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 بســــــــــم هللا الرحمن الرحيـــــــــم
 

ÖNSÖZ 
 

     Sayısız nimetleri ile bize lütufta bulunması yanı sıra 

nimetlerin en büyüğü olan iman ve İslâm nimeti ile 

şereflendiren, risaletinde bize Şeriat ve minhaç/ yöntem 

vererek yolumuzu müstakim kılan Alemlerin Rabbı Yüce 

Allah’a hamdü senâlar olsun. Müslümanlara hayat, izzet, 

asalet ve saadet kaynağı olarak İslâm’ı getiren şanlı Resul 

Muhammed Mustafa’ya, âline, ashabına ve onlara ihsan ile 

tabi olan tüm müminlere salât ve selam olsun... 

     Terör toplumlarda can ve mal güvenliğini ortadan 

kaldırır. Zira teröre maruz kalan guruplar da tepkisel 

olarak terör yoluyla intikam almaya yönelirler. Terör 

terörü doğurur ve insani yaşam ortamını tamamen 

ortadan kaldırır. İnsanların bir çoğu kendisini hem savcı, 

hem hakim, hem infaz memuru olarak görüp bazı fertleri 

ve insan guruplarını kendilerine göre suçlu ilan ederek 

infaz etmeye yönelirler. Bu da haksız yere binlerce 

insanın öldürülmesine, yaralanmasına, mallarının telef 

olmasına yol açar 

      Kısacası terör; fitne, fesad, kaos, anarşi, zulüm 

demektir. Terör insanlık suçu demektir. 

      Böylesi bir anlayış İslam’da olmadığı ve asla tasvip 

edilmediği için Müslümanların ıstılahında “terör” terimine 

yer verilmemiştir. Onun için “terör”  Müslümanlara 

yabancı bir terimdir.  

      Teröre kaynaklık ve yataklık yapan, zemin 

oluşturan kültür ve ideoloji asla İslam değildir, bilakis 

Batı kültürü ve ideolojileridir. Zira Fransız ihtilalinden 
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sonra şimdiki formatına ulaşmış Batı kültürü ve yaşam 

tarzı olan Modernizm; Komünizm ve Kapitalizm gibi 

insanlığın başının belası olmuş fitne, fesad, zulüm 

ideolojilerini üretmiştir. Nitekim Komünizm anarşi ve 

terörü yayılma yöntemi olarak benimsemiştir. Kapitalizm 

de “kaostan yeni düzen çıkartma” ilkesi ile sürekli kriz, 

fitne, çatışma, kaos ve terör çıkartmayı sömürü için 

üslup olarak benimsemiştir. Yani ister komünizm ile olsun 

ister kapitalizm ile olsun terörü üreten ve terörizmle 

beslenen Batı kültürüdür.  

     Günümüzde küresel ve ulusal kapitalistlerin sömürgeci 

yayılma üsluplarından birisi de terörizm olmuştur. Onu 

üretip kullanıyorlar ve onun bahanesi ile ülkeleri işgal 

edip oraların stratejik servetlerini ve mevkilerini ele 

geçirmeye çalışıyorlar.  

     Evet, terör bir insanlık suçudur. Günümüz- deki asıl 

teröristler de küresel ve ulusal kapitalist güçler ve 

onların eli altındaki “devlet” denilen taguti 

örgütlenmelerdir. 

     Onun için mevcut devletlerin ve onlara bağlı yada uydu 

kurum ve kuruluşların  “terör” tanımlarına değer vermi- 

yoruz. Zira gerçekçi değildir. Çoğu  saptırma, karalama, 

iftira, yoluyla kendi çıkarlarına göre yapılan tanımlar yada 

ithamlardır. Günümüzdeki her devlet kendi rejimine, 

çıkarına karşı olanı “terörist”, “terör yanlısı yada 

destekçisi” olarak itham etmektedir. Mesela; Rusya’nın 

işgaline karşı direnen Afgan halkı o zaman ABD’nin 

Avrupa Devlet’lerinin menfaatlerine uygun düştüğü için 

“kahraman direnişçiler”, “mücahitler” olarak anılmıştı. 

Rusya ise onları “terörist” ilan etmişti. Aynı Afganistan 
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halkı ABD’nin ve NATO’nun işgaline karşı da direniş 

gösterince birden “terörist” oluverdi.!. 

     Müslümanların evlatlarından bazılarının adlarının 

çeşitli nedenlerle ve şekillerde bazı terör eylemlerine 

karışmış olması nedeni ile hemen “İslami terör” yaftala- 

ması yapılmaktadır. Halbuki Yahudi, Hristiyan, Hindu ya 

da Budist gibi din mensupları ister fert olarak, ister örgüt 

olarak ister ise devlet olarak daha kapsamlı, kanlı, vahşi 

terör eylemleri yaptıkları halde hiç bir şekilde “Yahudilik 

terörü” yada “Hristiyanlık terörü” yada “Hinduzim 

terörü” yada “Budizim terörü” denilmemektedir Neden?  

     İşte bu iki örnek, dahi mevcut devletlerin ve onların 

güdümündeki medyanın “terör ve terörist” tanımlama- 

larının ne kadar subjektif ve saptırıcı olduğunun kanıtıdır.  

     Mevcut devletler “terörle mücadele” adı altında 

asimetrik bir savaş yaptıklarını itiraf etmektedirler. Yani 

aslında sömürgeci devletler birbirleri ile sömürü 

pastasının paylaşımı üzerine kavga yapıyorlar. İşte bu 

kirli-pis savaşlarında birbirlerine karşı “terör” silahını 

kullanmaktadırlar. Faturasını da ortak düşman olarak 

gördükleri ve şu anda devleti olmayan “garip” durumda 

olan İslam’a biçmektedirler.  

     Bu bağlamda cihad, terör ile özdeşleştirilmeye 

çalışmaktadırlar. Terörün, İslam’ın devlet olma 

içeriğinden ve cihad düşüncesinden kaynaklandığı algısı 

oluşturmaya çalışmaktadırlar. 

      Tagutlar, kafirler, müşrikler, zalimler, Allah ve 

Resulü’nün, İslam’ın ve Müslümanların düşmanları 

mucrimler Allahu Teala’nın kesin emri olan cihaddan 
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elbetteki hoşlanmazlar ve hoşlanmayacaklardır. Çünkü  

cihad; onların fitne, zulüm, fesad ve terör mekanizması 

olan devletlerini ortadan kaldırıp sadece Allah’ın 

sözünün/dini İslam’ın hakim kılınmasını hedeflemektedir.  

     Onun için İslam’ın bu güzide hükmünü unutturmak 

yada saptırmak yada karalamak için bin bir türlü üslup 

kullanmaktadırlar. Cihadı terör olarak göstermek çabaları 

da bu üsluplardandır.  

