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Kur’an’da Cihat 

Ayetlere Göre Cihadın İçerdiği Anlamlar 

Cihat, çeşitli türevleriyle Kur’an’da ve Hz. Peygamber’in hadis-
lerinde sık kullanılan bir kelimedir. Kur’ân-ı Kerîm’de isim olarak 
dört yerde,76 bundan türeyen fiil olarak yirmiden fazla yerde,77 
cihat eden anlamındaki mücahit78 ise iki yerde geçmektedir. İlk 
dönemlerde Kur’an ve hadislerde ifadesini bulan cihat emrini an-
lama çabalarında ona sözlük manasından bağımsız olmayan an-
lamlar yüklendiği ve bu çerçevede çeşitli ayrımlara gidildiği dikka-
ti çekmektedir. İlk dönem müfessirlerinden Mukâtil b. Süleymân 
birden fazla anlama gelen kelimelerin Kur’an’da hangi manalarda 
kullanıldığını inceleyen el-Eşbâh ve’n-Nezâir adlı meşhur eserinde 
cihat kelimesini de tetkik etmiş ve üç anlamı üzerinde durmuştur:

1) Sözle cihat: “Bu Kur’an’la büyük bir cihat aç.”79 ve “Ey Pey-
gamber! Kâfirlere ve münâfıklara karşı (söz ile) cihat et.”80 ayetle-
rinde emredilen sözle cihattır.

2) Silahla savaşmak şeklinde cihat: “…Mücahitleri oturanlar-
dan çok daha büyük ecirle üstün kılmıştır.”81 ayetinde bahsedilen 
cihat bu kısma girer.

76    Tevbe suresi, 9:24; Hac suresi, 22:78; Furkân suresi, 25:52; Mümtehine suresi, 60:1
77   Msl. Bkz. Bakara suresi, 2:218; Âl-i İmrân suresi, 3:142; Mâide suresi, 5:35, 54; Enfâl 

suresi, 8:72, 74, 75; Tevbe suresi, 9:16, 19, 20, 41, 44, 73, 81, 86, 88; Nahl suresi, 
16:110; Hacc suresi, 22:78; Furkân suresi, 25:52; Ankebût suresi, 29:6, 8, 69; Lok-
mân suresi, 31:15; Hucurât suresi, 49:15; Sâf suresi, 61:11; Tahrîm suresi, 66:9.

78    Nisâ suresi, 4:95; Muhammed suresi, 47:31.
79    Furkân suresi, 25:52.
80    Tevbe suresi, 9:73.
81    Nisâ suresi, 4:95.
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Cihat Kavramı ve Kur an-Sünnet Ekseninde Cihadın Anlaşılması

3) Eylem boyutuyla cihat: “Kim cihat ederse kendisi için cihat 
etmiş olur.”82 Yani kim salih amel işlerse kendisi için işlemiş olur, 
onun karşılığı kendisine ödenir demektir. “Bizim yolumuzda ci-
hat edenler…”83 hayırlı amellerde bulunanlar anlamına gelmekte-
dir. “Allah uğrunda, Ona yaraşır biçimde cihat edin. O sizi seçti.”84 
ayetinin anlamı Allah’ın rızasını kazandıracak biçimde ona yara-
şır şekilde amel edin demektir.85

Bu tür yaklaşımlar bizzat Hz. Peygamber’in hadislerinde de 
yer almaktadır. Bu minvalde şu örnekleri zikredebiliriz:

