الَِّذيَنِإ

 {}َعَذاُب اْلَحِريِق 
‘Şüphesiz mü’min erkeklerle mü’min kadınlara işkence edip (fetenu), sonra 

da tevbe etmeyenlere; cehennem azabı ve yangın azabı vardır.’328  Ayet-i kerimede 

geçen fitne kelimesinin de genellikle zulmün en ileri düzeyi kabul edilen ‘işkence 

etme’ anlamına geldiği kabul edilmiştir.329 

Tabiî ki fitne kelimesinin baskı, zulüm ve işkence anlamlarında kullanıldığı 

ayet-i kerimeler bunlarla sınırlı değildir.330 Ancak konumuzu ifade etmesi açısından 

yukarıdaki ayet-i kerimeler yeterlidir. Anlaşıldığı üzere insanlara baskı, zulüm ve 

işkence etmek insanları öldürmekten daha ağır bir suçtur ve terörün unsurlarına 

baktığımızda aynı özellikler terör olayında da mevcuttur. Terör de bir bakıma 

insanlara baskı, zulüm ve eziyet vermektedir. Bu sebeple Kur’an’ın bakış açısıyla 

terör de bir fitnedir. 

 

 

b. Savaşma ve Öldürme 
 

Nisa Suresi 91 ve Ahzab Suresi 14. Ayet-i kerimeler de fitne kelimesi  bu 

anlamlarda kullanılmıştır:  

                                                 
327 İbn İshak, Siretü İbn İshak, Kitabu’l Mübtede’ ve’-meb’as ve’l-meğazi (thk. Muhammed 
Hamidullah,) Konya, 1981, s. 169-172; Derveze, a.g.e. , I/279. 
328 Buruc Suresi, 85/10. 
329 Razi, a.g.e. , V/131, VI/35; Beyzavi, Nasıruddin Ebu Said Abdullah b. Ömer, Envaru’t-tenzil ve 
esraru’t-te’vil, ist. 1984, VI/486;Nesefi, Ebü’l-Berekat Abdullah b. Ahmed b. Mahmud, Medarikü’t-
Tenzil ve Hakaiku’t-Te’vil, İst. 1984, VI/486.  
330 Bu anlamlarda kullanıldığı diğer ayet-i kerimeler için bkz; Bakara Suresi, 2/193, 217; Enfal Suresi, 
8/39; Yunus Suresi, 10/83, 85; Nahl Suresi, 16/110; Ankebut Suresi, 29/10; Hadid Suresi, 57/14 
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َلآَتْوَها َوَما َتَلبَُّثوا ِبَها ِإلَّا َيِسيرًا  َوَلْو ُدِخَلْت َعَلْيِهم مِّْن َأْقَطاِرَها ُثمَّ ُسِئُلوا اْلِفْتَنَة

{} 
‘Eğer Medine’nin her tarafından üzerlerine gelinse ve orada karışıklık 

çıkarmaları(el-fitnete) istenseydi, onu mutlaka yaparlardı; o konuda fazla 

gecikmezlerdi.’331 Ayeti-i kerimede geçen ‘fitne’ kelimesi, küfre dönme (irtidad 

etme) ve Müslümanlarla savaşmak ve Müslümanları öldürmek anlamlarında 

kullanılmıştır.332 Haksız yere savaşmak ve haksız yere insan öldürmek Kur’an 

tarafından lanetlenen ve sonunda büyük azabı gerektiren bir fiildir.333 İnsanlarla 

savaşmak ve insanları haklı ve haksız ayrımı yapmadan öldürmek terörün amaç 

olarak değil ancak araç olarak kullandığı unsurlarındandır. Bu sebeple Kur’an’ın 

bakış açısıyla terör bu anlamda da bir fitnedir ve Kur’an’ın lanetlediği, büyük azabı 

hak eden bir fiildir. 

 

c. Kargaşa ve Karışıklık  
 

Dilimizde kargaşa ve karışıklık, insanların birbirine düşüp karışması, kötülük, 

karışıklık, düzensizlik, bozukluk anlamlarına gelmektedir.334  Fitne kelimesinin bu 

anlamda kullanıldığı en bariz ayet-i kerimelerden birisi Tevbe Suresi, 47. Ayet-i 

kerimedir: 

ِفيُكْم َو اْلِفْتَنَة مَّا َزاُدوُآْم ِإالَّ َخَباًال وَألْوَضُعوْا ِخَالَلُكْم َيْبُغوَنُكُم َلْو َخَرُجوْا ِفيُكم

 {}َعِليٌم ِبالظَّاِلِميَن الّلُه َسمَّاُعوَن َلُهْم َو
 

‘(Ey Müminler) Eğer onlar (münafıklar) da sizin içinizde sefere çıksalardı, 

bozgunculuktan başka bir katkıları olmayacak ve içinizde kendilerine kulak verenler 

olduğunu görüp fitne, fesat, kargaşa sokmak (yebğunekümü’l-fitnete) amacıyla 

saflarınıza sokulacaklardı. Allah zalimleri gayet iyi bilir.’335 Ayet-i kerimedeki fitne 

                                                 
331 Ahzab Suresi, 33/14. 
332 Nesefi, a.g.e. , III/433; Derveze, a.g.e. , VI/11. 
333 Nisa Suresi, 4/92-94. 
334 Örnekleriyle Türkçe Sözlük, MEB, II/1561. 
335 Tevbe Suresi, 9/47.  
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kelimesi, insanların arasını açmak, toplumda karışıklık çıkarmak, ihtilaf çıkarıp birlik 

ve beraberliği bozarak gücü ve kuvveti kırmak anlamlarında kullanılmıştır.336 Ayet-i 

kerimenin fitne kelimesi için vurguladığı bu anlam, terör fiilinin asıl zeminini 

oluşturmaktadır, çünkü terör eylemlerinin en önemli amacı, insanların içine korku 

salmak, insanların arasına ihtilaf düşürmek ve bu sayede toplumda karışıklık ve 

kargaşa çıkararak toplumun birlik ve beraberliğini zedeleyerek kendisine yer 

edinmektir. Bu sebepten ötürüdür ki Kur’an’ın fitneye bu bakışı itibariyle terör fiili 

de bir fitnedir. 

B.  Zulüm   
 

Adaletin zıddı olan zulüm sözlükte, haksızlık etmek, adaletsiz davranmak ve 

hakkını vermemek demektir.337 Buna göre ‘zulüm’ kelimesi, ister fazla isterse eksik 

olsun, herhangi bir şeyin kendine ait olan yerin dışında başka bir yere konulması 

anlamındadır.338 Ayrıca bu kelimenin, maksadı aşmak, hakkı teslim etmemek ve 

haddi tecavüz etmek anlamlarına geldiği de ifade edilmiştir.339 

Fitne ile taşıdığı ortak anlamlar itibariyle sosyal dengeyi bozan en önemli 

faktörlerden birisinin de zulüm olduğu görülmektedir. Bu noktadan hareketle 

zulmün, fitne olgusunu harekete geçiren en önemli etkenlerden birisi olduğu 

söylenebilir. Diğer taraftan zulüm, herkesin hakkına tecavüz etmeyi ilke haline 

getiren bir irade olduğundan340,  hak ihlali ve haddi tecavüz anlamları taşıyan fitne 

kavramı ile birleşmektedir. 

Yukarıda fitnenin Kur’an’daki anlamlarını tespit ederken bunlardan birinin de 

‘baskı, işkence ve zulüm‘ olduğunu belirtmiştik. Kur’an’da geçen zulüm kelimesi de 

bazen bu anlamlarda kullanılmaktadır.  

Örneğin Nahl Suresi, ‘ Zulme uğradıktan (zulimu) sonra Allah yolunda hicret 

edenlere gelince, elbette onları dünyada güzel bir şekilde yerleştiririz…’ mealindeki 

41. ayetinde geçen zulüm, aynı surenin, ‘ Sonra şüphesiz ki Rabbin eziyete 

uğratıldıktan (fütinu) sonra hicret eden, sonra Allah yolunda cihad edip sabreden 

                                                 
336 Nesefi, a.g.e. , II/186; Derveze, a.g.e. , VII/345-347. 
337 Örnekleriyle Türkçe Sözlük, MEB, IV/3335. 
338 İbn Manzur, a.g.e. , XII/373; el-Isfahani, a.g.e. , s. 537-538. 
339 İbn Manzur, a.g.e. , XII/373. 
340 Yıldırım, Mustafa, ‘Zulüm Üzerine’ , Felsefe Dünyası, sy. 30, Ankara, 1999, s. 29. 
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kimselerin yanındadır’ mealindeki 110. Ayetindeki fitnenin ‘baskı ve işkence 

anlamıyla aynıdır.  

Esasen irdelendiği zaman zulüm ve fitne kavramları Kur’an’ın ifade ettiği 

müstakil kavramlardır. Yeri geldikçe birbiriyle ilintili şekilde anlaşılsa da iki kavram 

arasında fark vardır. Kur’an-i Kerim’de zulüm ile ilgili bir çok ayet-i kerime 

bulunmaktadır. Biz burada konumuzla ilgili, yani Kur’an’ın terörü vasıflandırması 

açısından, gerekli ayet-i kerimeleri alıp, terörün zulüm boyutuyla bu ayet-i 

kerimelerin neresinde olduğunu ifade ederek konumuzu sonlandıracağız. 

Öncelikle Allah Teala, zalim kimseyi Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyen ve 

Allah’tan yüz çeviren kimseler olarak tanımlamıştır: 

 {}ُموَن َفُأْوَلـِئَك ُهُم الظَّاِل الّلُهلَّْم َيْحُكم ِبَما أنَزَل  َوَمن
 

‘Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir.’341 Ayet-i 

kerimede ifade edilen şudur ki, her kim olursa olsun Allah’ın indirdiğinin dışında 

başka bir hüküm kabul ederse, helali helal, haramı haram bilmezse o kimse zalimdir, 

fasıktır, hatta ve hatta kâfirdir.342  

Yine aynı şekilde, Allah’ın ayetlerinden yüz çeviren kimseler de en zalim 

kimseler olarak ifade edilmektedir: 

ُمنَتِقُموَن  َها ِإنَّا ِمَن اْلُمْجِرِميَنَأْعَرَض َعْن َوَمْن َأْظَلُم ِممَّن ُذآَِّر ِبآَياِت َربِِّه ُثمَّ

{}  
‘Kim, Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz 

çevirenden daha zalimdir? Şüphesiz ki biz suçlulardan intikam alıcıyız.’343 

 

َجاَرًة َعن َتُكوَن ِت آَمُنوْا َال َتْأُآُلوْا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأن َيا َأيَُّها الَِّذيَن

َوَمن َيْفَعْل َذِلَك {} َآاَن ِبُكْم َرِحيمًا  الّلَهِإنَّ  َتَراٍض مِّنُكْم َوَال َتْقُتُلوْا َأنُفَسُكْم

 {}َيِسيرًا  الّلِهَوُظْلمًا َفَسْوَف ُنْصِليِه َنارًا َوَآاَن َذِلَك َعَلى  ُعْدَوانًا
 

                                                 
341 Maide Suresi, 5/45. 
342Elmalılı, a.g.e. , III/252; Mevdudi, Tefsir, I/429; Derveze, a.g.e. , VII/103-107. 
343 Secde Suresi, 32/22. 
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‘Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla (haksız şekilde) 

yemeyin. Ancak rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. 