     Bazı  Müslümanların o kafirleri hoşnut etmek için cihad 

hükmünden vazgeçmeleri yada “İslamda kıtal/savaş 

anlamında cihad yoktur” kabilinden laflar etmeleri ne 

yazık ki zavallılıktan ve zilletten başka bir şey değildir. Bu 

zelil, zavallı duruş Müslümanlara hiç yakışmıyor. Nitekim 

Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den şu hadis rivayet 

edilmiştir: 

     İbn Ömer radıyallahu anhuma’dan şöyle dediği rivayet 

edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle 

derken işittim: 
 

ْرَهِم َوتَبَاَيعُوا بِاْلعَْيِن َواتَّبَعُوا أَذْنَاَب اْلبَقَِر َوتََرُكوا  ينَاِر َوالد ِ إِ ذَا يَْعنِي َضنَّ النَّاُس بِالد ِ

ُ بِِهْم بَََلًء فَلَْم يَْرفَْعهُ َعْنُهْم َحتَّى يَُراِجعُوا ِدينَُهمْ  ِ  أَْنَزَل اَّللَّ  اْلِجَهادَ فِي َسبِيِل اَّللَّ
 

“İnsanlar dirhem ve dinarı esirgeyip/ cimrilik edip, ‘îyne 
ile alışveriş (dolaylı yolla faizli satış) yapıp, öküzlerin 
kuyruklarına takılıp (ziraatla mesgul olup) Allah yolunda 
cihadı terk ettiklerinde, Allah onların üzerine öyle bir zül/ 
zillet indirir ki, tekrar dinlerine dönmedikçe, o zillet 
onların üzerinden kalkmaz.”1  
 

     Bir başka rivayette ise şöyle demiştir: 
 

 ُ ْرعِ َوتََرْكتُْم اْلِجَهادَ  َسلََّط اَّللَّ إِذَا تَبَايَْعتُْم بِاْلِعينَِة َوأََخذْتُْم أَذْنَاَب اْلبَقَِر َوَرِضيتُْم بِالزَّ

 َعلَْيُكْم ذًُّلا ًَّل  يَْنِزُعهُ َحتَّى تَْرِجعُوا إِلَى ِدينُِكمْ 

                                                           
1 Müsned Ahmed 4593  
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“Îyne usulü ile alış veriş yaptığınız, öküzlerin kuyruğuna 
tutunup ziraatçılıkla geçinmeye razı olduğunuz ve cihadı 
terk ettiğiniz vakit, Allah sizin üzerinize zilleti musallat 
eder de dininize dönene kadar onu üzerinizden sıyırıp 
almaz!”2   
      

      Allah’ın sözünün en üstün kılınması yani Allah’ın dini 

İslam’ın yeryüzünün tamamında hakim olması için taguti 

devletlere karşı yapılan mücadele ve savaş anlamındaki 

cihad, İslam ümmetinin üzerlerine farz kılınan asli 

işlerindendir. Ne var ki ümmet bu asli vazifesini bilhassa 

son asırlarda terk ettiği için bugün içinde bulunduğu 

zillete düşmüş oldu İslam ümmetinin bu zilletten kurtulup 

izzetine kavuşabilmesi, Allahu Teala’nın kendisine 

yüklemiş olduğu “insanlar üzerinde şahidlik/ hidayet 

liderliği yapan vasat/ en seçkin ümmet” “insanlar için 

çıkartılmış hayırlı ümmet” misyonunu tekrar yerine 

getirebilmesi için, onları Allah’ın indirdikleri ile yöneterek 

tekrar dinlerine/ İslami hayata döndürecek, kuvvetlerini 

birleştirerek düşmanlarına karşı cihada sevk edecek 

Raşidi Hilafeti en kısa zamanda kurmak için ihlasla 

çalışmaları en öncelikli farzlardandır. 
  

     Buna göre CİHAD;  
 

-gayri Müslimler anlamındaki kafirleri yok etmek için 
savaşmak değildir,  yani kafir avına çıkmak değildir 

-ülkeleri sömürmek için yapılan savaş da değildir 

-kişisel yada kitlesel öfkeleri yatıştırmak, intikam 
duygularını tatmin etmek uğraşısı da değildir 

-doğrudan sivil insanları hedef alarak savaşmak 
anlamında terör de değildir. 
 

                                                           
2 Sünen Ebu Davud 3003, Albânî Silsiletu’l Ehadîsi’s  Sahiha11 
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     Cihad;  Allah’ın rızasını kazanmak niyeti ile Allah’ın 

emri olduğu için sadece Allah’ın kelimesinin/ dini İslam’ın 

tek egemen din olması için taguti devletlere karşı yapılan 

mücadelenin genel adıdır.  

     İslam’ın düşmanları da cahil dostları da şunu iyi 

bilsinler ki; CİHAD TERÖR DEĞİLDİR, TERÖR DE CİHAD 

DEĞİLDİR. 

     Bu kitabımızın birinci bölümünde Terörün Tanımı ve 

Mahiyeti, ikinci bölümde Terörün Hiçbir Şekilde İslam’ın 

Yöntemi Olmadığı, Üçüncü Bölümde Cihad Kavramı ve 

Kapsamı konuları ele alınacaktır. 

     Çağdaş tagutlar ve avaneleri; yeryüzünü içine 

düşürüldüğü zulümattan yani zulüm, fitne, fesattan, kirli 

bilgi ve cehaletten vahşetten ve terörden kurtarıp 

insanlığı nura/ aydınlığa, adalete, asayişe, ilme ve insani 

değerlere, huzura, güvenliğe, esenliğe kavuşturacak olan 

İslam’ı karalamaya çalışmaktadırlar. Ancak çabaları 

boşunadır. Zira gecenin en karanlık olduğu anı sabaha en 

yakın olduğu andır. Onlar kinlerini, fitne ve fesadlarıyla, 

zulümleriyle, terörleriyle siyasi varlıklarının/ devletle- 

rinin ömürlerini uzatamayacaklardır. Allahu Teala’nın 

bildirdiği şu hakikat kesinlikle gerçekleşecektir: 
 

ُ إِالَّ أَن يُتِمَّ نُوَرهُ َولَْو َكِرَه  ِ بِأَْفَواِهِهْم َويَأْبَى اّلله يُِريدُوَن أَن يُْطِفُؤواْ نُوَر اّلله

 اْلَكافُِرونَ 
 

 “Allah'ın nûrunu (risaleti İslam’ı) ağızlarıyla (iftiralarıyla) 

söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler hoşlanmasalar da 

Allah nûrunu tamamlamaktan asla vazgeçmez.” 3  

                                                           
3 Tevbe;32  
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BİRİNCİ BÖLÜM 
 

TERÖRÜN TANIMI VE MAHİYETİ 
 

     TERÖRÜN TANIMI 
 

    Türkçe’ye Fransızca “terreur” sözcüğünden geçmiş 

olan “terör” sözcüğü aslında Latince kökenlidir. Bunun 

anlamı ise; “korkudan titreme ve titremeye sebep 

olmaktır”. 

     Fransızca Petit Robert sözlüğünde;  “Bir toplumda bir 

gurubun halkın direnişini kırmak için yarattığı ortak 

korku” olarak tanımlanır. 

     Oxford İngilizce sözlükte;  "Genellikle siyasal 

nedenlerle, halkın gözünü korkutmak ve halkı 

yıldırmak için dehşet öğesini kullanmak" olarak 

tanımlanır.   

     Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde; "Yıldırma, cana kıyma 

ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş" olarak 

tanımlanır. Tedhiş ise; dehşete düşürme, sürekli ve 

sistemli şiddet hareketleri, cinayet vb. faaliyetlerle 

korku uyandırma, yıldırma, terör” demektir. 

     Terörün ıstılah tanımının; bu sözlük tanımlarında 
geçtiği gibi korku, şiddet, sindirme, dehşet yoluyla bir 
siyasi amacı gerçekleştirmeye yönelik silahlı 
propaganda yöntemi olduğu noktasında dünyada 
toplumlarda genel bir kabul vardır.  

      Terör ve terör tanımları hakkında genel bir çerçeve 
çizmesi bakımından şu alıntı yazıyı burada yayınlamakta 
fayda görmekteyiz. 
 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Oxford_%C3%9Cniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngilizce
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TERÖRÜ TANIMLAMA SORUNU 
 

     “Bu zamana kadar “terör” ve “terörizm” konusunda pek çok 

tanımlama yapılmıştır. Bunlar hakkında özet mahiyette 

örnekler vererek, bir anlamda da “tanımlama sorunu”na dikkat 

çekmek gerekmektedir. 

      İnsan hak ve özgürlükleri ve masum insanların yaşamlarını 

tehlike içine koyan veya yok eden cebir ve şiddet hareketleri. 