Nefisle mücadele bir cihattır: “Gerçek anlamda mücahit Allah’a 
itaat noktasında nefsiyle savaşandır.”86 Bu ayrım da Beyhakî’nin 
eserine aldığı bir rivayete dayanır. Bir savaştan dönen askerlere 
Hz. Peygamber’in küçük savaşı bitirip büyük savaşa geldiklerini 
söylemesi üzerine kendisine büyük savaşın ne olduğu sorulmuş o 
da: “Kulun nefsi ile cihadıdır.” buyurmuştur.87 Bu hadis, her ne ka-
dar daha mevsuk (güvenilir) kabul edilen eserlerde zikredilmiyor 
ve isnadı zayıf bulunuyor ise de hadisin Kur’an ve sünnet ile uyu-
mundan dolayı ulema ona önem vermiş ve dikkate almıştır. Söz 
gelimi şu ayet bu hadisle bağlantılı olarak ele alınmıştır:88 “Rabbi-
nin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran 
için ise cennet yegâne barınaktır.”89

Bu sebeple hadis birçok eserde geçmekte ve nefisle cihadın 
açık düşmanla savaştan daha önemli ve büyük olduğuna dayanak 
yapılmaktadır. Nitekim Hz. Ebû Bekir kendinden sonra hilafete 

82    Ankebût suresi, 29:6.
83    Ankebût suresi, 29:69.
84    Hacc suresi, 22:78.
85  Mukâtil b. Süleymân, el-Eşbâh ve’n-nezâir (nşr. Abdullah M. Şehhâte), Kahire 

1414/1994, s. 290.
86    Tirmizî, Fezâilü’l-cihâd, 2; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VI, 20-22.
87   Beyhakî, ez-Zühdü’l-kebîr (nşr. Âmir Ahmed Haydar), Beyrut 1408/1987, s. 165, nr. 

373; Süyûtî, el-Câmi‘u’s-sagîr (Feyzü’l-Kadîr ile), Beyrut 1391/1972, IV, 511, nr. 6107.
88  Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, Beyrut 1391/1972, IV, 511, ayrıca bkz. III, 109; Âlûsî, Rû-

hu’l-me‘ânî, Kahire, ts. (İdâretü’t-Tıbâ‘ati’l-Münîriyye), XIX, 209.
89   Nâzi‘ât suresi, 79:40-41.
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Kur’an ile Cihat:                                  
Tevhide Davet ve Tebliğ

İslam âlimleri arasında “İnkârcılara boyun eğme, onunla bü-
yük bir cihat aç!”132 âyet-i kerîmesinde “onunla” lafzı ile kastedi-
lenin Kur’an olduğu yönündeki görüş ağırlık kazanmıştır. Bu aynı 
zamanda sahabeden Abdullah b. Abbâs (r.a.)’ın da yorumudur.133 
Nitekim İslam tarihinin ilk dönemlerinden itibaren sadece karşı-
laşılan hukuki meselelerde değil, ortaya çıkan siyasi problemler-
de de Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Peygamber’in sünnetinin tutarlı bir 
yöntemle okunmasına dair arayışların bulunduğu dikkat çekmek-
tedir. Nitekim Hz. Ali, Hakem Olayı’nda okunan ayetten sonra: 
“Aramızda Kur’an hakem olsun.” diyenler için, “Bu hak bir sözdür 
ama batıl murat ediliyor.”134 şeklinde tepki göstermiş ve şu sözüyle 
uyarıda bulunmuştur: “Şu iki kapak arasında satırlara dökülmüş 
olan Kur’an konuşmaz. Onu insanlar konuşturur.”135 Burada söy-
lenmek istenen şudur: Tutarlı bir yönteme bağlı çıkarsama yapıla-
madığında Kur’ân-ı Kerîm’e istediğinizi söylettirebilirsiniz ve me-
sela bir Müslüman’ı çılgın bir savaşçıya dönüştürmek mümkün 
hâle gelebilir.