Şüphesiz Allah, size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu 

yaparsa, onu cehennem ateşine atacağız. Bu Allah için pek kolaydır.’344  

‘Size işkence eden, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun 

ailesinden sizi kurtarmıştık; bu Rabbinizin büyük bir imtihanı idi.’345 

Bütün bu ayet-i kerimelerden sonra şunu ifade etmek gerekir ki, terör fiilinde 

insanlara eziyet etmek vardır, insanlara sıkıntı vermek, insanların mallarına ve 

canlarına zarar vermek ve haksız yere onlara tecavüz etmek vardır. Terör kavramıyla 

ilgili tanımlamaları bölümümüzün başında ifade etmiştik. Birkaç tanımı kısa bir 

şekilde hatırlamak gerekirse, terör; ‘korkutmak, dehşete düşürmek, korkup kaçırmak, 

caydırmak’346, ‘korkutma, yıldırma, tedhiş, bulunduğu ortamda gerilim yaratmak ve 

korku salmak’347, ‘kamu otoritesini veya toplum yapısını yıkmak için girişilen korku 

ve yılgınlık saçan şiddet hareketleri’348, ‘insanları yıldırmak, sindirmek yoluyla 

onlara belli düşünce ve davranışları benimsetmek için zor kullanma ya da tehdit 

etme’349 anlamlarına gelmektedir. Bütün bunlar Kur’an ( Allah )tarafından 

yasaklanmış eylemlerdir. Dolayısıyla Allah’ın indirdiğiyle hükmetmeyenler 

zalimlerin ta kendileridir, ayet-i kerimesinden yola çıkarak, terör fiili açık bir 

zulümdür, terör eylemini gerçekleştiren kişi  ise zalimin kendisidir. Allah ise zalim 

kimseleri lanetlemiş350 ve onlar hidayete erişemeyeceklerdir.351 

  

 

 

 

 

 

                                                 
344 Nisa Suresi, 4/29-30. 
345 Bakara Suresi, 2/49. 
346 Güzel, a.g.e. ,  s. 15. 
347 TDK Türkçe Sözlük, Türk Tarih Kurumu Basımevi. Ank. 1988, s. 1459; Dil Dergisi Yay. Türkçe 
Sözlük, Terör Md. Ank. 2005;  Ergil, a.g.e. , s. 1. 
348Ansiklopedik Siyasi Terimler ve Örgütler Sözlüğü, Güvenlik ve Yargı Muhabirleri Dernegi Yay. 
Ank. 1993, s. 124. 
349 Bozdemir, a.g.e. , VI/523. 
350 Hud Suresi, 11/18. 
351 Tevbe Suresi, 9/109. 
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C. Fesad  
 

Sulhün zıt anlamlısı352 olan fesad kelimesi bir şeyin fasid olması, bozulmak, 

çürümek, mahvolmak, kötü olmak, kötü yola sapmak, bir şeyi bozmak, ifsat etmek, 

bozgunculuk yapmak anlamlarına gelmektedir.353 Aynı zamanda fesad kelimesi, 

Tabii dengenin , sosyal düzenin ve ahlaki yapının bozulmasını ifade eden bir 

terimdir.354 Ayet-i kerimelerde fesad kavramı, alemin intizamının sağlanmasından 

sonra, bu düzenin bozulmasına katkı olacak her türlü davranışı ifade etmektedir. 

Alemin düzeni (yani fıtri ve tabii denge) tevhid ilkesine dayanmaktadır.355 Bu 

sebeple fıtri ve tabii dengeyi bozacak her türlü davranış, tevhid ilkesine de zarar 

vereceğinden veya tar tersi şeklinde düşünülecek olursa, tevhide aykırı her davranış 

fıtri ve tabii dengeyi bozacağından, insanın bu tür eylemleri fesad kavramıyla ifade 

edilmiştir. 

Kur’an-ı Kerim’de on bir ayette fesad kelimesi, otuz dokuz ayette de bunun 

türevleri geçmektedir.356 

Kur’an-ı Kerim’de fesad kelimesinin kullanıldığı ilk ayet-i kerime, Bakara 

11. ayettir: 

َأال ِإنَُّهْم ُهُم  {}ْا ِفي اَألْرِض َقاُلوْا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحوَن َال ُتْفِسُدو َوِإَذا ِقيَل َلُهْم

 {}اْلُمْفِسُدوَن َوَلـِكن الَّ َيْشُعُروَن 

"Onlara "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın" denildiği zaman "Biz yapıcı, 

düzeltici kimseleriz" derler. İyi bilesiniz ki, onlar bozguncuların ta kendileridirler, 

fakat bunun farkında değildirler."357 

                                                 
352 Nesefi, a.g.e. ,I/53. 
353 İbn Manzur, a.g.e. , III/335. 
354 DİA, XII/421. 
355 Enbiya Suresi, 21/22. 
356 Abdulbaki, Muhammed Fuad, a.g.e. , ‘fsd’ md. 
357 Bakara Suresi, 2/11-12. 
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Ayet-i kerimede ‘La tüfsidu’ bozgunculuk yapmayın ifadesi fesad 

kelimesinin türevi olarak kullanılmıştır. Buradaki ifade münafıklar ile ilgili olup, 

onların imani noktada toplumda meydana getirmeye çalıştıkları sıkıntılara atıfta 

bulunulmaktadır. Onlara ‘kalplerinizdeki hastalığı topluma bulaştırmayın’ 

denilmesine rağmen, münafıklar bilakis topluma hastalık bulaştırmadıklarını, 

toplumu huzura ve sükûna kavuşturduklarını iddia etmektedirler.358  Ayet-i kerimede 

kullanılan ‘fesad’ kelimesini küfür ve isyan olarak ifade edenler de olmuştur.359 

Buradan anlaşılan şudur ki, toplumda manevi anlamda sarsıntılar oluşturacak, 

toplumun inanç akidelerine zarar verecek, bunun sonucunda ise toplumun birliğine 

gölge düşürecek her türlü davranış fesad kavramının içine girmektedir. 

Fesad kelimesinin kullanıldığı diğer bir ayet-i kerime ise şu şekildedir:  

َقاُلوْا َأَتْجَعُل ِفيَها َمن  َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمَالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اَألْرِض َخِليَفًة

ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َوُنَقدُِّس َلَك َقاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما َال  يَها َوَيْسِفُك الدَِّماء َوَنْحُنُيْفِسُد ِف

 {}َتْعَلُموَن

‘Rabbin meleklere "Ben yeryüzünde bir halife var edeceğim" demişti; 

melekler, "Orada bozgunculuk yapacak, kanlar akıtacak birini mi var edeceksin? 

Oysa biz Seni överek yüceltiyor ve Seni devamlı takdis ediyoruz" dediler; Allah 

"Ben şüphesiz sizin bilmediklerinizi bilirim" dedi.’360 

Melekler, insanoğlunun yeryüzünde bozgunculuk yapacağından ve kan 

dökeceğinden bahsediyor. Bunların arka arkaya ifade edilmesini, fesad çıkarmanın 

ve kan dökmenin birbiriyle ilişkili olması şeklinde anlamamız mümkündür. 

Toplumun birlik ve beraberliğini bozacak, toplumda var olan barış durumunu yok 

edecek her türlü eylem fesad’dır. Fesad durumunun ortaya çıkmasından sonra ise 

toplumda kargaşa ve karışıklıklar baş gösterir, bunun sonucunda ise insanlar 

birbirlerinin kanını döker. 

                                                 
358 Derveze, a.g.e. , V/41-49. 
359 İbn Kesir, a.g.e. , I/66. 
360 Bakara Suresi, 2/30. 



  

 

 

87

‘İnsanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat çıkar; Allah 

da belki dönerler diye yaptıklarının bir kısmını böylece kendilerine tattırır.’361 

Ayet-i kerimede, yeryüzünün denizinde ve karasında fesadın zuhur etme 

sebebinin, orada yaşayan insanların günahları olduğuna işaret edilmiştir.362 

Kur’an-i Kerim, Allah’ın yeryüzünde hakim kılmak istediği yaşama biçimine 

karşı çıkan girişimleri bozgunculuk olarak ifade etmekte, kendilerine göre 

yaptıklarının ıslak çalışmalırı olduğunu iddia edenleri gerçek bozguncular olarak 

nitelendirmektedir.363 Ayrıca Kur’an-ı Kerim, tartıyı eksik tutmayı364, ekini ve nesli 

yok etmeyi365, akrabalık bağlarını koparmayı366 da tevhid düzenine ve fıtri-tabii 

dengelere zarar vermesi hasebiyle fesad ve ifsad kavramlarıyla tanımlamıştır. 

Diğer bir ayet-i kerimede ise yine fıtri ve tabii bir denge olan erkeğin kadınla 

evlenmesi, gerekli ihtiyaçlarını bu şekilde gidermesinin yok sayıldığı, ilk defa bu 

dengenin azgın bir şekilde bozulmaya çalışıldığı Lut kavmi de bozguncular olarak 

nitelendirilmiştir.367 

Razi ise fesad kavramını; Allah’a karşı açıkça isyan, münafıkların 

Müslümanların aleyhinde nifak saçan davranışları olarak ifade etmiştir.368 

Fesad kavramıyla ilgili ifade ettiklerimizi toparlamak gerekirse; alemin 

nizamını, fıtri ve tabii dengeyi, ahlaki ve sosyal yapıyı bozacak her türlü davranış 

fesad olarak nitelendirilebilir. Dolayısıyla terör, nesli ve üretimi yok etmesi sebebiyle 

tevhid ilkesine aykırı davranması, kamu otoritesine isyan ederek aynı zamanda 

sosyal düzeni bozması, sosyal  düzenin korunmasında olmazsa olmaz kabul edilen 

birlik ve beraberliğe zarar vermesi sebebiyle fesad eylemidir, bu eylemi 

gerçekleştirenler de müfsidlerdir, yani bozguncuların kendileridir. 

                                                 
361 Rum Suresi, 30/41. 
362 Derveze, a.g.e. , IV/306. 
363 Bakara Suresi, 2/11. 
364 Hud Suresi, 11/85. 
365 Bakara Suresi, 2/205. 
366 Muhammed Suresi, 47/22. 
367 Ankebut Suresi, 29/30. 
368 Razi, a.g.e. , II/66-67. 
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Kur’an-ı Kerim, ölçülerini kendisinin koyduğu salih amellerle yeryüzünü fert, 

aile ve toplum planında ıslaha çabalayan salih kullarının sulh ve salah 

istikametindeki misyonunu belirtirken, fesad-salah zıtlığını da açıkça ifade etmiş; 

Allah’ın (alemin nizamını ve fıtratın temizliğini korumak için koymuş olduğu)  

ilkelerine aykırı ve toplumun huzurunu, sükunetini bozan (terör, yok kesme, isyan, 

kan dökme, eşkıyalık gibi) eylemlerin ne kadar tehlikeli olduğunu ifade etmiş, ( 

tevbe edenler, günahlarından dönenler hariç) bu eylemleri gerçekleştirenlerin 

dünyadaki cezalarının kesilmesini istenmiş ve ayrıca ahirette de onları büyük bir 

azabın beklediğini vurgulamıştır: 

‘Allah ve Peygamberiyle savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuğa 

uğraşanların cezası öldürülmek veya asılmak yahut çapraz olarak el ve ayakları 

kesilmek ya da yerlerinden sürülmektir. Bu onlara dünyada bir rezilliktir. Onlara 

ahirette büyük azab vardır. Ancak, onları yakalamanızdan önce tevbe edenler bunun 

dışındadır. Biliniz ki Allah, bağışlar ve merhamet eder.’369 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
369 Maide Suresi, 5/33-34. 
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D. Hırabe 

Sözlükte ‘bedbaht, talihsiz; günahkar, asi’ gibi anlamlara gelen şaki 

kelimesinin çoğuludur. Ancak eşkıya Türkçe’de farklı bir anlam kazanmış olup ‘ yol 

kesen’ manasına gelen ‘katıu’t-tarik’ , ‘ haydut, harami’ anlamına gelen muharib 

kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır.370 Bu sebeple eşkıyalık ve eşkıya, 

İslam ceza hukukunun klasik sistematiğinde had suçları arasında yer alan ‘hırabe’ 

suçunun ve suçlusunun Türkçe’deki karşılığını teşkil eder.371 

َفَسادًا َأن ُيَقتَُّلوْا  َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اَألْرِض الّلَهَجَزاء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن  ِإنََّما

 َلُهْم َوَأْرُجُلُهم مِّْن ِخالٍف َأْو ُينَفْوْا ِمَن اَألْرِض َذِلَك َأْو ُيَصلَُّبوْا َأْو ُتَقطََّع َأْيِديِهْم

 {} ِخْزٌي ِفي الدُّْنَيا َوَلُهْم ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم

‘Allah ve Rasulü ile savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk yapmaya 

çalışanların cezası; (ya) öldürülmeleri, ya asılmaları, ya ellerinin-ayaklarının 

çaprazlama kesilmesi veya bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu, onların dünyada 

çekecekleri rezilliktir. Ahirette ise onlara büyük bir azab vardır.’372 

Müfessirlerin birçoğu ayet-i kerimenin nüzul sebebini işlenen bir hırabe 

suçuna dayandırmaktadırlar.373 Olay şu şekildedir:  

Enes b. Malik (r.a.) diyor ki: ‘Ureyne (başka bir rivayette ise Ukl) 

kabilesinden bazı insanlar Medine’ye uğrayarak Allah Rasulü’nün yanına 

gelmişlerdi. Ancak onlar, Medine’nin havasını ağır bulmuşlar ve hastalanmışlardı. 

Bunun üzerine Allah Rasulü onlara, ‘isterseniz zekat develerinin yanına gidin de 

onların sütlerinden için’ buyurmuştu. Onlar da bunu yapmış ve sağlıklarına 

kavuşmuşlardı. Sonra çobanlara saldırarak öldürmüşler ve İslam’dan dönmüşlerdi. 