Buna göre; cebir ve şiddetsiz bir terör eylemi olamaz; terör 

eylemlerinde cebir ve şiddetin yanında kişilerin yaşamlarına 

yönelik cebir ve şiddetin yapılacağına ilişkin tehdit de bu 

kapsama girer; cebir ve şiddet ya da cebir ve şiddetin 

yapılacağına ilişkin tehdit, insan hak ve özgürlükleri ve masum 

insanların yaşamlarına yöneliktir.4  

      Cebir ve  şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, 

sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada 

belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, 

ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle 

bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriye- 

tin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa 

uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve 

hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu 

düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup 

kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden 

eylemlerdir.5  
  

      PSİKOLOJİK SAVAŞ TEKNİĞİ OLARAK TERÖRİZM  
 

      Toplumları etki altına alarak istediği doğrultuda 

yönlendirmeyi amaçlar. Yaptığı eylemler ile topluma korku, 

telaş ve güvensizlik yaymayı amaçlamaktadır. Oluşturduğu bu 

ortamda terör toplumu belli bir yöne sürüklemektedir. 

                                                           
4 Birleşmiş Milletler Genel Kurulun 18 Aralık 1972 tarihinde ve 3034 - XXVII 
Sayılı Kararı 
5 Türk Hukuku; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 1. Maddesi 
1.Fıkrası 
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Eylemleri ile terörizm, toplumların içerisinde bulunan 

farklılıkları negatif anlamda geliştirirken, ayrılıkları ve 

tahammülsüzlükleri körüklemişti  

      Terörizm ile psikolojik savaş birbirini tamamlar. Terörizm 

topluma korku getirirken, psikolojik harp teknikleri bu 

korkuları sürekli hale getirir. Korkunun dışında, şiddet ve nefret 

duygularını da kitlelere yayar. Aynı anda iki etki oluşturan 

terörizm, toplumları birbirinden koparan en etkili kavram 

olmuştur. Sistemin devamını sağlamak için gerekli olan korkuyu 

terör oluşturur. Sistem içerisinde kaos ortamından beslenen 

unsurlar da terörün şiddetini destekler. Terör, toplum 

kontrolünde en etkili olan unsur olarak, aynı anda insanların 

hem duygularına, hem de zihinlerine etki ederek onları kontrol 

altına alır. Bu noktadan sonra terörizm misyonunu psikolojik 

savaşa teslim eder. 
 

TERÖR VE TERÖRİZM TÜRLERİ 
 

 ULUSLARARASI TERÖR: 
 

     Terör eylemlerinin yabancılara veya yabancılara ait 

hedeflere yöneltilmesi, Hükümetler veya birden fazla devlet 

tarafından beslenen unsurlarca yapılması ve bir yabancı 

hükümetin veya uluslararası örgütlerin siyasi mekanizmalarını 

etkilemek için yapılması.  

      Uluslararası Terörizm: Terörist eylemin sınırlar ötesi boyuta 

taşınması ve uluslararası etki ve sonuçlar doğurur hale 

gelmesidir. 
 

     DEVLET TERÖRÜ: 
  

     Devlet Terörü: Devlet’in kendi eliyle, mevcut siyasi rejimi 

korumak veya devam ettirmek amacıyla, hukuk kuralları 

çerçevesini aşarak kendi vatandaşlarına karşı uyguladığı her 

türlü sindirme, korkutma, işkence, faili meçhul veya muhalifleri 

ortadan kaldırma gibi eylemleridir. 
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Devlet terörü 4 türlüdür: 

      1.Devlet Girişimi: Bir devlet, geleneksel savaş yöntemleriyle 

elde edemeyeceği stratejik avantajları sağlamak maksadıyla 

uluslararası terörizmi bir mücadele aracı olarak doğrudan 

kullanabilir. Bunu, resmi kurumları ve personeli ile yaparsa, 

girişimine ’Devlet Terörizmi’ adı verilir. Bu tür terörizm, 

savaşın başka yöntemlerle sürdürülmesi olarak tanımlanabilir 

ABD’nin  Afganistan ve Irak’ı işgal etmesi, Fransa’nın Mali gibi 

orta Afrika ülkelerindeki sömürgeci işgalleri gibi.      

       2.Devlet Desteği: Bir devlet, doğrudan veya resmen terörist 

girişimlerde bulunmaktan kaçınabilir. Ama resmi amaçlarını 

sağlamak için terörist örgütlere para, eğitim, silah, patlayıcı, 

kritik malzeme, istihbari bilgi, saklanma yeri, iletişim olanağı, 

seyahat belgeleri (pasaport) veya diğer lojistik destekler 

verebilir. ABD’nin Asya ve Afrika’daki sömürü pastasını ele 

geçirmek için terör örgütlerini desteklemesi gibidir. PKK ve 

PYD vb terör örgütlerini desteklemesi gibi. 

      3.Devlet Hoşgörüsü: Eğer devletler, topraklarında terörist 

örgütler olduğunu bilirler, onları doğrudan desteklememelerine 

karşın bu örgütleri dağıtmak için harekete geçmezlerse, 

hoşgörüden söz edilebilir. Ev sahibi devletin hoşgörüsünden 

yararlanan terörist örgütlerin, kendilerine yetecek kaynakları 

olabileceği gibi, yabancı bir devletin desteğinden de yararlana- 

bilirler. Ev sahibi devlet ile aralarında oluşan yazılı olmayan bir 

anlaşma gereği, eylemlerini yuvalan- dıkları ülkede değil, başka 

ülkelerde gerçekleştirirler. Avrupa devletlerinin ve Rusya’nın 

PKK ve PYD vb terör örgütlerini desteklemesi veya ülkelerinde 

varlılarına hoşgörülü davranmaları gibi. 

      4.Devlet Zaafı: Bu örnekte, devlet, sınırları içindeki 

uluslararası teröristlere gözlerini yummak istemez ama ya 

kolluk ve askeri güçlerinin yetersizliğinden ya da teknolojik 

geriliğinden ötürü onlarla etkin biçimde mücadele edemez, ama 

sorumluluğu sürer. 
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      ETNİK-MİLLİYETÇİ TERÖR:  
 

      Belirli bir etnik kimliğe sahip grupların, içinde yaşadıkları 

toplumda, kendilerine ait yeterince hakka sahip olmadıklarını 

iddia ederek ve/veya kendilerine karşı devlet tarafından 

haksızlık, ayrımcılık yapıldığını iddia ederek, devletin 

otoritesini tanımayarak kendilerine ait bir devlet kurmak için 

giriştikleri şiddet içerikli hareketlerdir. 
 

      DİNSEL RADİKAL TERÖR:  
 

      Dinin siyasi, ideolojik veya diğer çıkarlar için istismar 

edilmesidir. 

Dinsel Terörün 4 Türü: 

a) Yönetimlerin kullandığı dinsel terördür ki çoğu zaman 

dinler; bazı kişi, grup, devlet ya da devletlerin çıkarlarını 

savunmada veya yeni çıkarlar elde etmede ortaya çıkarılan 

çatışmalara giydirilen, etnik dinsel veya ulusal giysilerdir. 

Bunun en tipik örneği Haçlı Seferleridir.  

ABD Başkanı’nın 11 Eylül olaylarından sonra sözde “terörle 

mücadele” kampanyasını ve faaliyetlerini “haçlı seferleri” olarak 

nitelendirmesi de bu bağlamda değerlendirilebilir. 

b) Dinsel motiflerle yapılan terördür. Buna örnek 

gösterilebilecek bir durum ise; ABD, Avrupa, Hindistan, Çin, 

Rusya, Britanya gibi devletlerin hakim olduğu ülkelerdeki 

“İslamofobi” söylemi ile Müslümanlara yönelik şiddet 

eylemleridir. 

c) Mezhep farklılıklarından doğan ve bu mezheplerin 

birbirlerine karşı uyguladıkları şiddet hareketleridir. Ortaçağda 

engizisyon mahkemeleri, haricilerin katliamları, Irak’taki 

mezhep çatışmaları, İran’ın ve Suriye Nusayri rejiminin Şii 

olmayan Müslüman direnişcilere Irak ve Suriye’de yapmış 

oldukları terör bu kategoriye örnek gösterilebilir. 

d) Dinin siyasi, politik çıkarlar için istismar edilme- sidir. 

Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgalinden sonra ABD’nin 
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Taliban’a verdiği destek, İran ve Suud rejimleri- nin İslamı isim 

ve slogan olarak istismar etmeleri gibi. 
 

      SİBER TERÖR:  
 

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte, devletlerin zaman ve 

kaynak açısından tasarruf etmek amacıyla her türlü işlemlerini 

sanal alemde gerçekleştirmeye başlaması ile birlikte yeni bir 

terör çeşidi olan siber terör ortaya çıktı. Siber terörün 

hayatiyetini devam ettirmesi internete bağlıdır. Bunun ipi de şu 

anda ABD’nin elindedir. 
 

      DENİZ HAYDUTLUĞU VE KORSANLIK:  
  

Denizlerde gerçekleştirilen terörün başlıca nedenlerinden 

birisi saldırıda bulunulan devleti ekonomik anlamda zor 

bırakmaktır. Günümüzde ekonomik çıkarların devletlerin dış 

politikalarında başat rol oynadığı ve hatta dış politika daha çok 

ekonomik çıkarlar göz önünde tutularak hazırlandığı 

görülmektedir 
 

TERÖR FİİLLERİNDE OLAN GENEL VE ORTAK ÖZELLİK 
 

1-Bir ülkenin ekonomik, toplumsal, siyasal ve anayasal 

yapılarını sarsmak ya da yıkmak amacıyla bilerek ve kasten 

yapılmış olmasıdır. 

2-Kişi ya da kişilere cebir ve şiddet kullanılması veya cebir 

ve şiddetin kullanılacağına ilişkin güncel tehdidin bulunması: 

Bugün terörden bahsedildiğinde cebir ve şiddet kullanılması 

veya cebir ve şiddetin kullanılacağına ilişkin güncel tehdit 

oluşturan silahlı bir örgüt, bir grup akla gelmektedir. 

3- Siyasi bir maksada dayanma: Mevcut siyasi durum ve 

varılmak istenen siyasi netice ne olursa olsun, mevcut siyasi 

yapıyı değiştirmek veya ortadan kaldırmak için, halka veya 

halkın belli bir kesimine sistematik olarak cebir ve şiddet 

uygulanması veya cebir ve şiddetin uygulanacağına ilişkin 

güncel tehdidin bulunması. Siyasi maksada yönelik terörü 
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diğerlerinden ayıran fiil, cebir ve şiddet fiilinin siyasi maksatla 

işlenmiş olmasıdır. 

4-Suçsuzluk: Olaylarla herhangi bir ilişkisi bulun- mayan 

kişilere cebir ve şiddet kullanmak suretiyle zarar verilmesi veya 

cebir ve şiddetin kullanılacağına ilişkin güncel tehditte 

bulunulmasıyla, bu kişilerin tehlikeye maruz bırakılarak 

korkutulması, yıldırılması sindirilmesi 

5-Eylemlerde, süreklilik ve sistematik (planlı) hareket etme: 

Terör “hesaplı” bir şiddettir. Kişilere kullanılan, cebir ve şiddet 

veya buna ilişkin yapılan tehdidin, süreklilik göstermesi ve 

bunun bir plan içinde, sistematik olarak yapılmasıdır. 

6-Toplumu korkutup sindirme, yıldırma: Kişilere cebir ve 

şiddet kullanılması veya cebir ve şiddetin kullanılacağına ilişkin 

güncel tehdidin yapılması suretiyle toplumun tümünü ya da bir 

kısmını korkutma, sindirme, yıldırmanın olması veya belirtilen 

fiillerle, toplumun ve dolayısıyla toplumu yönetenlerin direncini 

kırmak, kamu düzeninin derinden sarsılması. 
 

TERÖR KAVRAMININ UNSURLARI 
 

1- İDEOLOJİK UNSUR:  
 

      Örgütün siyasi hareket noktasını oluşturur. Örgüt, 

benimsediği ideoloji doğrultusunda ilerler, stratejisini buna 

göre belirler. Terör örgütleri, “siyasi eğitim” adını verdikleri 

faaliyetlerle örgütün dayandığı temel ideolojiyi örgüt 

mensuplarına benimsetir ve onları örgütün hedefleri 

doğrultusunda bilinçlendirir. Siyasi ve ideolojik eğitim de 

diyebileceğimiz bu süreçle, örgüt mensupla- rının örgüte 

bağlılıkları sağlanır.  
 

      2- ÖRGÜT UNSURU:  
 

      3713 sayılı  Terörle Mücadele Kanununun 1.Maddesinin 

1.Fıkrasında “terör” tanımı yer almakta, bu tanım 

incelendiğinde, terör suçunun örgütle işlenebileceği, 
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7.Fıkrasında ise, cebir ve şiddet kullanılarak; baskı, 

korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle, 

1.maddede belirtilen amaçlara yönelik olarak suç işlemek üzere, 

terör örgütü kuranlar, yönetenler ile bu örgüte üye olanların 

Türk Ceza Kanununun 314.maddesi hükümlerine göre 

cezalandırılacağı ifade edilmektedir  

       Örgüt; organize bir yapı içerisinde, aynı ideolojiyi 

benimseyen ve aynı hedefe yönelmiş kişilerden oluşur. 

Günümüzde terör örgütleri, çoğunlukla örgüt lideri ile ona bağlı 

üst düzey sorumlular ve daha alt düzeydeki bölge, il ve birim 

sorumlularından oluşmaktadır. Örgütsel yapılanmada illegal 

teşkilat- lanma ve gizlilik esastır. Bu aynı zamanda örgütün 

temel güvenlik ihtiyaçlarına yönelik bir yapılanmadır. İllegal 

faaliyet, legal alanda öne çıkan sempatizan- ların illegal alana 

kaydırılmaları ile beslenir. Böylece, operasyonlarla ortaya çıkan 

kadro kayıpları, yeni ve deşifre olmamış örgüt mensuplarının 

illegal kadrolara aktarılmasıyla giderilmeye çalışılır. 
 

      3- ŞİDDET UNSURU:  
 

Terörün en önemli unsurudur. Terör örgütleri şiddeti, 

ideolojileri doğrultusunda belirledikleri hedeflere ulaşmada 

önemli bir araç olarak görmekte, “silahlı propaganda” adı da 

verilen terör eylemlerini, mevcut anayasal düzeni değiştirmek 

için kaçınılmaz bir yöntem olarak benimsemektedirler.  

 Terör örgütleri, gerçekleştirdikleri şiddet eylemleri ile 

topluma korku salarak, halkta bıkkınlık ve yılgınlık duygusu 

oluşturup, vatandaşın devlete olan güvenini sarsmayı ve kaos 

ortamı yaratmayı, bu suretle de en azından hükümet 

politikalarını değiştirmeyi veya etkilemeyi hedeflemektedirler.6 
     
 
 
 

                                                           
6 Faruk Köse; medyatizma.com/784/teror_ve_terorizm_tanimlari.html 
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HER DEVLETE GÖRE FARKLI TERÖR SUÇLAMASI 
 

     “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. Bu tanımlama ve algılama farklılığının 

sebebi ise “terör” ve “terörizm” kavramlarına nereden bakıldı- 

ğına bağlıdır. Çünkü olayın neresinde durulduğuna bağlı olarak 

hangi olayın bir terör eylemi, hangi olayın ise meşru bir direniş 

olduğu konusunda değişen kanaatlere sahip olunmaktadır.” 