Esasen konuyu Hz. Ali üzerinden ele almaya devam edersek, 
bunun manası onun Abdullah b. Abbâs (r.a.)’ı Hâricîlere gönde-
rirken aralarında geçen şu diyalogda gizlidir: “Onlara git ve onlarla 
tartış, fakat Kur’an’dan delil getirmeye kalkma, sünnet üzerinden 

132 Furkân suresi, 25:52.
133 Taberî, Câmi‘u’l-beyân, c. XIX, s. 281.
134 Taberî, Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk, Beyrut 1387, c. VI, s. 37.
135 Taberî, Târîh, c. V, s. 66; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil (nşr. Ömer Abdüsselâm Tedmürî), 

Beyrut 1417/1997, c. II, s. 680.
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DOĞU VE BATI DÜNYASI 
EKSENİNDE CİHADI ANLAMAK

İKİNCİ BÖLÜM
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Din Savaşı İddiasına Dair

Özellikle Batılı müelliflerde cihadın bir din savaşı olduğu fik-
ri hâkimdir. Mesela Henri Masse, “Savaş, insanları hakiki imana 
getirmek maksadıyla başlamışsa adaletli kabul edilirdi.”249 şek-
linde bir iddiada bulunmaktadır. Macid Hadduri de cihadı “haklı 
savaş” kavramı üzerinden analiz etmekte250 ve Müslüman olma-
yanlara karşı kesintisiz surette ilan edilmiş bir kutsal savaş olarak 
tanımlamaktadır.251

Bu tür iddiaların arka planında Roma hukukundan (bellum 
justum) uyarlanan Hristiyanlıktaki “haklı/adil savaş” (just war) 
anlayışı ile Yahudilikteki “kutsal savaş” inancının etkisi görül-
mektedir. Nitekim Macid Hadduri de aynı bakış açısıyla İslam’ın 
cihat vecibesiyle haklı savaş anlayışını özdeşleştirmektedir.252 Ay-
rıca Hadduri İslam’ın, savaşı Müslüman olmayanlara karşı kesin-
tisiz surette ilan edilmiş olarak tasarlayıp kutsal savaşa dönüştür-
düğünü de iddia ederken aynı arka plandan yola çıkmaktadır.253

Adil savaş, Batı kültüründe, geçmişi yüzyıllarca geriye giden 
bir kavramdır. Özellikle Hristiyanlığın etkisiyle oluşturulmuş bir 
teori olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte dinî, ahlaki, fel-
sefi, hukuki ve askerî kuram ve pratikleri, tutum ve davranışların 

249 Henri Masse, İslam, s. 74.
250 Haddûrî, İslam Hukukunda Savaş ve Barış, s. 69, a.mlf., İslam’da Adalet Kavramı, s. 

209-210.
251 Haddûrî, İslam Hukukunda Savaş ve Barış, s. 63.
252 Haddûrî, İslam Hukukunda Savaş ve Barış, s. 69, a.mlf., İslam’da Adalet Kavramı, s. 

209-210.
253 Haddûrî, İslam Hukukunda Savaş ve Barış, s. 63.
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Tebliğ Metodu Olduğuna Dair

Kur’ân-ı Kerîm çok açık bir biçimde dinde zorlamayı yasakla-
mış,263 ısrarlı bir şekilde Hz. Peygamber’in insanlar üzerinde bir 
zorba olmadığını,264 öğüt verici,265 müjdeleyici (beşîr) ve korku-
tucu (nezîr)266 gibi niteliklerini sayarak görevinin sadece irşat, 
tebliğ, ilahî mesajı insanlara ulaştırma ve davet olduğunu, insan-
ların kabul edip etmeme şeklindeki tercihlerine göre karşılıkları-
nı göreceklerini söylemiştir.267 Hatta Kur’an bu konuda ısrar edil-
mesini de hoş görmemiştir.268 Esasen bu bütün peygamberlerin 
ortak tutumudur.269 Çünkü onun getirdiği değerler diğerlerine 
göre kör ile gören,270 sağır ile işiten,271 karanlık ile aydınlık,272 diri 
ile ölü,273 eğrilik ile doğruluk274 arasındaki fark kadar açık, dikkat 
çekici ve karanlıkları aydınlatan ışık275 kadar parlaktır. İnsana da 

263   Bakara suresi, 2:256; Yûnus suresi, 10:99.
264   Gâşiye suresi, 88:22.
265   Gâşiye suresi, 88:21.
266   Bakara suresi, 2:119,213; Nisâ suresi, 4:165; Mâide suresi, 5:19; A‘râf suresi 7:188; 

Hûd suresi, 11:2; İsrâ sures, 17:105; Furkân suresi, 25:56; Ahzâb suresi, 33:45; 
Sebe’ suresi, 34:28; Fâtır suresi, 35:24.