Develeri de sürüp götürmüşlerdi. Bunu duyan Hz. Peygamber, arkalarından bazı 

                                                 
370 DİA, XI/463. 
371 Karaman, Hayreddin; Mukayeseli İslam Hukuku, İz Yay. ist. 2003, I/180-181. 
372 Maide Suresi, 5/33. 
373 İbn Kesir, a.g.e. , II/48-49; Razi, a.g.e. , XI/220; İbn Atiyye, el-Endelusi, el-Muharraru’l-Veciz, 
Beyrut, 1993, II/183. 
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adamlar göndermiş ve yakalanarak getirilmişlerdi. Allah Rasulü de onların ellerini, 

ayaklarını kesmiş, gözlerini oymuş ve ölünceye kadar Harre’de bırakmıştı.’374  

Yolcuların mallarını gizlice aşırıp kaçan kimse yol kesici veya eşkıya 

sayılmaz. Çünkü bu gibi kimseler bir güce sahip olmayıp sadece hırsızlık yaparak 

malı alıp kaçan kimselerdir. Bunlara hırsızlık hükümleri uygulanır. Yol kesicilik 

suçunun sabit olması için, suçun belli bir güç tarafından insanların mallarının 

ellerinden zorla alınması, canlarına kastedilmesi ve halkın korkuya düşürülmesi 

gerekmektedir.  Bu şekilde sabit olan hırabe suçunun cezası ayet-i kerimede de ifade 

edildiği gibi çok büyüktür. 

Yukarıdaki ayette öngörülen ceza türleri; öldürme, asma, sağ el ve sol ayağın 

çaprazlama kesilmesi ve sürgünden ibarettir. Bu cezaların yol kesme suçunu işleyen 

kimsenin suçu işleme şekli dikkate alınarak şu şekilde uygulanması müctehitlerce 

öngörülmüştür: 

1- Ebu Hanife’ye göre ayetteki cezalar suçun şekil, durum ve neticelerine 

göre düzenlenmiştir:  

a) Sadece yol kesen, güvenliği bozan, fakat soygun yapmamış ve adam 

öldürmemiş bulunan kimse sürgün cezası ile cezalandırılır. 

b) Soygun yapmış kimsenin sağ eli ve sol ayağı kesilir. 

c) Cana kıyan fakat soygun yapmayan kimse öldürülür. 

d) Hem öldüren hem de soyan kimseye devlet el ve ayağını keserek 

asmak veya öldürmek cezalarından birini uygulayabilir. 

2- Ebu Yusuf’a göre devlet asmayı affedemez. Kesme cezasından sonra ibret 

için asar. 

3- İmam Muhammed’e göre sadece öldürülür, ayrıca asılmaz.375 

4- İmam Şafii ve Ahmed’in ictihadları Ebu Hanife’ninkine yakındır.376 

                                                 
374 Buhari, a.g.e. , Vudu’, 66; Müslim, a.g.e. , Kasame ve Muharibin, 9, 10. 
375 Ali b. Halil et-Tarablusi, Muinü’l-Hukkam, Mısır 1310, s. 227. 
376 İbn Teymiyye, es-Siyasetü’ş-Şer’iyye, Bombay 1306, s. 37. 
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5- İmam Malik’e göre cana kıymış ise katledilir, yahut asılır, diğer cezalar 

verilmez; soygun yapmışsa, öldürme, asma ve kesme cezalarından birisi 

verilir. 

6- Yolcuları yalnız öldürmek suretiyle yol kesicilik yapanların cezaları, had 

cezası olarak öldürülmeleridir. Hatta bunlardan yalnız birisinin bir 

yolcuyu öldürmesi had bakımından hepsinin öldürmesi gibidir. Bu yüzden 

hepsi hakkında had uygulanır. Delil Hz. Ömer'in uygulamasıdır. San'a'lı 

bir kadın dostu ile anlaşarak kocasının oğlunu birlikte öldürmüşlerdi. Vali 

Ya'lâ b. Ümeyye bir karara varamayınca konuyu halîfe Ömer (r.a)'e yazdı. 

Hz. Ömer bir kişi yerine bir kişiye kısas uygulanması görüşünde idi. Hz. 

Ali aksi görüşteydi. O, Ömer'e şöyle dedi: "Bir grup insan bir deveyi 

birlikte çalıp kesseler ve her biri bir parça alsa her birine hırsızlık cezasını 

uygulamaz mıydın?". Hz. Ömer; "Evet" cevabını verince, Hz. Ali: "İşte 

bu da onun gibidir" dedi. Bunun üzerine Hz. Ömer vali Ya'lâ'ya şöyle 

direktif verdi: "ikisini de öldür. Eğer bu cinayete bütün San'a halkı 

katılmış olsaydı hepsini öldürürdüm"377 

İfade etmek gerekir ki, terör suçu bütün bu suçları kapsamına almaktadır. 

Yeri geldiği zaman insan öldürme, yeri geldiği zaman soygun yapma, yeri geldiğinde 

yol kesme ve eşkıyalık yapma eylemlerini içerisinde barındırmaktadır. Bu sebeple 

yukarıda ifade edildiği gibi terör suçunun cezası da yukarıda belirtilen cezalar 

içerisinde müctehidlerin görüşlerine göre uygulanır. 

Kur’an-ı Kerim’in terör kavramını tanımlaması ve vasıflandırması açısından 

baktığımız zaman, terör öncelikle insanlar için büyük bir fitnedir; insanlara sıkıntı ve 

korku veren bir zulümdür; toplumda birlik ve beraberliği bozucu etkisi sebebiyle 

fesattır; içerisinde barındırdığı suç unsurları itibariyle terör, hırabe suçu ile 

ifadelendirilmektedir. Bütün bu vasıflandırmalardan sonra ifade edildiği gibi 

Kur’an’a göre terör suçunun hem bu dünyada hem de ahirette cezası çok büyüktür. 

 

                                                 
377 Zekiyyüddin Şa’ban, Usulü’l-Fıkh, (terc. İbrahim Kâfi Dönmez), Ank. 1990, s. 117-118. 
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III. KUR’AN’IN TERÖRE BAKIŞI 
 

İkinci bölümümüze terör konusuna, modern anlamda sosso-kültürel bakış 

açısının tahlilini yaparak, terörün kavramsal çerçevesini, tarihi seyrini, amacını, 

sebeplerini, dünyanın terör kavramını nasıl değerlendirdiğini, bunların ötesinde 

Kur’an’ın terör kavramını nasıl vasıflandırdığını ifade etmeye çalıştık. Şimdi ise yine 

Kur’an merkezli bir bakış açısıyla Kur’an’ın terör fiiline karşı koymuş olduğu tavrı 

açıklamaya çalışacağız.  

A. İnsan Allah Katında En Değerli Varlıktır  
 

Allah, insanoğluna diğer mahlûkat arasında özel ve üstün bir makam vermiş, dini, 

düşüncesi, mevkii, ilmi, cinsiyeti, zenginlik ve fakirliği, ırkı vs. hiçbir surette göz 

önüne alınmaksızın onun değerli bir varlık olduğunu, yeryüzünün halifesi olduğunu 

beyan etmiştir. 

لطَّيَِّباِت ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مَِّن ا َوَلَقْد َآرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم
 {}َآِثيٍر مِّمَّْن َخَلْقَنا َتْفِضيًال  َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى

 

“And olsun ki, biz insanoğullarını şerefli kıldık, onların karada ve denizde 

gezmesini sağladık, temiz şeylerle onları rızıklandırdık, yaratıklarımızın pek 

çoğundan üstün kıldık.”378 

Ayet-i kerimedeki ‘biz insanoğlunu üstün kıldık’ tan maksat, insanoğlunu 

düşünme ve akletme yeteneği ile donatarak diğer bütün canlılardan ve meleklerden 

üstün olduğuna işarettir. Akıl nimeti sadece insana verilen çok özel bir nimettir.379 

Ayrıca insanın yaratılışı da diğer varlıklara nazaran en güzel şekildedir.380 İnsanı 

yaratmış ve onu en güzel şekilde donatarak, mükemmel yetenek ve kuvvetler 

sunmuştur.381 

                                                 
378 İsra Suresi, 17/70. 
379Esed, a.g.e. , s.573.  
380 Tin Suresi, 95/4. 
381 Derveze, a.g.e. , I/286. 
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Allah, yeryüzünün halifesi olarak382 insanı en güzel şekilde yarattıktan sonra, 

insanın değerini ifade için melekleri insanoğluna secde ettirmiştir. Yapılan bu secde, 

Allah’a itaat ve O’nun yeryüzünde halife olarak yarattığı ve birçok üstün vasıflarla 

donattığı insana saygı ve onun hilafete liyakatını tasdik anlamına gelmektedir.383 Bu 

durum ise insanın Allah katında ne kadar değer ifade ettiğini göstermektedir. Ayrıca 

Allah’ın emrine itaat etmeyip, insana saygı mahiyetindeki bu secdeden imtina eden 

İblis, bu davranışının cezasını ebedi bir şekilde lanetlenmek suretiyle ödemiştir. 

İnsanın ne kadar değerli bir varlık olduğu tabi ki bunlarla sınırlı değildir. Yüce 

Allah bütün yaratılmışları insanın emrine amade kılmıştır384, ve insana bahşettiği 

özel akıl nimetiyle yaratılanları yorumlama ve yönlendirme yeteneği vermiştir. Allah 

gökleri ve yerleri, denizleri, kısaca bütün yaratılmışları insanoğlu için boyun 

eğdirmiştir. Bütün her şeyi insanoğlunun istifadesine sunmuştur.385 

İnsanoğluna verilen bu değerin ve kendisine boyun eğdirilen bütün 

yaratılmışların karşılığında Allah (c.c.), ondan sadece bir şey istemektedir; 

Yaratanını tanıması ve O’na hakkıyla kulluk etmesi, kendisine verilen sorumlulukları 

yerine getirmesi, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaması, ve ayrıca diğer insanlarla 

güzel ilişkiler kurmasıdır. 

İnsanoğlu’nun değerini ifade eden bir konu daha vardır ki, o da kul hakkıdır. 

Peygamber (s.a.v.), Allah Teala’nın insanların kendisine karşı işlemiş olduğu 

günahlardan tevbe ettiği takdirde dilediğini bağışlayabileceğini ifade ederken, kul 

hakkını hak sahibi affetmedikçe hiçbir şekilde bağışlamayacağını ifade etmektedir. 

Bu hadis-i şeriflerden bir kaçı şu şekildedir: 

“ Ehli Cennet’ten hiçbirisinin üzerinde kul hakkı olduğu halde Cennete girmesi 

helal olmaz.”386  

 “ Kim üzerinde bir insanın nefsine yahut malına tecavüzden dolayı kul hakkı 

bulunursa, dinar veya dirhem bulunmayan kıyamet gününden önce hak sahibi ile 

                                                 
382 Bakara Suresi, 2/30. 
383 Heyet, Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, DİB Yay. Ank. 2006, I/105. 
384 Hacc Suresi, 22/65; Casiye Suresi, 45/13. 
385 Derveze, a.g.e. , III/420. 
386 Naim, a.g.e. ,  VII/356. 
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helalleşsin. Aksi takdirde kıyamette iyi amelinden hak sahibine aktarılır, iyi ameli 

yoksa hak sahibinin günahından ona devredilir.”387 

Yukarıdaki ayet-i kerimelerin ve de hadis-i şeriflerin de ifade ettiği gibi insan 

değerli bir varlıktır, bütün ilahi kitaplar, peygamberler onun için gönderilmiştir. Bu 

kadar değer de yaratılan varlığa yapılacak her türlü tecavüz ( canına, malına, ırzına) 

kesinlikle cezasız kalmayacaktır. Çünkü o, yeryüzünün halifesi, yaratılanların en 

şerefli ve en güzel olanı, güneş ve ay, gece ve gündüz, deniz ve üstündeki gemiler, 

yani arz ve semada bulunan her şeyin emrine verildiği bir varlıktır.388  

 

B. İslam Barış ve Güvenliğin Kaynağıdır 
      

ِإنَُّه َلُكْم  ْلِم َآآفًَّة َوَال َتتَِّبُعوْا ُخُطَواِت الشَّْيَطاِنِفي السِّ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْدُخُلوْا
 {}َعُدوٌّ مُِّبيٌن 

 

“Ey iman edenler, hepiniz topluca barış ve güvenliğe (İslam’a) girin ve şeytanın 

adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır”389 

İslam kelimesi, ‘sulh, barış ve teslimiyet’ ve ‘selamet’ manalarındaki ‘silm’ 

kökünden gelir.390 Ayrıca ‘silm’ kelimesi, ‘ bir insanın diğerinden zarar görmemesi, 

iki tarafın birbirine güvenmesi’ anlamına gelmektedir.391 

Kur’an. Allah’ın insanlara yol gösterici olarak indirdiği bir kitaptır ve Allah 

Kur’an’ın birçok ayet-i kerimesinde insanlara güzel ahlakı emretmektedir. 