     “Her ülke, her ideoloji, terör kavramına kendi hedeflerine 

ulaşmayı kolaylaştıracak bir anlam yükler. Çünkü ihtiyaçları ve 

milli çıkarları bu yöndedir. ABD’ye göre terör kendisinin ve 

yandaşlarının çıkarlarına tehdit veya saldırılardır. Afrika için 

ırkçılıktır. AB için terör kavramı tanımlanamaz bir olgu 

olmasına rağmen Batı’ya ve Batılı demokrasileri yıkmaya 

yönelik saldırılardır. Libya, Küba gibi ülkelere göre ise ABD’nin 

faaliyetleridir. Rusya açısından Çeçen ve Afganlardır. Çin 

açısından Tibet, Doğu Türkistan ve Tayvan’dır. Hintliler 

açısından Keşmir Müslümanlarıdır. İsrail açısından Filistin- 

lilerdir. Filistin, İran ve Lübnan açısından İsrail’in her türlü 

faaliyetleridir.”7   

     “Ancak biz Batı’nın özelde ABD’nin terör kavramına yüklediği 

anlamı ortaya koymak istiyoruz:  Küreselleşmenin egemen gücü 

ABD terörizm konusunda yaptığı yanlı ve çelişkili açıklamalarla 

bu kavramın doğru dürüst oturmasına en büyük engeli de 

oluşturmaktadır. Örneğin ABD, Irak işgalini gerçekleştirmeden 

hemen önce, Irak ordusunda silah bırakmayan her askeri terö- 

rist olarak addedileceklerini basından duyurmuştur. Düşünün 

ki bir ülkenin savunması için kurulmuş silahlı kuvvetlerini bir 

anda terörist olarak nitelendirebilmektedir. Bu çerçevede küre- 

                                                           
7 (Hüseyin Salur, Küreselleşme bağlamında din ve terörizm, Basılmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Sh:51, Adana-2006) 
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selleşme sürecinde terörizmden kastedilen şey ABD ve Batıya 

yönelik tüm saldırılardır. Özellikle 11 Eylül saldırılarından 

sonra “ya bizden ya onlardan; bizden olmayan herkes teröristtir” 

gibi resmi söylemler yaygınlık kazanmıştır. Yani terör ve tanımı, 

ABD çıkarlarına tehdit olarak ilan edilmiştir.”8  

     “Konumuzun daha iyi anlaşılabilmesi için ABD’nin İslamcılık 

ve terörizm bağlamında İslam dünyasına bakışını özet olarak 

yansıtmak istiyoruz: 

     Soğuk Savaş döneminin başlamasıyla birlikte ABD ve 

Sovyetler Birliği arasında küresel ve bölgesel bazda bir yarış 

savaş başladı. Sovyetler Birliği İslam coğrafyasında nüfuzunu 

artırmak için anti-Amerikancı/bağımsızlıkçı olan yerel milliyet- 

çi gruplara destek verirken, ABD ise buna karşılık Sovyetler 

Birliği’ni etkisiz kılmak ve kendi nüfuzunu artırmak için İslamcı 

gruplara desteği kendi dış politik çıkarlarına uygun buldu.9  … 

     Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgal etmesi üzerine ABD, 

Sovyetler Birliği’ni “çevrelemek” ve “güneye inmesini 

engellemek” için “Yeşil Kuşak Projesi”ni devreye soktu.  

       ABD, Afganistan Savaşı sırasında mücahitleri o kadar 

kutsadı ki; Başkan Reagan mücahitlerin liderlerinden bazılarını 

Beyaz Saray’da ağırladı ve onları dünya basınına tanıtırken; “Bu 

savaşçılar ABD’nin kurucu babalarıyla aynı ahlak ve anlayışa 

sahipler”10   ifadesini kullandı. Bu övmeler stratejik idi. Çünkü 

Soğuk Savaş döneminin “Kutsal Savaşçıları” özellikle 11 Eylül 

2001 olaylarından sonra ABD için dünyayı tehdit eden “radikal 

dinci teröristler” olarak adlandırıldılar.”11 …   
 

                                                           
8 (Doç. Dr. Veysel Ayhan, Arap Baharının ABD-Türkiye İlişkilerine Etkisi, 
Ortadoğu Analiz Dergisi, Aralık 2011 - Cilt: 3 - Sayı:36) 
9 (Bu konuda detaylı bilgi için bkz: Gilles Kepel, Cihat: İslamcılığın Yükselişi 
ve Gerilemesi, Doğan Kitap, 2. Baskı, İstanbul, 2001, Sh:. 155-170) 
10 (Arundhati Roy, “Savaş Barıştır”, Ahmet Demirhan, (Der.), ABD, Terör ve 
İslam, Vadi Yayınları, İstanbul, 2001, Sh: 49) 
11 Ubeydullah Toprak,  http://www.gencbirikim.net/radikal-islamin-ve-
islami-terorun-panzehiri-ilimli-islam/ 
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      Bu tanımlarda ortak olarak, toplumlarda şiddetli 

korku salma, yıldırma havası estirmeye vurgu 

yapılmaktadır. Bunun aracı olarak da şunlar kullanıl- 

maktadır; adam kaçırmak, insanlara işkence yapmak, 

öldürmek ve pazar yerlerine, okullara, sinemalara, tren, 

metro, otobüs, uçak, gemi gibi toplu taşıma araçlarına ve 

onların istasyonlarına ve limanlarına vb. yerlere bomba 

yerleştirmek, ateşli silahlar ile tarama yapmak ya da 

kimyasal silahlar ile toplu katliamlar yapmak. 

      Bu araçlar ile terör estiren şahıs ya da guruplar aslında 

sadece şahıs ya da örgüt isimlerini duyurmaktan ya da 

şeytani güç odaklarının ve taguti devletlerin asimetrik 

savaşlarında taşeron olmaktan öte hiç bir şey elde 

etmiyorlar. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 

TERÖR İSLAMİ HİÇBİR AMAÇ VE AMEL İÇİN 
YÖNTEM DEĞİLDİR 

 

TERÖR İSLAM’A DAVET YÖNTEMİ OLAMAZ 
 

    “İslam’a davet” denildiğinde insanların anladığı; ya 

İslam dinine girmeye yani Müslüman olmaya davettir, ya 

da Müslümanları İslam’ın kurallarına uymaya davettir. 

Bunların ikisinin de yönteminin terör olamayacağının 

izahı ise şöyledir: 
 

İSLAM DİNİNE GİRMEYE DAVETİN YÖNTEMİ TERÖR 
DEĞİLDİR  

 

      İslam dinine girmeye yani Müslüman olmaya davet; 

kişinin İslam’a inanması için aklına ve gönlüne hitap 

ederek akletmesini sağlamak yoluyla olur. Bunu Allahu 

Teala şöyle emretmektedir: 
 

اْدُع إِِلى َسبِيِل َربهَِك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهم ِبالَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ 

 ِدينَ َربََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَ 
  

“Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. 

Onlarla en güzel şekilde tartış. Muhakkak ki Rabbin; 

yolundan sapanları en iyi bilir. O, doğru yolda olanları da 

en iyi bilendir.”12  
 

     İslam dinine girmeye davet ve İslam muhalifleri ile 

tartışma, hem bu ayeti kerimenin hem de insan tabiatının 

gereği olarak delil ile ve hüsnü/ güzel muamele ile olur. 