267  Âl-i İmrân suresi, 3:20; Mâide suresi, 5:92,99; Ra‘d suresi, 13:40; İbrâhîm suresi, 
14:52; Nahl suresi, 16:35, 82; Kehf suresi, 18:29; Nûr suresi, 24:54; Ankebût suresi, 
29:18; Yâsîn suresi, 36:17; Şûrâ suresi, 42:48; Ahkâf suresi, 46:35; Teğabün suresi, 
64:12; Cin suresi, 72:23; İnsan suresi, 76:3.

268   Kasas suresi, 28:56.
269   Nahl suresi, 16:35; Yâsîn suresi, 36:17.
270   En‘âm suresi, 6:50.
271   Hûd suresi, 11:24.
272   Ra‘d suresi, 13:16.
273   Fâtır suresi, 35:19-22.
274   Bakara suresi, 2:256; A‘râf suresi, 7:146-147.
275   Nisâ suresi, 4:174; Mâide suresi, 5:15-16; İbrâhîm suresi, 14:1; Hadîd suresi, 57:9; 

Talâk suresi, 65: 11.
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Cihat İslam’ın Dinamiği

bütün bunları görebilecek basiretler (idrak kabiliyetleri) veril-
miştir.276 İşte Hz. Peygamber’e düşen görev sadece bu kadar açık 
hakikatlere işaret ederek insanları davet etmektir ve asıl cihat da 
işte bu çaba ve uğraştır. Hatta Kur’ân-ı Kerîm Hz. Peygamber’in 
insanların hidayete gelmesi noktasında gösterdiği olağanüstü 
çaba karşısında onların yüz çevirmesine duyduğu üzüntüsüne 
karşı kendisinin vazifesinin sadece tebliğ ve davet olduğuna şöyle 
işaret eder: “Herhâlde sen, inanmıyorlar diye neredeyse kendini he-
lak edeceksin! Dilesek onların üzerine gökten bir mucize indiririz 
de boyunları ona eğilir (inanırlar). Rahmân’dan onlara hiçbir yeni 
zikir (uyarı) gelmez ki, mutlaka ondan yüz çevirici olmasınlar.”277 
Buna binaen Kur’ân-ı Kerîm davet vazifesinin hangi metotla ya-
pılacağını şu şekilde anlatır: “Resulüm! Sen Rabbinin yoluna ‘hik-
met’ ve ‘güzel öğüt’ ile çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele 
et. Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve o hidayete 
erenleri de çok iyi bilir.”278

Buna göre davet, araştırıcı kimliğe sahip, delil isteyen ve ilim-
de belli bir seviyeye gelmiş olan âlime “hikmetle” yapılmalıdır.279 
Hikmet, “ilim ve akılla gerçeği bulma”, “gerçeği açıklayan, şüphe-
yi gideren delil”, “sahih ve muhkem söz” gibi anlamlara gelmek-
tedir. Halka ise güzel öğütle; inatçı, cedelci ve tartışmayı seven-
lere de güzel ve barışçı bir üslupla tartışarak yapılmalıdır.280 Bu 
noktada Kur’ân-ı Kerîm oldukça dikkat çekici olan Mûsâ (a.s.) 
ile Firavun arasındaki ilişkiyi hatırlatır. Firavun yeryüzünde 
ululuk taslayan ve haddi aşanlardandır.281 Tahtını yıkacağından 
endişe ettiği için kızları bırakıp erkek çocukları kesecek kadar 
zalimdir.282 Tanrılık iddiasında bulunacak kadar da küstahtır.283 

276   En‘âm suresi, 6:104.
277   Şuarâ suresi, 26:3-5.
278   Nahl suresi, 16:125.
279   İlhan Kutluer, “Hikmet”, DİA, c. XVII, İstanbul 1998, s. 504.
280   Hökelekli, a.g.e., s. 162.
281   Yûnus suresi, 10:83.
282   Bakara suresi, 2:49; A‘râf suresi, 7:127, 141; İbrâhîm suresi, 14:6.
283   Nâzi‘ât suresi, 79:24.