Yukarıdaki ayet-i kerime ile insanlar, yeryüzünde merhametin, şefkatin, hoşgörünün 

ve barışın yaşanabileceği model olarak İslam ahlakına davet edilmektedir.392 Kur’an 

ahlakına göre hiçbir Müslüman, Müslüman olsun veya olmasın tüm diğer insanları 

                                                 
387 Naim, a.g.e. , VII/376. 
388 Bakara Suresi, 2/30; Rum Suresi, 13/2; İbrahim Suresi, 14/33; Casiye Suresi, 45/12. 
389 Bakara Suresi, 2/208. 
390 Derveze, a.g.e. , V/217; Ateş, a.g.e. , I/292; Heyet, Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, I/521. 
391 El-İsfahani, a.g.e. , slm md. 
392 Ateş, a.g.e. , I/292. 
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karşı adaletli davranmakla, zayıfları ve masumları korumakla ve yeryüzünde 

bozgunculuğu önlemekle sorumludur.393  

İslam’dan önceki bütün semavi dinler belli bir kavme gönderilmiştir, ancak İslam 

bütün insanlığın dini olarak gönderilmiş ve Hz. Muhammed (s.a.v.) ise bütün 

insanlığa elçi olarak gönderilmiştir.394 Hatta Kur’an-i Kerim, Peygamber (s.a.v.)’in 

bütün âlemlere (canlı-cansız, ins-cin) rahmet olarak gönderildiğini beyan 

etmektedir.395 Soy-sop, ırk ya da kültürel çevre gözetmeksizin bütün insanlara hitap 

ettiği için Kur’an’ın mesajı evrenseldir.396 Kur’an ahlakının en belirgin özellikleri, 

merhamet, şefkat, adalet, dürüstlük, affedicilik, tevazu, hoşgörü, fedakârlık ve 

sabırdır. Mü’min kimse insanlara güzellikle davranan, hayır işlerinde yarışan, iyilikte 

ve fedakârlıkta bulunan kimsedir. Bu özellikler ayet-i kerimelerde şu şekilde ifade 

edilmektedir: 

السَّاَعَة آلِتَيٌة  َوَما َخَلْقَنا السََّماَواِت َواَألْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِإالَّ ِباْلَحقِّ َوِإنَّ
 {}َفاْصَفِح الصَّْفَح اْلَجِميَل 

 

“Biz, gökleri, yeri ve her ikisi arasındakileri hakkın dışında (herhangi bir amaçla) 

yaratmadık. Hiç şüphesiz o saat ( kıyamet ) yaklaşarak gelmektedir; öyleyse (onlara 

karşı ) güzel şekilde davran.”397 

Ayet-i kerimede Hz. Peygamber (s.a.v.)’e ( ve onun nezdinde bütün mü’minlere ) 

müşriklerin aşırı olumsuz tutumları karşısında sabırlı davranması ve tebliğine 

güzellikle, iyilikle devam etmesi öğütleniyor. Müşriklerin kötü davranışlarına 

müsamaha göstermesi, hoşgörü ve yumuşaklığı elden bırakmaması tavsiye 

ediliyor.398 

“Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, 

yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, 

                                                 
393 Bakara Suresi, 2/205; Kasas Suresi, 28/77. 
394 Canan, İbrahim, İslam’a Göre Terör, s.20-21, (Sulh ve Müsamaha Dini Olarak İslam isimli 
makale), Işık Yay. İst. 2004;  Sebe Suresi, 34/28. 
395 Enbiya Suresi, 21/107. 
396 Esed, a.g.e. , s. 665. 
397 Hicr Suresi, 15/85. 
398 Derveze, a.g.e. , III/19. 
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ellerinizin altında bulunanlar (köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi davranın; 

Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez.”399 

İşte Kur’an böyle bir ahlakı insanlara sunmaktadır, insanların hep birlikte barış 

ve güven içerisİnde yaşayabileceği üstün bir yaşam tarzı. Bu yaşam tarzına tabi ki 

sadece ibadet etmekle ulaşılmaz. Kur’an’ı iyi anlamak, onun emirlerine itaat etmek 

ve nehyettiklerinden uzak durmakla böyle bir yaşam tarzı ve insan profili 

oluşturulabilir. Mü’min kimse münasebette olduğu bütün insanlara ( dini ve cemaati 

ne olursa olsun ) iyilik ve güzellikle muamele etmekle sorumludur. Kur’an’ın hedefi 

de bu şekilde ideal bir toplum oluşturmaktır.400 

َوَال الشَّْهَر اْلَحَراَم َوَال اْلَهْدَي َوَال  الّلِهَيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َال ُتِحلُّوْا َشَعآِئَر 
اْلَحَراَم َيْبَتُغوَن َفْضًال مِّن رَّبِِّهْم َوِرْضَوانًا َوِإَذا َحَلْلُتْم  آلِئَد َوال آمِّيَن اْلَبْيَتاْلَق

اْلَحَراِم َأن  َصدُّوُآْم َعِن اْلَمْسِجِد َوَال َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َأن َفاْصَطاُدوْا
َعَلى اِإلْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوْا  َوى َوَال َتَعاَوُنوْاَتْعَتُدوْا َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبرِّ َوالتَّْق

 {}َشِديُد اْلِعَقاِب الّلَهِإنَّ  الّلَه
 

“ … Mescid-i Haram'a girmenizi önledikleri için bir topluma karşı beslediğiniz 

kin sizi tecavüze sevketmesin! İyilik ve (Allah'ın yasaklarından) sakınma üzerinde 

yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun; çünkü 

Allah'ın cezası çetindir.”401 

İşte bütün insanlığın günümüzde özlem duyduğu bir üstün ahlak ilkesi daha, nefsi 

duygularını aşan, sadece Rabbine itaat eden ve iyilik yolunda yarışan, düşmanlık 

beslemeyen bir insan modeli. Mü’min kimse bir insana veya bir topluluğa karşı 

duyacağı kin ve öfke sebebiyle Rabbi’nin sınırlarını çiğnemez, zulme kalkışmaz ve 

hiçbir şekilde düşmanca tavır sergilemez. Tam aksine bütün her şeye rağmen, iyilik 

ve güzellik yolunda mücadele eder, insanlara yardımlaşmada gayret sarf eder. 

Sınırları aşan kimseler için ise şiddetli bir azap vardır.402 

İslam’ın barış ve güven içerisinde mutlu ve huzurlu bir yaşam oluşturabilmesi 

için, Allah (c.c.)’ın Kelam’ından birkaç ayet-i kerimeyi ifade ettik.  Bu husustaki 

                                                 
399 Nisa Suresi, 4/36. 
400 Derveze, a.g.e. , VI/129; Esed, a.g.e. , s. 144. 
401 Maide Suresi, 5/2. 
402 Derveze, a.g.e. , VII/6. 
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ayetler bunlarla sınırlı değildir ancak Kur’an’ın genel olarak insanlara tavsiye ettiği 

üstün ve evrensel ahlak ilkeleri bu şekildedir. Yine Peygamber (s.a.v.)’in yaşamında 

ve Müslüman devletlerin varlığında bu ahlak ilkelerinden pek çok örnekler görmek 

mümkündür.  

Muhammed Hamidullah’ın, İslam Peygamberi isimli eserinden, aleyhissalatü 

vesselam’ın, Necranlı Hristiyanlarla yaptığı anlaşma metninden birkaç satırı, 

kıyamete kadar arkadan gelecek Müslümanlara nebevi bir örnek olması bakımından 

burada zikretmek faydalı olacaktır: 

“onların mallarına, canlarına dini hayat ve tatbikatlarına, hazır bulunanlarına, 

hazır bulunmayanlarına, ailelerine, mabetlerine ve az olsun çok olsun onların 

mülkiyetlerinde bulunan her şeye şamil olmak üzere Allah’ın himayesi ve Rasulüllah 

Muhammed (s.a.v.)’in zimmeti (koruması) Necranlılar ve onlara bağlı etraftakiler 

üzerine bir haktır. Hiçbir psikopos kendi dini vazife mahalli dışına, hiçbir papaz 

kendi papazlık vazifesini gördüğü kilisenin dışına, hiçbir rahip, içinde yaşadığı 

manastırın dışında bir yere alınıp gönderilmeyecektir… Onlar ne zulmedecekler ve 

ne kendileri zulme uğrayacaklardır. Onlar arasında hiç kimse, bir başkasının işlediği 

suç ve yaptığı haksızlıktan mes’ul tutulmayacaktır.”403 

İfade edilen ayet-i kerimeler ve de Peygamber (s.a.v.)’in anlaşma metninde 

belirtilen hususlar zaman ve mevzu bakımından hususi olmasına rağmen, sonsuza 

kadar kalıcı yüce bir telkin içermektedir. Müslümanların herhangi bir insana veya 

topluluğa olan kinlerinden dolayı nefsi duygularla hareket ederek onlara karşı haksız 

davranmasını, öfkelerini düşmanlık için bir araç kılmalarını yasaklamaktadır. İnanan 

kimselerin iyilikte ve güzellikte yarışmasını, takva ve onun gerektirdiği şekilde bir 

yaşam tarzı oluşturmalarını, düşmanlıkta ve günah olan şeylerde yardımlaşmamayı 

ise mü’min kimselere şiddetle tavsiye etmektedir.404 

Bu hususların dikkate alındığı, belirtilen üstün ahlaki ilkelerin hayata tatbik 

edildiği bir toplumda her zaman barış ve güven hâkim olur, düşmanlığa yer kalmaz. 

Böyle evrensel ilkelere sahip bir dinin ise kin ve nefret sözleri ile vasıflandırılması, 

düşmanlık ve saldırganlığın sebebi olarak gösterilmesi cahillikten başka bir şey 

                                                 
403 Hamidullah, Muhammed, İslam Peygamberi, (çev. : Salih Tuğ), İst. 1990, I/622. 
404 Derveze, a.g.e. , VII/12-13. 
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değildir. Bu noktada Müslümanlara düşen insanlara, İslam dinini güzel bir şekilde 

anlatmak ve İslam’ı yanlış anlayan kimselerin yaptığı davranışlardan İslam dininin 

ve onun bütün müntesiplerinin sorumlu tutulamayacağını ifade etmektir.  

 

C. Kur’an Terörü Lanetler 
 

Kur’an, yeryüzünde insanların barış ve güven içerisinde yaşamlarını 

sürdürebilmeleri için gerçek anlamda evrensel ilkeler beyan etmekte, bu şekilde bir 

toplum oluşturmayı hedeflemekte, inananlara barış ve güven ortamını sarsacak her 

türlü davranıştan uzak durmalarını emretmektedir. Yeryüzünde bozgunculuk 

çıkaracak, insanların arasına kin ve nefret sokacak her türlü davranışın, bu 

davranışları sergileyenlerin her zaman karşısında durmaktadır. 

Yeryüzünde bozgunculuğun en açık şekli ise bir insanı (haksız) yere öldürmektir. 

Allah (c.c.) bu durumu ayet-i kerimesinde şu şekilde beyan etmiştir: 

َنْفسًا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي  ِمْن َأْجِل َذِلَك َآَتْبَنا َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنَُّه َمن َقَتَل
يعًا َوَلَقْد َجِم النَّاَس َجِميعًا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس اَألْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل

 {}مِّْنُهم َبْعَد َذِلَك ِفي اَألْرِض َلُمْسِرُفوَن  َجاءْتُهْم ُرُسُلَنا ِبالَبيَِّناِت ُثمَّ ِإنَّ َآِثيرًا
 

“ …Kim bir kimseyi bir kimseye veya yeryüzünde bozgunculuğa karşılık 

olmadan öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu diriltirse 

(ölümden kurtarırsa) bütün insanları diriltmiş gibi olur"405 

İlk olarak İsrail oğullarına bildirilen bu ahlak ilkesi, evrensel bir ilkedir ve bugün 

de Müslümanlar ve tüm insanlar için geçerlidir.406 Kur’an, bir insanın öldürülmesini 

tüm insanların öldürülmesine eş tutmakta, bir insanın yaşatılmasını ise tüm insanların 

yaşatılmasına eş tutmaktadır. Hele ki bir insanın -terör gibi bir eylemle- başkalarının 

canına kastederken kendi canını da hiçe sayması daha da acı bir tablodur. 