Baskı, şiddet, tehdid yani terör ile olmaz. Zira terör 

kişilerin akıl ve gönüllerini açmaz bilakis kapatır, sevdir- 

mez nefret ettirir, benimsetmez inkar ettirir.  
                                                           
12 Nahl: 125  
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     Nitekim Allahu Teala, Resulüne ve onun şahsında 

Müminlere gayri Müslimleri İslam’a davet hususunda 

zorba ve baskıcı olmamayı gayet açık şekilde şöyle 

emretmektedir: 
 

ْر بِاْلقُْرآِن َمن َيَخاُف َوِعيدنَْحُن أَْعلَُم بَِما يَقُولُوَن َوَما أَنَت َعلَْيِهم بَِجبَّاٍر  َفذَكهِ   
 

“Biz onların neler söylediklerini daha iyi biliriz. Sen 

onların üzerinde bir zorba değilsin; şu halde, Benim kesin 

tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver.”13   
 

ٌرلَّْسَت َعلَيْ  ْر إِنََّما أَنَت ُمذَكهِ ُ اْلعَذَاَب فَذَكهِ بُهُ اّللَّ فَيُعَذهِ ٍٍ ِهم بُِمَصْيِطرإِالَّ َمن تََولَّى َوَكفََر

 اْْلَْكبََرإِنَّ إِلَْينَا إِيَابَُهْمثُمَّ إِنَّ َعلَْينَا ِحَسابَُهمْ 
 

 “Artık sen, öğüt verip hatırlat. Sen, yalnızca bir öğüt verici, 

bir hatırlatıcısın. Onlara 'zor ve baskı' kullanacak değilsin. 

Ancak kim yüz çevirir ve inkâr ederse Allah, onu en büyük 

azab ile azablandırır. Şüphesiz onların dönüşleri bizedir. 

Sonra onları hesaba çekmek de elbette bize aittir.“14   
 

ا أَفَأَنَت تُْكِرهُ النَّاَس َحتَّى يَُكونُواْ َولَْو َشاء َربَُّك آلَمَن َمن فِي اْلَْرِض ُكلُُّهْم َجِميع  

 ُمْؤِمنِينَ 
 

 “Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin tümü, topluca 

iman ederdi. Öyleyse, onlar mümin oluncaya kadar 

insanları sen mi zorlayacaksın?”15  
 

     İslam’a davet karşısında kör ve sağır, katı, tavır 

sergileyenlere karşı takınılacak tutumu da şu şekilde 

açıklamaktadır: 
 

َوإِن تَْدُعوُهْم إِلَى اْلُهدَى الَ يَْسَمعُواْ َوتََراُهْم يَنُظُروَن إِلَْيَك َوُهْم الَ يُْبِصُرونَُخِذ 

 اْلعَْفَو َوأُْمْر بِاْلعُْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلينَ 
 

“Eğer onları doğru yola çağırırsanız işitmezler. Onları sana 

bakar görürsün, oysa onlar görmezler bile. Sen afv yolunu 

                                                           
13 Kaf:45  
14  Gaşiye: 21-26  
15 Yunus: 99  
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benimse/onlara aldırma, örfü/ İslâm'a uygun olanı emret ve 

cahillerden yüz çevir.”16  
  

     Müslümanlar tarih boyunca; Allahu Teala’nın, 

Resul’ünün şahsında kendilerine yaptığı bu çağrılara 

kulak vermişler, insanları İslam dinine girme konusunda 

terörü yada terörvâri hiç bir yolu asla benimsememiş- 

lerdir. Bunun delili, Müslümanların arasında yaşayan 

gayri Müslim toplulukların asırlardır varlıklarını sürdüre- 

bilmiş olmasıdır. Örneğin; Lübnan’da, Suriye’de, Irak’ta 

bir Hıristiyan topluluk olan Maruniler, Süryaniler gibi 

topluluklar, Mısır’da Kıptiler, OrtaAsya’da Ermeniler, 

Kafkaslarda Gürcüler, Anadolu’da Rumlar, Ermeniler, 

Yahudiler, Balkanlar’da Hıristiyan Yunanlılar, Bulgarlar, 

Sırplar, Hırvatlar vb.  

     Eğer Müslümanlar Allahu Teala’nın o hitaplarına kulak 

vermemiş olsalardı bu gayrimüslim unsurlar Müslüman- 

ların bağrında varlıklarını sürdüremezlerdi. Ya sürgün 

edilirlerdi ya da soykırımına maruz kalırlardı. Avrupa- 

lıların Müslümanlara İspanya’da ve Bosna’da yaptıklarını 

bu gayrimüslim unsurlara Müslümanlar yapmadılar. 

Asırlardır Müslümanların yönetiminde yaşayan İspanya’- 

da şimdi hiç Müslüman topluluk kaldı mı?!..  

     Müslümanlar böylesi soykırım terörü gibi bir insanlık 

suçu işlemediler. Çünkü dinleri buna izin vermez. Bilakis 

o gayri Müslim unsurlar Müslümanların zimmeti altında 

(koruma ve himayesi altında) güvenlik ve huzur içinde 

varlıklarını sürdürdüler.   
 

                                                           
16 A’raf: 198-199  
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İSLAM’IN KURALLARINA UYMAYA DAVETİN 
YÖNTEMİ DE TERÖR DEĞİLDİR  

 

     Bu davetin muhatapları Müslümanlardır. Bu, 

Müslümanların birbirlerine; “hakkı tavsiye”, “marufu 

emretmek ve münkerden nehy- etmek”, “Allah’ın 

emirlerini hatırlatmak” sorumlulukları kapsamındadır. 

Bu sorumluluğu yerine getirme yöntemi asla terör 

değildir. 

     Allah’ın emir ve nehiylerine uymayanlara uygulanması 

söz konusu olan müeyyideleri/ şeri yaptırımları ve 

cezaları dünyada uygulama yetkisi hiç bir Müslüman fert 

ve cemaate ait değildir. Şeri müeyyidelerin uygulanması 

sorumluluğu bütün Müslümanlaradır. Ancak bu sorumlu- 

luğu yerine getirme yetkisi Müslümanların biat yoluyla 

nasb edecekleri halifeye aittir. Yani Hilafet Devletine 

aittir. Hilafet Devleti kurulmadıkça hiçbir kimse şeri 

müeyyideleri uygulama yetkisine sahip olamaz. Buna 

rağmen Hilafet Devletini kurmak için çalışmak yerine şeri 

hükümlerden kaynaklanan müeyyideleri uygulamaya 

kalkanlar ancak yetkisiz iş yapan fitne ve fesatçı 

konumuna düşerler ve “terör” üretirler. Bu ise asla caiz 

değildir. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

İSLAM’IN HÜKÜMLERİNİN HAKİM 
KILINMASININ YANİ İSLAM DEVLETİNİN 
KURULMASININ YÖNTEMİ DE TERÖR DEĞİLDİR 

 

      İslam devletinin kurulmasının yöntemi, Resulullah 

Sallallahu Aleyhi Vesellem’in siretidir/ takip ettiği 

yoludur. O, Sallallahu Aleyhi Vesellem, Mekke’de başlayıp 

Medine’de sona eren 23 yıllık risalet siretinde İslam 

Devletinin nasıl kurulacağını İslam Davetinin aleme 

devlet eliyle cihad yoluyla nasıl taşınacağını, nasıl 

korunacağını Müslümanlara göstermiştir. O halde 

Müslümanlara düşen, onu model/ örnek edinerek takip 

edilecek işaret taşlarını onun bu siretinden çıkartıp o 

yolda yürümeleridir. 

      Onun yolundaki önemli işaret taşları şunlardır: 

-Toplumsal değişim çalışması yapması. Bu da toplumda 

egemen, baskın fikir, duygu, kriter/ ölçü ve nizamları 

İslami fikir, duygu, ölçü ve nizamlarla değiştirme isteği 

uyandırmak için çalışmakla olur. 

-Bu çalışma ise, ne yapacağını, niçin ve nasıl yapacağını 

bilen basiret üzerine kurulu sadece İslam akidesi ve 

fikirleri ile donanmış, sadece İslam’a davet eden bir fikri-

siyasi kitle ile olur. 

-Bu kitle, çalışmasında hak ile batılı karıştırmadığı gibi 

taguti güçler ile asla uzlaşma masasına oturmayı da kabul 

edemez. 

-Bu çalışmada sadece Allah’a dayanılır. Nusret/ toplumu 

değiştirme ve devleti kurma neticesine ulaşmak sadece 

Allah’tan beklenir. 