BİZİM CİHADIMIZ: İSLAM’I 
ÖĞRENMEK, ÖĞRETMEK, 
YAŞAMAK VE TANITMAK

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
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Cehalete Karşı Cihat

Kur’ân-ı Kerîm, savaş planlaması yapılırken bile ilmin ihmal 
edilmemesini emreder: “Müminlerin toptan sefere çıkmaları uy-
gun değildir. Onların her kesiminden bir grup geride kalsın ve dinin 
inceliklerini anlamak için çaba sarf etsin, arkadaşları döndüklerin-
de de bu bilgilerle onları uyarsın. Umulur ki, onlar da bu uyarılar 
konusunda dikkatli davranırlar.”401 Bu ayet ilmin cihadın bir türü 
olduğuna işaret eder. Hz. Peygamber de “Bir şey öğrenmek ya da 
öğretmek için bizim mescidimize gelen Allah yolunda cihat eden 
gibidir.”402 hadisiyle aynı hususu teyit eder. İlim uğrunda çaba sarf 
etmenin erkek ve kadın her Müslüman’ın görevi403 olduğunu ve 
ilim yolcusunun Allah yolunda olduğunu bildiren hadisler404 de 
bu manayı güçlendirir.

Hz. Peygamber, âlimlerin peygamberlere vâris kılındığını 
haber vererek405 ilmin ve âlimin şerefine işaret eder. Buna göre 
Kur’ân-ı Kerîm’in peygamberler için belirlediği, Allah’ın ayetlerini 
okuyarak ilim, irfan (tezkiye) ve hikmeti öğretme görevlerinin406 
âlimler için de geçerli olduğu sonucunu çıkarmak mümkündür. 
Âlimlerin Allah’ı hakkı ile tanıyan kesimi oluşturmalarının407 da 
bu gerçeklikle ilgisi vardır.

401 Tevbe suresi, 9:122.
402 İbn Balbân, el-İhsân fî takrîbi Sahîhi İbn Hibbân (nşr. Şuayb el-Arnaût), Beyrut 

1408/1988, c. I, s. 288.
403 İbn Mâce, Mukaddime, 17.
404 Tirmizî, İlim, 2; Taberânî, el-Mu‘cemü’l-kebîr, c. VIII, s. 66.
405 Buhârî, İlim, 10; Ebû Dâvûd, İlim, 1; İbn Mâce, Mukaddime, 17.
406 Bakara suresi, 2:129; Âl-i İmrân suresi, 3:164; Cum‘a suresi, 62:2.
407 Fâtır suresi, 35:28.
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Bizim Cihadımız: İslam’ı Öğrenmek, Öğretmek, Yaşamak ve Tanıtmak

İlim, dünyada ve ahirette insanın derecesini yücelten bir ziy-
nettir408 ve o şerefe ulaşmak için peşinde koşulmayı, sıkıntılara sa-
bırla karşılık vermeyi hak eden bir faaliyettir. Bu sebeple Allah’tan 
faydalı ilmin artırılmasını istemek Kur’ân-ı Kerîm’in öğrettiği bir 
duadır.409 İlim için yola çıkanlar cennet yoluna çıkmışlardır. Çün-
kü Allah onlara cennete giden yolu kolaylaştırmaktadır.410

Evrende Allah’ın varlıklar için belirlediği ve İslam âlimlerinin 
onların zorunlu ibadeti olarak tanımladıkları mükemmel kanun-
lar (sünnetullah/âdetullah) vardır. Bu kanunların ve sebep-so-
nuç ilişkilerinin çözülmesi için gösterilen çabalar aynı zamanda 
insan için bir ibadet karakteri taşır ve cihadın önemli bir türünü 
oluşturur. Çünkü bu kanunları koyan bizzat Allah Teâlâ’dır. Müs-
lüman düşüncesinde bunlara “kevnî ayetler” denir. 