                                                 
405 Maide Suresi, 5/32. 
406 Esed, a.g.e. , s.194. 
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Yukarıda da belirttiğimiz gibi, İslam (silm) kökünden gelen bir kelime ve anlam 

olarak, selamet, esenlik, güven ve barış anlamlarındadır. Bu sebeple İslam bu 

saydıklarımızın aksine olan bütün davranışların karşısındadır.  

Terör kelimesinin ne anlamlara geldiğini konumuzun başında ifade etmiştik. 

Bugün dünyada yaşanan terör eylemlerinin birçoğu vahşilikten başka bir şey değildir, 

Allah’ın en güzel bir biçimde yaratmış olduğu insan denen varlığı hiçe saymak ve 

bunun da ötesinde bütün insanların kalbine korku salarak yaşamlarını altüst etmektir. 

Tabi ki yaşanan tüm bunlar sebepsiz değildir, yani etki-tepki meselesidir. Kur’an’ın 

sunduğu ahlaki ilkelerden uzaklaşan dünya, ahlaksız ve düşmanca tavrı sürdürmeye, 

şeytanın adımlarını izlemeye devam ettiği müddetçe terör olayları duracak gibi 

gözükmemektedir.  

Allah (c.c.) Kur’an ilkelerinin ve sınırlarının dışına çıkan insanlara şu şekilde 

hitab etmektedir: 

َيْظِلُموَن النَّاَس َوَيْبُغوَن ِفي اْلَأْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ ُأْوَلِئَك  ِإنََّما السَِّبيُل َعَلى الَِّذيَن
 {}يٌم َعَذاٌب َأِل َلُهم
 

“ Yol, ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere tecavüz ve 

haksızlıkta bulunanların aleyhinedir. İşte bunlara acıklı bir azap vardır.”407 

Ceza, insanlara zulüm ve düşmanlıkla yönelen, yeryüzünde haksız yere fesad ve 

saldırganlık çıkaranlar için geçerlidir. İşte o kimseler bütün kınamaya layıktırlar, 

acıklı bir azaba müstehaktırlar. İnsanlara zulmetmeyen, haksızlık yapmayan ve 

masum kimlerin cezalandırılması söz konusu değildir.408 Kurunun yanında yaş da 

yanar mantığı Kur’an açısından son derece yanlıştır. Ancak cezayı hak edene, cezası 

verilecekse bile, hiçbir şekilde aşırı gidilmemeli ve misliyle karşılık verilmelidir.409 

Kur’an-ı Kerim terör kavramını ‘fesad’ olarak vasıflandırmaktadır. Yeryüzünde 

bozgunculuk çıkaranların (hususi olarak hâkimiyet sahiplerinin) Allah tarafından 

sevilmediğini ve sonlarının acı bir azap olduğunu ifade etmektedir: 

 

                                                 
407 Şura Suresi, 42/42. 
408 Derveze, a.g.e. , III/348. 
409 Nahl Suresi, 16/126. 
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 {}َال ُتْفِسُدوْا ِفي اَألْرِض َقاُلوْا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحوَن  َوِإَذا ِقيَل َلُهْم
 {}َأال ِإنَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلـِكن الَّ َيْشُعُروَن 

 
 “Kendilerine: "Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın" dendiği zaman, "Bizler 

sadece ıslah edicileriz" derler. İyi bilin ki, asıl bozguncular kendileridir, lakin 

farkında değillerdir.”410 

َعَلى َما ِفي َقْلِبِه  الّلَه النَّاِس َمن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُيْشِهُد َوِمَن
ِفي اَألْرِض ِلُيْفِسَد ِفِيَها َوُيْهِلَك اْلَحْرَث  َوِإَذا َتَولَّى َسَعى{} َوُهَو َأَلدُّ اْلِخَصاِم 

 {}َال ُيِحبُّ الَفَساَد  الّلُهَوالنَّْسَل َو
 

“Dünya hayatına dair konuşması senin hoşuna giden, pek azılı düşman iken, 

kalbinde olana Allah'ı şahid tutan, işbaşına geçince, yeryüzünde bozgunculuk 

yapmaya, ekin ve nesli yok etmeğe çabalayan insanlar vardır. Allah bozgunculuğu 

sevmez.”411 

Ayet-i kerime de ifade edildiği gibi yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar 

kendilerine tepki gösterildiği, bir uyarıda bulunulduğu zaman, biz bozguncu değiliz, 

yeryüzünü ıslah ediyoruz, derler. Ancak kalpleri Allah bilir ve onlar gerçekten de 

yeryüzünün düzenini bozmaya ve insan neslini tüketmeye çalışmaktadırlar. Ancak 

şeytanlarıyla ( ve şeytanın dostlarıyla ) baş başa kaldıkları zaman kalplerindekini 

çıkarırlar ve gerçek niyetlerini ortaya koyarlar. Allah’ın yolundan gidenler kazanır, 

şeytanın yolundan gidenler kaybeder.412 

Yine ayet-i kerimeler yeryüzünde bozgunculuk yapanların yapmış olduğu bu 

taşkınlıklarının dönüp dolaşıp kendilerini bulacağını ve sadece bu dünya hayatının 

değil ahiret hayatının da olduğunu belirtmektedir.413 

Allah Teâlâ yeryüzünde bozgunculuk yapan, fesat çıkararak yeryüzündeki barışı 

ve güven ortamını bozan birçok milletin helak olup gittiğine işaret ederek, Allah’ın 

kanunlarında bir değişim olmayacağını belirtiyor.414 Kur’an, müslümanlar aleyhinde 

komplo teorileri üreten, Müslümanlara eziyet eden kimselerin cezalandırılması 

                                                 
410 Bakara Suresi, 2/11-12. 
411 Bakara Suresi, 2/204-205. 
412 Derveze, a.g.e. , V/44. 
413 Yunus Suresi, 10/23. 
414 Ahzab Suresi, 33/60-62. 
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gerektiğine de işaret etmektedir. Müslümanlardan bu düşmanlar karşısında vakarlı 

bir duruş sergilemeleri ve gerektiğinde Allah yolunda canını feda etmekten 

çekinmemeleri istenmektedir.415 

---     Şimdi biz genel anlamda terör konusuna değindikten sonra (aşağıda tekrar 

devam edeceğiz) özel bir parantez açarak Batı’nın İslam ile nitelediği terör konusunu 

açıklamaya çalışacağız. 

 Müslüman kimliğine sahip olan kimselerin davranışlarında bilinçli ve tutarlı 

olmaları gerekir. Şeytanın dostlarına fırsat vermemeleri ve onların Kur’an, İslam ve 

Allah adına iftira etmelerine veya mecåzi anlamda kutsallarımıza küfretmelerine 

imkân tanıyacak davranışlardan sakınması gerekir.416 Özellikle Filistin bölgesinde, 

Afganistan’da ve Ortadoğu da (Müslümanların çoğunlukta olduğu bölgelerde) 

yaşanan insanlık dışı saldırılar, ahlak dışı davranışlar bu bölgenin insanını ve bütün 

dünya Müslümanlarını Kur’an-i çerçevede düşünmekten (şartlar gereği doğal olarak 

diyebiliriz) uzaklaştırmıştır. Bu bölgeler gayr-i Müslimler tarafından özellikle son 

zamanlarda kan gölüne çevrilmiş ve Müslüman anne babalar çocuklarının gözü 

önünde ya da çocuklar anne babaların gözü önünde vahşi bir şekilde öldürülmüş ve 

Müslüman kadınların namusu kirletilmiştir. (Bunun ötesindeki ahlaksızlıklara burada 

yer veremeyeceğim.) Haberlerde Müslüman bir kadının; gayr-i Müslim birinin 

çocuğunu taşıyorum diyerek intihar ettiğini herhalde hafızası olanlar hatırlayacaktır. 

Tabii ki böyle bir ortamda insanların tamamen akılcı, dini bir bilinçle hareket 

etmelerini söylemek kolay olur ancak uygulaması zor gibi görünüyor. 

Bu konuda işi duygusallığa vurmamak gerekir ancak bu şartlar altında ki 

insanların da sosyal ve psikolojik durumları göz ardı edilmemelidir. 

Yani ifade etmemiz gereken şudur ki, Müslüman olan kimselerin canlarını dahi 

hiçe sayacak derecede intifada hareketlerine girişmesi, ya saldırıya karşılık verme ya 

da intikam amacını gütmektedir. Ancak ne amaçla olursa olsun Kur’an-ı Kerim 

ilkeleri unutulmamalıdır. İntifada hareketleri ve düzenlenen saldırılar hiçbir şekilde 

masum insanları hedef almamalıdır. Saldırı ve savaş ile ilgisi olmayan kimselerin 

öldürülmeleri hiçbir şekilde Kur’an’a uygun değildir. Saldıran tarafların bugün bütün 

                                                 
415 Derveze, a.g.e. , VI/52-53. 
416 En’am Suresi, 6/108. 
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dünyada insanlık adına ne kadar çirkin işler yaptığı ortadadır. Ancak bir müslümana 

aynı çirkinlikte işler yapmak yakışmaz. Zaten İslam tarihinde Batı’nın uyguladığı 

şiddetin ve terörün bir örneğini bulmak mümkün değildir.  

Parantezimizi kapatmadan son olarak şunu da ifade etmeliyiz ki, Batı’nın İslam 

adına yapılan terör olarak ifade ettiği eylemlerin –yukarıda belirttiğimiz gibi- İslam’ı 

yayma gibi bir amacı kesinlikle yoktur. Böyle bir tebliğ yönteminin İslam Tarihinde 

hiçbir örneği de yoktur417. Çünkü dinde zorlama olmaz.418 Zira din ve inanç, kişinin 

vicdanıyla alakalıdır. Ayrıca zorla kabul ettirilen bir inanç hiçbir anlam taşımaz. 

Allah (c.c.) insana, kendisine inanıp inanmama hürriyetin vermişken419, birilerinin 

zorlama ile insanlara bişeyleri kabul ettirmek istemesi de anlamsızdır.420 Bu şekilde 

bir davranış dini açıdan da günah teşkil etmektedir.421 Yapılan saldırılar da zaten 

böyle bir amacı gütmemektedir. Saldırılara karşılık vermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca 

bu eylemlerin cihad kapsamında düşünülmesi yanlıştır, çünkü cihad kavramı Kur’an-

i bir kavramdır ve cihad ibadeti sadece savaş anlamında değil çok daha genel olan, 

Kur’an’ın ahlaki ilkelerle içini doldurduğu bir kavramdır. Mücahid kimse 

mücahedesinde Kur’an ilkelerinin dışına taşamaz. O takdirde yapılan şey cihad 

olmaz, cihadın amacı bölümünde ifade ettiğimiz gibi burada amaç birilerini 

öldürmek değil diriltmektir. Öldürme eylemi gerçekleşecekse bile bu noktada hedef 

kesinlikle masum insanlar olamaz, düşman bile olsa öldürme eylemi müslümana 

yakışır bir şekilde olmalı, sınırlar aşılmamalıdır. Yine ifade ediyoruz ki, ne şekilde 

olursa olsun, haddi aşmamak, kul hakkı gibi büyük bir günaha girmemek ve 

mümkünse saldırganları dahi affetmek gerekir. Bu büyük bir erdem ve mü’mine 

yakışır bir tavırdır.422 Bu konuda söylenecek sözler genel anlamda ifade edilmiştir. 

Tabii ki bu olayların siyasal arka planının da incelenmesi gerekir. Ancak biz 

konumuz icabı sadece Kur’an’ın bu konudaki yaklaşımını ifade etmeye çalıştık. 

Olması gereken de budur.--- 

Ayet-i kerimede buyruluyor ki; 

                                                 
417 Uçar, Abdullah, Terör ve İslam, s. 41, Adım Mat. Konya, 2007. 
418 Bakara Suresi, 2/256. 
419 Kehf Suresi, 18/29. 
420 Apak, Âdem, ‘Hz. Peygamberin Uygulamalarında İnanç Hürriyeti’, Diyanet İlmi Dergi, Hz. 
Muhammed Özel Sayısı, s. 417, yıl 2000. 
421 Esed, a.g.e. , s.78. 
422 Derveze, a.g.e. , III/348. 
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َوالنَِّساء  َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرَِّجاِل الّلِهَوَما َلُكْم َال ُتَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل  
الظَّاِلِم َأْهُلَها َواْجَعل لََّنا  َنا َأْخِرْجَنا ِمْن َهـِذِه اْلَقْرَيِةَواْلِوْلَداِن الَِّذيَن َيُقوُلوَن َربَّ

 {}َنِصيرًا ِمن لَُّدنَك َوِلّيًا َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك
 

“ Size ne oluyor da: "Rabbimiz! Bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, katından 

bize bir sahip çıkan gönder, katından bize bir yardımcı lutfet" diyen zavallı çocuklar, 

erkekler ve kadınlar uğrunda, Allah yolunda savaşmıyorsunuz?”423 

Müslümanların sorumluluğunun bilincinde olması ve sorumluluklarını yerine 

getirmesi açısından uyarı niteliğinde ki bu ayet-i kerime, bugün de Müslümanlara 

ışık olacak mahiyettedir. Bugün dünyada yaşanan onca vahşete göz yumacak, 

görmezden geleceksiniz; ancak vatanını, halkını, ailesini ve dinini savunmaya 

çalıştığını düşünen Müslümanlara, başına Müslüman sıfatını da ekleyip terörist 

diyerek işin içinden sıyrılacaksınız. Durum bu kadar da basit değil ve hiçbir 

müslüman sorumluluğunu bu kadar kolay bir şekilde kenara atamaz.  