     Nitekim Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem siretinde 

bu değindiğimiz noktalara riayet ederek çalışmış. Ashabı 
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ile oluşturduğu kitlesi ile basiret üzere, toplumdaki her 

türlü cahiliyye inancı, ölçüsü, anlayışı ve kurallarını 

eleştirmiş, batıllığını, yanlışlığını, zulmünü deşifre 

etmiştir. Hakkı yani vahiyle gelen doğruları açıkça 

duyurmuştur. Böylelikle toplumda bir fikri dalgalanma 

oluşturmaya çalışmıştır. Bundan rahatsız olan baskın, 

zorba yöneticilerin kendisine ve ashabına karşı 

kullandıkları işkenceye, şiddete ve kaba kuvvete, teröre 

rağmen o asla aynı yöntemle tepki vermemiştir. Sabır ve 

basiretle neticeyi yani nusreti sadece Allah’tan bekleyerek 

tebliğ yoluyla çalışmasını sürdürmeye devam etmiştir. 

Sonunda bu sabırlı ve ısrarlı, basiretli çalışma Medine’de 

semeresini bulmuştur. Medine toplumunda İslam ile 

değişme isteği oluşmuştur. Allah’ın nusreti de gelince ilk 

İslam Devleti orada kurulmuştur. 

      Bu konuyu daha ayrıntılı bir şekilde anlatmayı ileride 

Allah izin verirse ele alacağımız “İslam’a Davet Yöntemi” 

isimli çalışmamıza bırakarak şunu vurgulamak istiyoruz; 

Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, İslam devletini 

kurma sürecinde hiç bir şekilde tepkisel davranış- 

lara, zorbalığa, teröre başvurmamıştır. O, Sallallahu 

Aleyhi Vesellem ve ashabı, Allahu Teala’nın şu ayeti 

kerimede belirttiği yolunda sebatla devam etmişlerdir: 
 

ِ َوَما أَنَاْ  ِ َعَلى بَِصيَرٍة أَنَاْ َوَمِن اتَّبَعَنِي َوُسْبَحاَن اّلله قُْل َهِذِه َسبِيِلي أَْدُعو إِلَى اّلله

 ِمَن اْلُمْشِرِكينَ 
 

 “De ki: “İşte bu, benim yolumdur. Ben bana tâbi olanlarla 

birlikte, basiretle Allah'a davet ediyorum. Allah'ı (her çeşit 

noksan ve kusurdan) tenzih ediyorum. Ben, asla 

müşriklerden değilim.”17  

                                                           
17 Yusuf: 108  
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İSLAM DEVLETİNİN İSLAM DAVETİNİ ALEME 
TAŞIMASININ YÖNTEMİ DE TERÖR DEĞİLDİR 

 

      İslam Davetini aleme taşımanın anlamı şudur:   

      “İ’lai  kelimetillah ” yani “Allah’ın kelimesinin en 

üstün kılınması”dır. Başka bir ifade ile Allah’ın dininin 

aleme hakim kılınmasıdır. Bunun yolu-yöntemi ise 

cihaddır. Cihad; insanların dinlerini zorla değiştirip 

müslüman olmalarını sağlamak için yada mallarını 

mülklerini zorla alıp köleleşmelerini sağlamak yada 

ülkelerinin zenginliklerini ve stratejik mevkilerini ele 

geçirerek sömürgeleşmesini sağlamak için yapılmaz. 

Cihad asla bir terör eylemi değildir. Gayesi ülkelerdeki 

küfür-taguti, azgın/ taşkın, arsız, cani, zalim, mücrim 

terörist ideolojiler ve yönetimler yüzünden var olan fitne, 

zulüm, fesad/ düzensizlik ve her türlü kirlilikleri ortadan 

kaldırıp yeryüzünün tamamında Allah’ın sözünün 

geçmesini sağlamaktır. Yani Allah’ın dinini hakim kılarak 

tüm insanları zulümattan nura, aydınlığa, adalete, 

güvenliğe, esenliğe ve temizliğe kavuşturup insanların 

hidayete girmelerinin önündeki engellerin kaldırılmasını 

sağlamaktır. Bu Allahu Teala’nın şu emri gereğidir: 
 

ُ اَل يَْهِدي  ْسََلِم َواّللَّ ِ اْلَكِذَب َوُهَو يُْدَعى إَِلى اْْلِ ِن اْفتََرى َعلَى اّللَّ َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

اِلِمينَ   اْلقَْوَم الظَّ

ُ ُمتِمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرهَ    ِ بِأَْفَواِهِهْم َواّللَّ  اْلَكافُِرونَ  يُِريدُوَن ِليُْطِفُؤوا نُوَر اّللَّ

ِه َولَْو َكِرَه  اْلَحقهِ ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلُهدَى َوِديِن     يِن ُكلهِ ِليُْظِهَرهُ َعَلى الدهِ

 اْلُمْشِرُكونَ 
  

“İslam'a çağrıldığı halde, Allah'a karşı yalan uyduranlar- 

dan daha zalim kimdir? Allah, zalim bir kavmi hidayete 

erdirmez.  
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Onlar, Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. 

Oysa Allah, kendi nurunu kafirler hoş görmese de 

tamamlayıcıdır.  

Müşrikler hoşlanmasalar da Resulünü, bütün dinlere 

üstün/ hakim kılmak üzere hak din ve hidayet ile 

gönderen O’dur.”18   
 

َ بَِما  يُن ُكلُّهُ ّلِله فَِإِن انتََهْواْ َفِإنَّ اّلله َوقَاِتلُوُهْم َحتَّى الَ تَُكوَن فِتْنَةٌ َويَُكوَن الدهِ

 يَْعَملُوَن بَِصيرٌ 
 

“Fitnenin kökü kazınıp Allah'ın dini kesinlikle egemen 

oluncaya kadar onlarla savaşınız. Eğer yaptıklarından 

vazgeçerlerse, hiç şüphesiz Allah onların ne yaptıklarını 

görür.”19  
 

َجاِل َوالنهَِساء َواْلِوْلدَاِن  ِ َواْلُمْستَْضعَِفيَن ِمَن الرهِ َوَما لَُكْم الَ تُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل اّلله

اِلِم أَْهلُهَ  ا َواْجعَل لَّنَا ِمن لَّدُنَك َوِليًّا الَِّذيَن يَقُولُوَن َربََّنا أَْخِرْجَنا ِمْن َهِذِه اْلقَْريَِة الظَّ

ا  َواْجعَل لَّنَا ِمن لَّدُنَك نَِصير 

ِ َوالَِّذيَن َكفَُرواْ يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل الطَّاُغوِت       الَِّذيَن آَمنُواْ يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل اّلله

   َكاَن َضِعيف افَقَاِتلُواْ أَْوِليَاء الشَّْيَطاِن إِنَّ َكْيدَ الشَّْيَطاِن 

“Size ne oluyor da Allah yolunda ve «Rabbimiz!  Halkı  

zâlim olan şu ülkeden bizi çıkarıp kurtar ve kendi 

katından işlerimizi düzene koyacak bir sahip ve kendi 

tarafından bize bir yardımcı gönder» diyen zavallı 

erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda  savaşmıyor- 

sunuz?!     

İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kâfirler ise şeytan 

yolunda savaşırlar. Öyle ise ey müminler haydi, şeytanın 

taraftarlarıyla savaşın. Şeytanın hilesi, cidden zayıftır.” 20   
  

     Bu anlamda cihadı İslam devleti yapar. Fert yada 

gurupların bilhassa günümüzde böylesi imkanları olamaz. 
                                                           
18 Saff:7-9  
19 Enfal: 39  
20 Nisa:75-76  
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Bu mücadelede hedef; fitne, fesad, zulüm, cehalet odağı 

durumundaki tağuti devletlerdir. Yani taguti yöneticiler 

ve onların maddi gücü durumundaki askeri varlıklardır. 