Bu kanunların araştırılması iki açıdan önemlidir: Birinci-
si, Kur’ân-ı Kerîm bilinçli şekilde tasarlanmış evrendeki mü-
kemmel denge ve düzeni sağlayan ve varlığın boyun eğdiği yani 
ibadet esasları olan bu kanunların araştırılmasını talep eder.411 
Çünkü bu harika tasarım Allah’ın eseridir ve Ona götüren bir yol-
dur. Kâinattaki varlıkların yaratılışı ile işleyişindeki mükemmel 
uyum ve düzene dikkat çekip göremeyenlere göstermek sağduyu-
lu herkesi Allah’a ulaştırabilir. Nitekim birçok ayette bu noktaya 
vurgu vardır.412 Kur’ân-ı Kerîm insana bu gerçekleri görebilecek 
idrak kabiliyetleri (basâir) verildiğini,413 sağduyusunu koruması 
ve peşin fikirli, inatçı olmaması hâlinde bunları görebileceğini 
söyler.414 Bu sebeple fizik, kimya, matematik, astronomi, tıp gibi 
konusu fiziksel gerçeklik olan ilimlerle uğraşmak İslam toplu-
munda farz-ı kifâye olarak kabul edilmiş, uğraşı alanının değeri 

408 Mücâdile suresi, 58:11.
409 Tâhâ suresi, 20:114.
410 Buhârî, İlim, 10; Ebû Dâvûd, İlim, 1; Tirmizî, İlim, 2; Kur’ân, 10.
411 Furkân suresi, 25:2; Kamer suresi, 54:49; Rahmân suresi, 55:5-7; Mülk suresi, 67:3.
412 Bkz. Kıyâme suresi, 75:8-9; İnsân suresi, 76:8-10; Tekvîr suresi, 81:1-14; İnfitâr su-

resi, 82:1-9; İnşikâk suresi, 84:1-5.
413 En‘âm suresi, 6:104.
414 Müddessir suresi, 74:16.
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Örnek Müslüman Olmak

Kur’ân-ı Kerîm’in ümmet-i Muhammed’e biçtiği şu iki rol sü-
rekli bir dinamizmi ve aktiviteyi gerekli kılmaktadır: Bunlardan 
birincisi Hz. Peygamber’i model alarak bütün insanlığa örnek ol-
mak, ikincisi de tüm insanlığın hayrını gerçekleştirme amacıyla 
iyiliği hâkim kılma ve kötülüğü önleme çabası içinde olmaktır. Bu 
iki misyon cihadın en önemli boyutunu oluşturmaktadır.

Temsil Etme ve Model Olma

Günümüz Müslümanlarının diğer din mensupları ile ilişki 
kurma bakımından önceki nesillere göre daha avantajlı bir ko-
numda bulunduğu görülmektedir. Küreselleşen dünyada modern 
iletişim teknikleri ve ulaşım vasıtaları ile birlikte yaşama alan-
larının genişlemesi, ilişkilerin artması bu noktada örnek olarak 
zikredilebilir. Bununla birlikte Müslümanların önceki nesillere 
göre diğer insanları etkileme gücünün daha cılız durumda olduğu 
ve cihadın ana misyonlarından biri olarak tanımlayabileceğimiz 
temsil etme ve model olma yoluyla istenilen başarıyı yakalayabil-
diklerini söylemek oldukça güçtür.