Müslümanlar kardeştir.424 Hangi insanın bir kardeşi gözünün önünde öldürülse 

acaba sessiz kalabilir. İşte Müslümanlar, diğer Müslüman kardeşlerine sahip çıkmak 

yerine sessiz kalmayı seçiyor. Tabi ki müslümanın her yaptığını doğru olarak 

kabullenmek gibi yanlış bir düşünceye sahip değiliz, zaten burada kastedilen de 

siyasi arka planı olan eylemler değil, gerçekten dinine ve vatanına sahip çıkmak için 

sadece saldırganlara karşı Allah yolunda yapılan mücahededir. Hangi davranışların 

da mücahede olduğunu ifade ettiğimiz için tekrar aynı şeyleri tekrar etmeyeceğim. 

Ancak şunu net bir şekilde ifade edelim ki, masum insanları hedef alan ve savaşla ve 

düşmanlıkla ilgisi olmayan her türlü eylem terör eylemidir. Tabii ki sivil insanları, 

kadın, çocuk, yaşlı demeden öldürmek, sorumsuz bir şekilde davranarak vücutlarına 

bombalar bağlayarak kalabalıkların ortasında infilak ettirmek cihad kavramıyla 

bağdaşmaz.425 

Bunun haricinde Türkiye gibi başka ülkelerde yaşanan terör eylemlerine gelince, 

yukarıda ifade ettiğimiz gibi amaçları devletleri ve toplumları sarsmak, korku salmak 

                                                 
423 Nisa Suresi, 4/75. 
424 Hucurat Suresi, 49/10. 
425 Aktan, Hamza, İslam’a Göre Terör ve İntihar Saldırıları, (Kur’an ve Sünnet Işığında Terör ve 
İntihar Eylemleri İsimli Makalesi), s. 37. 
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olan ve sadece dünya merkezli bir anlayışla gerçekleştirilen ya da intikam almak 

uğruna yapılan bütün eylemler terördür ve Kur’an’ın ifadesi ile yeryüzünde fesad 

çıkarmaktan başka bir şey değildir. İslam insanların barış ve güven içerisinde 

yaşaşayacağı bir dünya hayatı amaçlamaktadır. Ancak birtakım kimseler ( gruplar ya 

da örgütler ), batıl ideoloji ya da menfaatlerinin bulunduğu ülkelerin huzurunu 

kaçırmak isteyen devletlerin ( veya kimselerin) yönlendirmesiyle terör eylemlerine 

girişmekte, yaptığı davranışın hangi sorumlulukları taşıdığını düşünmemekte ve 

bilmemektedirler. Bu sebeple genelde insanlar özelde ise Müslümanlar bu 

durumlarda uyanık olmaları gerekmekte ve oyuncu olarak kullanılmalarına müsaade 

etmemelidirler. 

Kur’an yeryüzünde fesadın ( terör gibi bütün kötülüklerin ) çözümünü bizlere şu 

şekilde sunmaktadır:  

“…Doğrusu insan çok zalim ve çok cahildir. (kabulüne rağmen emanete hıyanet 

etmektedir).”426 

İnsanın, Rabbinin emir ve yasaklarının dışına çıkmasının en büyük sebebi 

potansiyel olarak zalim, cahil ve öğrendiklerini unutan, bu sebeple eğitime muhtaç 

bir yapıya sahip olmasındandır. İnsanın bu zalim ve cahil yapısını engellemek 

yeryüzünde fesadın ortadan kalkması için en önemli çözümlerden biridir. Bu da 

ancak insanın ilahi mesajlar çerçevesinde eğitilmesiyle, inananların sorumluluk 

yüklenerek Allah’ın mesajlarını insanlara ulaştırmasıyla mümkün görünmektedir. 

İlahi mesajların yer almadığı hiçbir eğitim sistemi insanı kemale erdirecek doğru bir 

yöntem değildir.427 Müslümanlar sorumluluklarını unutur, Müslüman gibi yaşamayı 

unutur ve inandığı değerleri yaşama ve insanlara ulaştırma noktasında kendilerini 

ortaya koymazlarsa, zalimler iş başına gelir ve zulüm bir yaşam tarzı halini alır. Bu 

sürecin sonunda ise toplumun helakı söz konusudur.428 

اَألْرِض َوَفَساٌد  ْتَنٌة ِفيَآَفُروْا َبْعُضُهْم َأْوِلَياء َبْعٍض ِإالَّ َتْفَعُلوُه َتُكن ِف َوالَّذيَن
 {}َآِبيٌر 

 

                                                 
426 Ahzab Suresi, 33/72. 
427 Saka, Şevki, Yabancılaşma Karşısında Kur’an, İrşad Kitaplığı, Ank. 1997, s. 132. 
428 İslamoğlu, Ayetler Işığında,  Düşün Yay. İst. 2006, s. 56-57. 
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“İnkâr edenler birbirlerinin dostlarıdır. Eğer siz aranızda dost olmazsanız 

yeryüzünde kargaşalık, fitne ve büyük bozgun çıkar.”429 

Yeryüzünde fesadı çıkaran en mühim sebeplerden biri de Müslümanlar arasında 

yardımlaşmanın terkidir. Mü’minlerin kardeş oldukları430 unutulmamalı ve insanlar 

arasında bencilliğin, hasedin ve diğer kötü duyguların önlenmesi için Kur’an’ın 

sunduğu ahlaki ilkelerin tatbik edilmesi ve bunların insanlara devamlı anlatılması 

gerekmektedir.431 Bu yardımlaşmanın ve dostluğun en önemli işaretlerinden birisi ise 

Kur’an’ın zengin Müslümanlara yüklemiş olduğu zekat sorumluluğudur. Zekat düşen 

Müslümanların mallarında bulunan fakirlerin haklarını vermemesi, toplumda ki fitne 

ve fesadın en önemli sebeplerindendir. Hz. Peygamber (s.a.v.) buyuruyor ki;  

“ Pintilikten (şuhh) kaçının, zira pintilik sizden önce yaşayan pek çoklarını 

helake attı. Onları, birbirlerinin kanlarını dökmeye, haramlarını helal addetmeye sevk 

etti.”432 

Fakirlere, zenginlerin mallarındaki hakları teslim edildiği takdirde insanlar 

arasındaki kötü duyguları yok olacak ve kardeşler arasında ki dostluk ve beraberlik 

bağları kuvvetlenecektir. Bu durumda ise fesat ve fitneye mahal kalmayacaktır. 

َعَلْيُكْم ِإْذ ُآنُتْم  الّلِهَواْذُآُروْا ِنْعَمَت  ُقوْاَجِميعًا َوَال َتَفرَّ الّلِهَواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل 
َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا َوُآنُتْم َعَلَى َشَفا ُحْفَرٍة مَِّن  َأْعَداء َفَألََّف َبْيَن ُقُلوِبُكْم

َوْلَتُكن مِّنُكْم ُأمٌَّة {}  ْم َتْهَتُدوَنَلُكْم آَياِتِه َلَعلَُّك الّلُهَفَأنَقَذُآم مِّْنَها َآَذِلَك ُيَبيُِّن  النَّاِر
َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأْوَلـِئَك ُهُم  َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف

 {}اْلُمْفِلُحوَن 
 

“Hep birlikte Allah'ın ipine (İslâm'a) sımsıkı yapışın; parçalanmayın. Allah'ın 

size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman kişilerdiniz de O, 

gönüllerinizi birleştirmişti ve O'nun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. 

Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte 

Allah size âyetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız. Sizden, hayra çağıran, 

                                                 
429 Enfal Suresi, 8/73. 
430 Hucurat Suresi, 49/10. 
431 Canan, Anarşi, s.85-86. 
432 Müslim, a.g.e. , Birr 56. 
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iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa 

erenlerdir.”433 

Yeryüzünde fesadın en önemli sebeplerinden birisi yine tefrika, yani insanlar 

arasında anlaşmazlıkların çıkmasıdır. Buna çözüm olarak Kur’an, Allah’ın ipine 

sarılmayı göstermektedir. Müfessirler buradaki Allah’ın ipinden maksadın, Kur’an 

ve İslam olduğunu belirtmişlerdir.434 Fert olarak veya bölünmüş gruplar halinde 

yaşayan insanların sosyal, maddi ve manevi baskılar karşısında dayanma gücü zayıf 

olur, bu sebeple Müslümanlar bu konuma düşmemek için Kur’an’i ilkelere sımsıkı 

sarılmak zorundadırlar. Bunu sağlamak amacıyla Kur’an Hac ve Namaz gibi 

insanların birleşmesini sağlayacak ilahi prensipler sunmuştur.435 Ayrıca Kur’an 

ayrılığa düşen Müslümanların, diğer Müslümanlar tarafından aralarının 

düzeltilmesini tavsiye ederek hiçbir şekilde Müslümanların bölünmesine müsaade 

etmemiştir.436 

Bütün bunların akabinde birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan Müslümanların, 

kendilerini idare etmesi için, yönetme emanetini verecekleri ehil bir insanı başlarına 

getirmeleri gerekmektedir. Hâkimiyet mutlak anlamda Allah’a aittir ancak 

yeryüzünde Müslümanları temsil etmesi, kargaşaları önlemesi ve birlik duygusunun 

güçlenmesi bakımından bir idarecinin olması gerekir. Bu yönetim emanetinin ehline 

verilmemesi de fesadın en önemli sebeplerindendir.437 Emanetin ehline verilmesi 

durumunda Müslümanlar tek bir vücut olacak ve adaletin sağlanması kolaylaşacaktır. 

Bu sayede dış güçlerin de Müslümanlar üzerinde rahat bir şekilde oynamalarının 

önüne geçilmiş olunacaktır. Bugün dünya Müslümanlarının yaşadığı en büyük sıkıntı 

ehliyet sahibi, bütün Müslümanların önderi olan bir idarecinin bulunmamasıdır. 

Birçok Müslüman ülke ve birçok baş bulunmaktadır. Bu da Müslümanların 

birleşmesini, aynı yönde aynı yolda ilerlemesini önlemektedir. Bu şartlar sağlandığı 

takdirde hem dünya Müslümanları hem de bütün insanlar huzura kavuşacaklar ve 

dünya da fesatçılara, bozgunculara fırsat kalmayacaktır. Şeytanın iktidarı için şeytan 

dostlarının gösterdiği çabayı Müslümanlar İslam’ın iktidarı için göstermedikçe bu 

                                                 
433 Al-i İmran Suresi, 3/103-104. 
434 Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, I/642. 
435 A. e. I/642. 
436 Hucurat Suresi, 49/10. 
437 Canan, Anarşi, s. 83-85. 
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şartlar gerçekleşmeyecek ve zulüm, adaletsizlik yeryüzünde yayılmaya devam 

edecektir.438 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
438 İslamoğlu, Dağarcık, s. 138. 
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 SONUÇ 
 

Netice olarak cihad İslam’ın en temel kavramlarından biridir ve cihad 

kavramında haksızlık yok, haksızlığa karşı bir duruş vardır, zulüm yok zulmaniyete 

karşı bir duruş vardır. İslam asla ve asla bir terör ve faşizm dini değildir. Onun 

mensubu olan Müslümanlara da böyle bir yakıştırmada bulunmak büyük bir iftiradan 

başka bir şey değildir. 

Fertlerin yaptıkları hataları, mensup oldukları dine fatura etmek hiçbir şekilde 

doğru değildir. Bir din adına ortaya çıktıklarını ileri süren insanların bir kısmı o dini 

yanlış anlıyor ve yanlış uyguluyor olabilirler. O nedenle bu insanlara bakarak o din 

hakkında fikir edinmek yanlış olur. Bir dini tanımanın ve anlamanın en doğru yolu, o 

dinin kutsal kaynağını incelemektir. İslam’ın kutsal kaynağı ise Kur’an’dır.  