Çok boyutlu olarak değerlendirilebilecek bu soruna elbette tek 
bir cevap vermek mümkün değildir. Özellikle problemin, insanın 
iç ve dış dünyasını ilgilendiren taraflarına da bakmak gerekir. Bu 
sorulara konumuz çerçevesinde içeriden verilebilecek en tutarlı 
cevap belki de eski nesillerdeki söz-eylem bütünlüğünün, tutarlı 
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tavrın, dolayısıyla temsilin bugünkü Müslümanlardan daha güç-
lü olduğudur. Modern dünyada Müslümanlar hayat tarzı olarak 
büyük ölçüde diğer milletlere benzeme eğilimi gösterdiklerinden 
cazibelerini, söz-eylem çelişkisi sebebiyle de inandırıcılıklarını 
kaybetmiş gözükmektedirler. Bunun sonucu olarak artık tarihte 
ne olduklarını, nasıl bir medeniyet kurduklarını ve neler yaptıkla-
rını anlatıp övünürken bugün ne olmadıklarını ve neler yapama-
dıklarını da bir anlamda itiraf ederek günü tarih ile kamufle etme 
yoluna gitmektedirler. Oysa tarihte kalmak yerine tarihi motive 
edici bir tecrübe olarak değerlendirmek gerekir. Bu noktada Müs-
lümanlara yüklenmiş dinî bir görev olarak cihadın temsil ve mo-
del olma şeklindeki önemine vurgu yapacağız.

Günümüz Müslümanlarının ciddi olabilecek sorunlarından 
birisi dini temsil eden ve çevresine model olabilecek Müslüman 
sayısının azlığı, Müslüman toplumun ise neredeyse hiç bulunma-
masıdır. Müslümanların inanç-davranış ilişkisindeki bu çelişkili 
yaşantıları, İslam ile Müslüman olmayan insanlar arasındaki esas 
engellerden birisini oluşturmaktadır.

Allah’ın dinine davet ve tebliğ cihadın bir türü ve boyutudur. 
Tebliğin kendisi cihattır. Nitekim Seyyid Şerîf el-Cürcânî cihadı 
“hak dine davet” olarak tanımlar. Bunun da en önemli aracı Müs-
lüman’ın fert ve toplum olarak bulunduğu yerde yaratılış gerçek-
liğine dayalı Allah-insan, insan-insan ve insan-âlem arasındaki 
denge düzenini (vasat ümmet) temsil etmesi ve fıtrat gerçekliğine 
uygun hayat tarzı ile model olmasıdır. İnancın davranışlarla so-
mut hâle gelmesi, bir başka ifade ile davranışa yön vermesi inanca 
olan davetin sessiz şeklidir. İnsanoğlunun, yaratılış sürecinin bir 
kesitinde Rabbi ile yapmış olduğu uluhiyyet-ubudiyyet sözleşme-
si478 potansiyel olarak davete açık olduğunun bir ifadesidir. Buna 
göre davet, sözleşme üzerindeki külleri kaldırma eylemidir. Söz-
leşme hükümlerine sadakat, buna uygun tutum ve davranış yara-
tılış özünü/mayasını temsil ettiği için insanların ilgisini çekecek 

478   A‘râf suresi, 7:712.
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Günümüzün sosyal cihat uygulamalarında isabetli bir yöntem 
belirleyebilmek için nebevî metot üzerinden ilkesel bir tespitte 
bulunmak gerekir. Bu da Hz. Peygamber’in bu hareketi nasıl baş-
lattığının tespiti ile belirlilik kazanabilir. Öncelikle bu hususu ele 
alabiliriz.

Hz. Peygamber cahiliye Arap toplumu üzerinden bütün insan-
lığı dönüştürmek üzere ilk vahiy ile birlikte faaliyetlerine başla-
dığında önce insanlığın temel sorunlarını tespit etmiş ve bunlar 
üzerinden fıtrat düzenini inşa etmek üzere sivil cihadı başlatmış-
tı. O dönemde üç noktada ciddi sorun vardı:

1) Allah dışındaki canlı-cansız varlıkları ilah edinme (kula kul-
luk-puta tapma)

2) İmtiyazlı kişi ya da sınıflar tarafından ezilenlerin kimsesiz-
liği ve çaresizliği

3) Etnik problemler üzerinden oluşan düşmanlıklar.

Hz. Peygamber bir taraftan yaratılış amacına bağlı sözleşme 
hükümlerini unutup Allah’tan başka varlığa tapma problemi ile 
uğraşırken diğer yandan ezilenlerin haklarını koruma ve etnik ay-
rımcılığın sonlandırılması üzerinden bir cihat hareketini başlat-
tı. Kardeşlik ruhu ve nimetin paylaşımı bilinci üzerinden son iki 
sorunu çözdü. İnsanlık değeri üzerinden kurduğu barış ve insana 
saygı ilkesi ile farklılıkları sorun olmaktan çıkardı. Bu bağlamda 
inanca, cana, mala, ırza ve namusa saygı ilkesini genelleştirdi, 
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imtiyazlarla mücadele etti, güç odaklı değil hak merkezli bir zih-
niyetin zeminini kurdu. Böylece insanların ilgisini İslam’a çekme-
yi başardı. Ona karşı çıkan imtiyazlı sınıfların vicdanları ancak 
Mekke’nin fethinde uyanabildi. Mekke’nin fethi toprakların değil, 
kalplerin kazanımı idi. O sebeple de orada ganimet hükümleri 
uygulanmadı.

Hz. Peygamber vahye muhatap olmadan önce de aynı yolda 
mücadele veriyordu. Kabile çatışmalarını önleme, zulme uğrayan 
güçsüz ve zayıfların haklarını koruma amacıyla kurulan hilfü’l-fu-
dûl sözleşmesinde yer alması ve bu komitede aktif olarak görev 
yapması onun zulme karşı tavrını gösteren önemli bir örnektir. 
Bu antlaşma metninde yer alan şu ifadeler fıtratın haksızlığa is-
yanıdır: “Allah’a andolsun ki Mekke şehrinde birine haksızlık ve 
zulüm yapıldığı zaman hepimiz, o kimse ister iyi olsun ister kötü, 
ister bizden birisi isterse yabancı olsun kendisine hakkı verilince-
ye kadar tek bir el gibi hareket edeceğiz…”542 Bu komite uzun süre 
çok değerli işler yapmış ve haksızlıkları önlemiştir. Mesela Ebû 
Cehil Mekke’ye gelen yabancı tacirlerin mallarına düşük bir fiyat 
verir, satıcıyı bu fiyata zorlardı. Diğer insanlar da onun korku-
sundan o mala talip olamazdı. Bir defasında malını satmak üzere 
Mekke’ye gelen Zübeyd kabilesinden bir tüccarın develerine üçte 
bir fiyat biçmiş, diğer müşteriler ondan korktukları için daha faz-
la fiyat verememişlerdi. Zor durumda kalan tacir Hz. Peygamber’e 
gelip destek istemiş, Hz. Peygamber de Ebû Cehil’in zulmünden 
bu taciri kurtarıp bir daha bu şekilde davranmaması konusunda 
da kendisini uyarmıştı.543

Hira’da ilk vahyin gelmesiyle heyecanlanıp titreme içinde 
evine döndüğünde başına gelenleri anlattığı Hz. Hatice’nin onu 
teselli ederken söylediği sözleri onun yüce ahlakını ve mücade-
lesini tanımlamaktadır: “Hayır böyle söyleme, sevin! Yemin ede-
rim ki Allah Teâlâ asla seni mahcup etmez. Çünkü sen akrabalık 

542 Bkz. Muhammed Hamidullah, “Hilfü’l-fudûl”, DİA, İstanbul 1988, c. XVIII, s. 31-32.
543 İbn Seyyidinnâs, Uyûnü’l-eser, Beyrut 1414/1993, c. I, s. 132.