Kur’an ahlakı, sevgi, şefkat, merhamet, tevazu, fedakârlık, hoşgörü ve barış 

kavramlarına dayanmaktadır. Bu ahlakı gerçek anlamda yaşayan bir Müslüman, son 

derece kibar, ince düşünceli, alçakgönüllü, adaletli, güvenilir ve uyumlu bir insan 

olur. Etrafına sevgi, saygı, huzur ve yaşam sevinci verir. Bunun en güzel örneği Hz. 

Peygamber (s.a.v.)’dir. İslam cihad kavramını Kur’an-i çerçeveyle şekillendirmiş ve 

bunu Peygamber (s.a.v.) tarafından hayata tatbik ettirmiştir. Bizim için en güzel 

örnek O’dur. Bütün haksızlıkların karşısında olan bir Peygamberin mensup olduğu 

dini, haksızlığın ve hatta haksız yere can almanın en büyük sebeplerinden biri olan 

terör ile birlikte anmak tabi ki çok yanlış bir tutumdur. Allah (c.c.)’ın “ (kim haksız 

yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur” buyruğuna rağmen birileri 

çıkıp İslam’ı şiddetle ve özellikle terör gibi kan kokan bir kavramla özdeşleştiriyorsa 

bunda cehaletten ya da kasıttan başka bir şey yoktur. 

Cihad bir yaşam tarzıdır, cihadı sadece savaş olarak alırsanız, yalnızca savaştan 

ibaret bir yaşam tarzı olabilir mi? Cihad inanan kimsenin yaşamını Rabbi’nin emir ve 

yasakları doğrultusunda şekillendirdiği bir yaşam tarzıdır. Her daim nefisle 

mücahede içerisinde olunan, haksızlıklara karşı vakarlı bir duruşun sergilendiği, 

zulmün her çeşidinin karşısında durulduğu ve insanların mutlu ve huzurlu bir dünya 

hayatı yaşaması için bütün gayretlerin sarf edildiği bir yaşam tarzı. İnsanın gerçek 
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hakikat ( Allah ) ile arasında ki bütün engellerin kaldırılması için bütün varlığın 

ortaya konulduğu bir yaşam tarzı. 

İslami kavramların ilk olarak başvuru mercii Batı’nın tanımlayışı değil, Kur’an-

ın bu kavramları nasıl ifade ettiği olmalıdır. Müslümanlar bu oyuna gelmemeli ve 

başkalarının ipine değil, Allah’ın ipine sımsıkı sarılmalıdır. Ve inanan kimseler 

Peygamber (s.a.v.)’in veda hutbesinde ki şu cümlelerini hiçbir zaman unutmamalıdır: 

“ Ey inananlar, size bir emanet bırakıyorum ki siz ona sımsıkı sarıldıkça yolunuzu 

asla şaşırmazsınız. O emanet Allah’ın kitabı Kur’an’dır.”   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

110

KAYNAKÇA 
   
 
Abdülbâki,  Muhammed  Fuad,  el-Mu’cemu’lMufehres  li  Elfazı’lKur’ani’l
Kerim, İst. 1986 
 
Ahmet b. Muhammed, Elğaribeyni filKur’ani ve’l Hadis, Şam, 1999.  
 
Akbulut, İlhan, Devlet Terörizmi ve Ülke Bölücülüğü, Boğaziçi Yay. İst. 
1988. 
 
Aktan, Hamza, İslam’a Göre Terör ve İntihar Saldırıları, (Kur’an ve 
Sünnet Işığında Terör ve İntihar Eylemleri İsimli Makalesi). 
 
Alkan, Necati, Gençlik ve Terörizm,  Temuh Dairesi Başkanlığı  Yay. Ank. 
2002. 
 
Alpaslan,  Şükrü,  Kriminoloji  ve  Hukuk  Açısından  Tedhişcilik,  Teknik 
Yayınları, İstanbul, 1983. 
 
Altuğ, Yılmaz, Terörün Anotomisi, Altın Kitaplar Basımevi, ist. 1995. 
 
Alusi, Şihabuddin Mahmud, Ruhu’lMeani, Daru’‐Kütübi’l‐İlmiyye, Beyrut, 
1994. 
 
Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, Hürriyet Matbaası, İstanbul, 
1999. 
 
Anonim, Türkiye’de Yıkıcı ve Bölücü Akımlar,  K.K.K.lığı Yay. Ank.1982. 
 
Ansiklopedik Siyasi Terimler ve Örgütler Sözlüğü ( Anonim ),  Güvenlik 
ve Yargı Muhabirleri Dernegi Yayınları,  Ankara, 1993. 
 
Apak, Adem, ‘Hz. Peygamberin Uygulamalarında İnanç Hürriyeti’, 
Diyanet İlmi Dergi, Hz. Muhammed Özel Sayısı,  2000.  
 
Arıboğan, Deniz Ülke, Terör, Profil Yayınları,  İstanbul, 2003. 
 
Askalani, İbn Hacer, Fethu’lBari bi Şerhi Sahihi Buhari, (Tah. Abdulaziz 
Abdullah b. Baz), Daru’l‐Marife, Beyrut, trsz. 
 
Ateş,  Süleyman,  Kur’anı  Kerim  ve  Yüce Meali,  Yeni  Ufuklar  Neşriyat, 
İstanbul, trsz. 



  

 

 

111

Azzam,  Abdullah,  Cihad  Adap  ve  Ahkamı,  (çev.  Mustafa  Özel  ve  Yücel 
Şimşek), İst. 1992. 
 
Beydavi,  Ebu  Said  Abdullah  b.Ömer,  Envaru’tTenzil  ve Esraru’tTe’vil, 
İstanbul, 1994. 
 
Bilmen, Ömer Nasuhi, Kur’ana Kerim’in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri,  
Bilmen Yayınları, İstanbul, Trsz. 
 
Bozdemir,  Mevlüt,  Terör  mü  ve  Terörizm  mi,  SBF  Basın  Yayın 
Yüksekokulu Yıllığı, 1981. 
 
Buhari, Ebu Abdullah Muhammed b.  İsmail, elCamiu’sSahih, Çağrı Yay. 
İstanbul 1981. 
 
Buti, Muhammed Sait Ramazan, Fıkhu’sSire, 1978. 
 
Büyük Larausse, Milliyet Yay. İstanbul, trsz. 
 
Canan, İbrahim,  Anarşi, Işık Yay. İst. 2003. 
 
       İslam’a  Göre  Terör,  (Sulh  ve  Müsamaha  Dini  Olarak  İslam  isimli 
makale), Işık Yay. İst. 2004. 
 
Cassas,  Ebu  Bekir  Ahmed,  Ahkamu’lKur’an,    Darul‐Kütüb  el‐ilmiyye, 
Beyrut, trsz. 
 
Celalüddin,  Abdurrahman  İbn  Ebi  Bekr  Suyuti,  Tefsir’ul  Celaleyn  lil 
Kur’an’ilAzim, Salah Bilici Kitabevi,Ist. trsz. 
 
Cevheri,  İsmail  b. Hammad, esSihah  fi’lLuğa,  (Tah. Ahmet Abdulgaffar 
Attar), Mısır, 1956. 
 
Cevziyye, İbn Kayyum, Zadu’lMe’ad fi Hedyi Hayri’lIbad, Beyrut, 1992. 
 
Çağlar,  Ali,  Terör  ve  Örgütlenme,  Türkiye  ve  Ortadoğu  Amme  İdaresi 
Dergisi, 1997. 
 
Çakmak, Haydar, Terörizm,  Barış Platin Kitap Ltd. Ankara, 2008. 
 
Çelik, Ali, Hz. Peygamberin Hadislerinde Fitne,  İzmir, 1996. 
 
Çelik, Muhammed, Kur’anın İkna Hususiyeti, Çağlayan Yay. İzmir 1996. 
 



  

 

 

112

Demirel, Emin, Dünyada Terör, IQ Kültür Sanat Yay. İst.2003. 
 
Derveze,  İzzet,  ettefsiru’lhadis,    (çev.  :  Mustafa  Altınkaya),  Ekin 
Yayınları,  İstanbul, 1997. 
 
Doğan, D. Mehmet, Büyük Türkçe Sözlük, Ankara 1986. 
 
Ece, Hüseyin,  Cihad Bilinci,  Denge Yay. İst. 2006;  
 
     ‐ İslamın Temel Kavramları,  Beyan Yayınları, İstanbul, 2000. 
 
Ebu Davud, Süleyman b. Eş’aş es‐Sicistani, esSünen, Çağrı Yay.  İstanbul, 
1981. 
 
Ebu Zehra, Muhammed, İslam Hukuk Metodolojisi, (çev. : A. Şener), Fecr 
Yayınları, Ankara, 1994;  
 
     ‐  İslam’da  Savaş Kavramı,  (çev.  :  Cemal  Karaağaçlı),  Fikir  Yayınları, 
İstanbul, 1985. 
 
Elmalılı, Muhammed Hamdi    Yazır, Hak Dini Kur’an Dili,  Azim Dağıtım,  
İstanbul. Trs. 
 
El‐İsfahani,  Rağıb,  elMüfredat  Elfazı’lKur’an,  Daru’l‐Kalem,  Beyrut, 
1992. 
 
Emiroğlu, Hasan Tahsin, Esbabı Nüzul, Ülkü Basımevi, Konya, 1978. 
 
Ergil, Doğu, Türkiye’de Terör ve Şiddet ( Yapısal ve Kültürel Kaynakları),  
Turhan Yayınları, Ankara, 1980. 
 
Esed,  Muhammed,  Kur’an Mesajı,  (çev.  :  Cahit  Koytak‐Ahmet  Ertürk),  
İşaret Yay. İstanbul, 1999. 
 
Es‐Sabûni,  Muhammed  A.  ,  Safvetü’tTefasir,  (çev.  :    Sadrettin  Gümüş, 
Nedim Yılmaz), Ensar Neşriyat, İstanbul,  1990. 
 
Ezheri,  Ebu  Mansur  Muhammed  b.  Ahmet,  Tehzibu’lLuğa,  (Tah. 
Abdusselam Harun), Kahire, trsz. 
 
Feyruzabadi, Mecdudddin Muhammed b. Yakub, Kamusü’lMuhit, Kahire, 
1933. 
 



  

 

 

113

Gazzali, Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed, elMustasfa fi ilmi’lusül, 
Mısır, 1324. 
 
Güzel, Cemal,  Korkunun Korkusu: Terörizm, Silinen Yüzler Karşısında 
Terör,  Ayraç Yayınları,  Ankara, 2002. 
 
Hamidullah,  Muhammed,  Hz.  Peygamberin  Savaşları,    (çev.  :  Nazire 
Erinç Yurter), trsz. 
 
     ‐ İslam Peygamberi, (çev. : Salih Tuğ ), İst. 1990. 
 
Hanbeli, Alaaddin Ali b. Muhammed, Elİhtiyarat’ul Fıkhiyye  li Şeyhu’l
İslam İbn Teymiyye, Beyrut, trsz. 
 
İslamoğlu, Mustafa, Ayetler Işığında,  Düşün Yay. İst. 2006. 
 
     ‐ Dağarcık, Denge Yay. İst. 2006. 
 
İsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’lBeyan, Daru Saadet, 1926. 
 
İbn Atiyye, elEndelusi, elMuharraru’lVeciz, Beyrut, 1993 
 
İbn Hazm, elİhkam fi Usüli’lAhkam,  Mısır, trsz. 
 
İbn İshak, Siretü İbn İshak, Kitabu’l Mübtede’ ve’meb’as ve’lmeğazi  
(thk. Muhammed Hamidullah,) Konya, 1981. 
 
İbn  Hişam,  Ebu  Muhammed  Abdulmelik  el‐Me’afiri,  esSiretu’n
Nebeviyye, Daru’l‐Ğadi’l‐Cedid, Mısır, 2003. 
 
İbn Kesir,  İmaduddin Ebu’l‐Fida  İsmail, Tefsiru’lKur’ani’lAzim,  Daru’l‐
Velid, Kahire, 1993. 
 
İbn  Manzur,  Cemaluddin,  Ebu’l‐Fadl  Muhammed  b.  Mükerrem  Ali  b. 
Ahmed, Lisanu’lArab, Daru’l‐Mearif, Kahire, trsz. 
 
İbn Mace, Muhammed b. Yezid, esSünen, Çağrı Yay. İstanbul, 1981. 
 
İbn Teymiyye, Takıyuddin Ahmed b. Abdilhalim, esSiyasetü’şŞer’iyye, Bombay 
1306 
 
İlhan, Suat, Terör, Neden Türkiye,  Nu‐Do Yayınları, Ankara, 1998. 
 



  

 

 

114

Karabulut,  Ali  Rıza,  İslam’da  Cihad  ve  Şehitlik,  Elif  Yayınları,    Ankara, 
1987. 
 
Karaman, Hayreddin, İslam Hukukunda İctihad, DiB Yay. Ank. 1985. 
 
  ‐  Mukayeseli İslam Hukuku, İz Yay. ist. 2003 
 
Kaya, Süleyman, Kur’an’da İmtihan,  İnsan Yayınları,  İstanbul, 2003. 
 
Kaynak, Mahir, Yeni Dünya Düzeni, Profil Yay. İst.2003. 
 
Keskin, Hasan, Kur’an’da Fitne Kavramı,  Rağbet Yayınları, 2003. 
 
Kışlalı,  A.  Taner,  Siyasal  Sistemler,  Siyasal  Çatışma  ve Uzlaşma,  İmge 
Kitabevi, Ankara, 1998. 
 
Koktu, Mehmed  Zahid, Cihad, Seha Neşriyat, İstanbul, 1984. 
 
Korkmaz, Gürol, Terör Medya İlişkisi, Temuh Yay. Ank.1999. 
 
Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, Heyet, DİB Yay. Ank. 2006. 
 
Kurtubi,  Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed, Camiu’lAhkami’lKur’an, 
Daru ihyai’t‐Turasi’l‐ Arabi, Beyrut, 1965. 
 
Kutup,  Seyyid,  Fizılâlil Kur’an,  (çev.  :  Bekir  Karlığa,  İ.  Hakkı  Şengüler, 
Emin Saraç). 
 
Malik b. Enes, elMuvatta, Çağrı Yay. İstanbul, 1981. 
 
Mevdudi, Ebu’l‐Ala, Tefhimu’lKur’an, (çev.  : Heyet),  İnsan Yay. İstanbul, 
1986. 
 
         ‐ İslam’da Savaş HukukuCihad, (Çev. M. Beşir Ersoy), İst. 1992. 
 
Meydan Larousse, Meydan Yay. İstanbul, 1975. 
 
Muhammed b. Yakub, elKamusu’lMuhit, Beyrut, 1994 
 
Müslim,  Ebu  Hüseyin  Müslim  b.  Haccac,  esSahih,  Çağrı  Yay.  İstanbul, 
1981. 
 
Nesai, Ebu Abdurrahman Ahmed b. Şuayb, esSünen, Çağrı Yay.  İstanbul, 
1981. 



  

 

 

115

 
Nesefi, Abdullah ibn Ahmet, TefsirunNesefi,  Daran‐Nefaes, Beyrut, 2006. 
 
Nevevi, Muhyiddin Yahya b. Şeref, elMinhac Şerhu Sahihi Müslim, Mısır, 
1929. 
 
Noam Chomsky, Edward S. Herman, Gerry O’Sullivan, Alexander George, 
Terörizm Efsanesi, (çev. : Bahadır Sina Şener), Ayraç Yay. Ank. 1999. 
 
Örnekleriyle Türkçe Sözlük, MEB Yayınları, Ankara, 2000. 
 
Öktem,  A.  Emre,  Terörizm  (insancıl  hukuk  ve  insan  hakları),    Derin 
Yayınları, İstanbul, 2007. 
 
Razi,  Fahruddin,  Tefsiri  Kebir,  (çev.  :  Suat  Yıldırım,  Lütfullah  Cebeci, 
Sadık Kılıç, C. Sadık Doğru), Akçağ Yay. 1988. 
 
Saka, Şevki, Yabancılaşma Karşısında Kur’an, İrşad Kitaplığı, Ank. 1997. 
 
Sorularla Cihat ve Terör,  www.sorularlaislamiyet.com.  Sitesi  araştırma 
grubu tarafından hazırlanmıştır, Zafer Yay. İst. 2004. 
 
Şafi’i, Muhammed b. İdris, erRisale, Mısır, 1940. 
 
Şelebi, M. Mustafa, Ta’lilu’lAhkâm, Mısır, el‐ezher, 1947.  
 
Taberi, Ebu Cafer, Camiu’lBeyan, Daru’l‐Kütübi’l‐İlmiyye, Beyrut, 1992. 
 
Tarablusi,Ali b. Halil, Muinü’lHukkam, Mısır 1310 
 
TDV İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları,  İstanbul, 2000. 
 
Tirmizi, Ebu İsa Muhammed b. İsa, esSünen, Çağrı Yay. İstanbul. 1981. 
 
Türkçe Sözlük, Dil Dergisi Yayınları, Ankara, 2005. 
 
Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yay. Ankara. 1988. 
 
Türkçe Sözlük, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1988. 
 
Uçar, Abdullah, Terör ve İslam, Adım Mat. Konya, 2007. 
 
Yıldırım,  Celal,  İlmin  Işığında  Asrın  Kur’an  Tefsiri,  Anadolu  Yayınları, 
İstanbul, 1989. 



  

 

 

116

 
Yıldırım, Mustafa, ‘Zulüm Üzerine’ , Felsefe Dünyası, sy. 30, Ankara, 1999 
 
Yüksel, Nevzat, Hayat Rehberi Kur’an Fihristi, Dergâh Ofset, trsz. 
 
Zekiyyüddin Şa’ban, Usulü’lFıkh, (terc. İbrahim Kafi Dönmez), Ank. 1990 
 
Zemahşeri, Muhammed b. Ömer, elKeşşaf an Hakaiki Kavamizi’tTenzil 
ve Uyuni’lAkavil, Daru’l‐Mektebetü’l‐İlmiyye, Beyrut. 1995. 
 
Zuhayli, Vehbe, etTefsiru’lMünir fi Akide ve’şŞeria elMenhec, Daru’l‐
Fikr, Beyrut, 1998. 
 

‐  İslam Hukuku, (çev. İsmail Bayer), İst. 1996     
 

Websters new international dictionary of the english language,  ji‐had 
mad. London, 1933. 
 
William  Little,  H.  W.  Fowler,  J.  Coulson.  ,  The  Shorter  Oxford  English 
Dictionary,  C.T. ONIONS, Oxford, 1959. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

117

  ÖZET 

 

İslam’ın temel kavramlarından biri olan cihad, inanan kimsenin bütün 

varlığını ortaya koyarak Allah yolunda her türlü ( dil ile, mal ile, beden ile ve 

gerektiğinde savaş ile ) mücahedeye girişmesidir. Cihad kavramının içerisinde hiçbir 

zaman dünyevi ve nefsanî hedefler yoktur, cihad kavramını yanlış algılayan 

kimselerin ortaya koyduğu fiillerden hareketle, cihad kavramının öyle olduğu anlamı 

da çıkarılamaz. Çünkü Kur’an-i bir kavram olan cihad, her türlü zulmün, haksızlığın 

ve insan dışı davranışların karşısında gösterilen bir duruştur. Cihad kavramının amacı 

ister inanan, ister inkar eden kimse olsun bütün insanların insanca bir yaşam sürmesi 

için mü’min kimsenin elinden gelen gayreti sarfetmesidir. Ancak terör kavramı ise 

yalnızca dünyevi ve nefsi duyguları tatmin etme adına yapılan fiillerdir, cihadın 

aksine yalnız ve yalnız kan kokan hiçbir ulvi amacı olmayan bir kavramdır. Kur’an 

sırf Allah için mücahede edenleri müjdeleyip, onlara büyük mükâfatlar vaat ederken, 

terörü ve terör suçunu işleyenleri lanetleyip onları da Cehennem ile müjdelemektedir. 

 

Cihad kavramının Kur’an-i bir kavram olduğunu ifade etmiştik, o halde cihad 

kavramının içini doğru bir şekilde doldurabilmek için asli kaynağına başvurulması 

gerekmektedir. Kur’an ise cihad kavramını bütün ayet-i kerimelerde ‘Allah yolunda’ 

tamlaması ile birlikte kullanmıştır. Buradan da anlaşılan şudur ki cihad kavramı 

dünyevi amaçlar uğruna yapılan bir çalışma değil bilakis sırf Allah yolunda, Allah 

için yapılan bir mücadeledir. Allah uğrunda, O’nun rızasını kazanmak için yapılan 

bir fiilin ise O’nun emir ve yasaklarını çiğneyecek şekilde uygulanması hiçbir şekilde 

doğru değildir. Bu kavramı yanlış anlayanların, ya da yanlış kaynaklardan beslenerek 

bu fiili yerine getirenlerin yaptıkları da Kur’an-i bir kavram olan cihad’ı aslından 

uzaklaştıracak değildir, cihad kavramını Kur’an nasıl betimliyorsa öyledir, diğerleri 

ise insanların yanlış anlaması ya da maksatlı olarak cihad kavramının içini yanlış 

doldurmasından başka bir şey değildir. Terör kavramına gelince bu tamamen insanın 

kendini kaybetmişliğinin,  içine düşmüş olduğu boşluğun ve de zihninin başkaları 

tarafından esirleştirilmişliğinin bir ifadesidir. Allah’ın can verdiği bir insanın canına 

kıymak, hatta kendi canını bile bir hiç uğruna yok saymak, toplumların düzenini 
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bozarak insanların kalplerine korku salmak ve bu sayede toplumsal bir kaos ortamına 

sebep olmak inanan bir kimsenin hiçbir şekilde altına gireceği bir vebal değildir. 

Tam tersine inanan bir kimse bütün insanların birlikte, barış içerisinde mutlu ve 

huzurlu bir şekilde yaşamaları için üzerine düşen sorumlulukları yerine getiren 

kimsedir. Bir nevi mücahidin toplumda ki rolü de budur. Ancak terör suçunu işleyen 

kimseler Kur’an tarafından uyarılmış, haksız yere insanların canına kıydıkları ve 

toplumların düzenini bozdukları için lanetlenmiş ve uhrevi azap ile 

müjdelenmişlerdir. Sözün özü şudur ki cihad hak, terör batıldır ve dünya hayatı da 

kıyamete kadar hakkın batıl ile mücadelesine sahne olacaktır.  
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ABSTRACT 

 

İLDEŞ, M. Fatih, “The view of Qur’an of jihad and terror” Master’s Thesis of 

Exegesis. Student adviser: Prof. Dr. Şevki SAKA. Ankara, 2008. 

 

The jihad which is one of the basic conceptions of Islam, is for believer to 

embark on all kind (with tongue, with goods, with body and with war, if necessary ) 

of struggles in the path of God, putting forth his all existence. The conception of 

jihad has never included mundane or fleshly goals, because of the acts put forth by 

ones who misperceive the conception of jihad,  the conseption of jihad cannot be said 

to have such a meaning. Because,  jihad which is a conseption of Qur’an is an 

attitude shown against all kind of cruelty, unfairness and inhuman treatments. The 

purpose of the conseption of jihad is to try to do muslim's best for, whether he is 

faithful or infidel, all humanity to live on humanly. However, the conseption of terror 

aims at satisfaction of only mundane and fleshly emotions, contrary to jihad, it is a 

conseption that smells blood and has no sublime goal. While Qur’an tells the ones 

who get jihad for God a piece of good news and promises them great rewards, it 

curses terror and the ones who commit terror crime and promises them the hell.   

 

We stated the conseption of jihad as a Qur’an conseption, then, it is required 

to get its essential source to fill in this conseption properly. As for the Qur’an  in its 

all verses, the conseption of jihad is used with the prepositional phrase of  ‘in the 

path of God’. This implies that the conseption of jihad is not a work for mundane 

goals, on the contrary, it is solely struggle done in the path of God, only for God. 

Implementation form in which his commandments and prohibitions are trangressed 

of an act that done for the sake of God, to earn his consent is not correct by no 

means. The treatments of the ones who misunderstand this conseption or the ones 

who fulfill this act by utilizing wrong sources would not put the conseption of jihad 

which is a conseption of the Qur’an out of its essential meaning. It is essential how 

the Qur’an illustrate the conseption of jihad, others are nothing that people 

misunderstand or fill in the conseption of jihad wrong purposely. As for the 
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conseption of terror, this is absolutely expression for human to lose his senses, to fall 

into emptiness, to have been gotten captive by the others.  To kill one’s life that God 

gave, to ignore even his own life, to give people’s hearts the consternation by 

violating the order of societies and thus to cause an environment of social chaos 

would not be a consequence of an evil action that a believer can suffer in no wise. On 

the contrary, a believer is the one who fulfill his responsibility on that all people live 

together, happily and peacefully. Here is that jihadist has a role in the society. 

However, the ones who commit terror crime are warn by the Qur’an, are cursed for 

killing people’s life unfairly and for violating the order of societies and are informed 

with the pangs of hell. In short, jihad is the development but terror is the corruption 

of earth and humanity; jihad is true but terror is false and the world would be the 

stage on struggle with the false of the true by judgment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