Hedef, Müslüman olmasalar da sivil halk ve fertler 

değildir. Onun için onlara yönelik hiç bir terör eylemi 

savaş esnasında dahi caiz kılınmamıştır.  

     İslam’da cihad; cihad ahkamı ile disipline edilmiştir 

Cihad, rastgele sırf intikam duygularıyla yapılan bir savaş 

değildir. Hidayetin önündeki engelleri aşmak, kapıları 

açmak anlamındaki “fetih cihadı” öncesi söz konusu 

ülkenin yöneticileri İslam’a girmeye davet edilirler. Kabul 

ederlerse, ideoloji ve rejimlerini terk edip ülkenin İslam 

ülkesine dahil edilmesi ve o ülkede de İslam ahkamının 

hakim kılınması sağlanır. O ülke insanlarından İslam 

devletinin tebası olmak istemeyenlere ülkeyi terk 

etmeleri için fırsat sağlanır. Ülkede kalmak isteyenler ise 

Müslüman olmasalar da zimmet akdi/ sözleşmesi 

kapsamında İslam devletinin tebası olurlar. Onların can 

ve malları İslam devletinin koruması altındadır. Onların 

imkanı olanlarından zimmet ahkamına göre haraç alınır. 

     Eğer o yöneticiler İslam’a girmeyi yani Müslüman 

olmayı kabul etmezler ise; yönetimlerini ilga edip ülkenin 

İslam ülkesine dahil edilmesini kabul etmeleri istenir. 

Bunu da kabul etmeyip İslam Davetinin önünde durmakta 

inatçı ve ısrarcı olurlar ise, o zaman İslam devletinin 

orduları tarafından fetih operasyonu ile onların maddi/ 

askeri güçleri kırılıp ülkenin kapıları açılarak o ülke 

insanlarının zulümattan kurtulup nurla/ hidayetle 

buluşmaları sağlanır.  
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     Bu operasyonlarda asla teröre yer verilmez. Hatta 

cihad ahkamına göre; ekili arazilere, ağaçlara ve 

hayvanlara dahi zarar verilmez. 

     Velhasıl cihad terör değildir terör de cihad değildir. 

 
İSLAM DEVLETİNİN ÜLKESİNE KARŞI YAPILAN 
SALDIRILARI DEFETMEDE DE YÖNTEM TERÖR 
DEĞİLDİR 

 

      İslam devleti, hem İslam ülkesini hem de tebaasını tüm 

düşman saldırılarından korumakla yükümlüdür. İslam 

ülkesine yapılan bir saldırıyı kırmaya ve saldırganı 

defetmeye çalışır. Gücü yettiğince saldırgan orduyu 

gerekirse tamamen imha eder. Fakat “aşırı gitmez” yani 

saldırgan ülkenin savaşa fiilen katılmayan sivil halkını 

kendi evlerinde, köylerinde, şehirlerinde katletmeye, 

tepelerine bombalar yağdırmaya ve onlar üzerinde terör 

estirmeye kalkmaz. Zira Allahu Teala bunu şu şekilde 

emretmektedir: 
  

ِ اْلُمْعتَِدينَ  َ الَ يُِحبه ِ الَِّذيَن يُقَاتِلُونَُكْم َوالَ تَْعتَدُواْ إِنَّ اّلله  َوقَاِتلُواْ فِي َسبِيِل اّلله
 

“Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. 

Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri 

sevmez.”21  
 

     Müslümanlar Allah’ın bu emrine tarih boyunca riayet 

etmişlerdir. Devlet varken dahi devlet imkanları ile terör 

estirmemişlerdir. 

 

 

 

                                                           
21 Bakara: 190  
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MÜSLÜMANLARIN NEFSİ MÜDAFA YÖNTEMİ DE 
TERÖR DEĞİLDİR 

 

GAYRİ MÜSLİM ÜLKELERDE YAŞAYAN 
MÜSLÜMANLARIN MARUZ KALDIKLARI ÇEŞİTLİ 
SALDIRILARA KARŞI KOYMA YÖNTEMİ DE TERÖR 
DEĞİLDİR 

 

     Mesela ABD ve Avrupa ülkeleri gibi gayri Müslim 

ülkelerde yaşayan Müslümanlar ister çeşitli guruplar 

tarafından ister ise hükümetlerin aldıkları bazı kararlar 

yoluyla olsun dinlerine, değerlerine, kutsallarına saldırı, 

hakaret, baskı söz konusu olduğunda, kendi inançlarını ve 

Müslüman kimliklerini korumaya çalışırlar. Bunun için; o 

toplumdaki ideolojik değil de salt insani hamiyet duygusu 

ile hareket eden etkili fert ve grupların desteğini alarak 

yapılan bu haksızlığa, ahlaksızlığa karşı fikri mücadele 

yoluyla kamuoyunun dikkati çekilmeye çalışılır. Kamuoyu 

desteği alarak bu saldırıların engellenmesine uğraşılır. 

Buna imkan yoksa yani gösterdikleri tepkiler 

kamuoyunun kendi aleyhlerine çevrilmesine yol açıyor 

ise, o saldırılara aldırmazlar, din ve kimlikleri üzerinde 

sebat ederler. Karşı tarafa saldırı yapmazlar. 

      Eğer saldırıların dozajı tahammül sınırlarını aşarsa 

yani doğrudan mal, can, namusa yönelirse, yapılacak iş, o 

ülkeyi terk ederek din, mal, can, namusunu koruyabile- 

ceğini umduğu bir başka ülkeye hicret etmektir. 

Yapılması gereken o ülkede saldırganlara karşı maddi 

çatışma ortamlarına girmek yada terör estirmek değildir!.. 

Zira Allahu Teala resulünün şahsında şöyle buyurmuştur: 
  

 َواْذُكِر اْسَم َربهَِك َوتَبَتَّْل إِلَْيِه تَْبتِيَل  
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 َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو فَاتَِّخْذهُ َوِكيَل  

ا َجِميَل  َواْصبِْر َعلَى مَ   ا يَقُولُوَن َواْهُجْرُهْم َهْجر 
  

“Rabbinin adını an ve bütün benliğinle O’na yönel.     

O, doğunun da batının da Rabbidir. O’ndan başka hiçbir 

ilâh yoktur. Öyle ise O’nu vekil edin.    

Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle 

ayrıl.“22  
 

إِنَّ الَِّذيَن تََوفَّاُهُم اْلَمآلئَِكةُ َظاِلِمي أَْنفُِسِهْم قَالُواْ فِيَم ُكنتُْم قَالُواْ ُكنَّا ُمْستَْضعَِفيَن 

ِ َواِسعَة  فَتَُهاِجُرواْ فِيَها  فَأُْولَِئَك َمأَْواُهْم   فِي اْلَْرِض قَاْلَواْ أَلَْم تَُكْن أَْرُض اّلله

ا َجَهنَُّم َوَساءْت   َمِصير 

َجاِل َوالنهَِساء َواْلِوْلدَاِن الَ يَْستَِطيعُوَن ِحيَلة  َوالَ يَْهتَدُوَن  إِالَّ اْلُمْستَْضعَِفيَن ِمَن الرهِ

     َسبِيَل  

ا ا َغفُور  ُ َعفُوًّ ُ أَن يَْعفَُو َعْنُهْم َوَكاَن اّلله     فَأُْوَلئَِك َعَسى اّلله

 ِ ا َوَسعَة  َوَمن يَْخُرْج ِمن َوَمن يَُهاِجْر فِي َسبِيِل اّلله ا َكثِير  يَِجْد ِفي اْلَْرِض ُمَراَغم 

 ُ ِ َوَكاَن اّلله ِ َوَرُسوِلِه ثُمَّ يُْدِرْكهُ اْلَمْوُت فَقَْد َوقََع أَْجُرهُ َعلى اّلله ا إِلَى اّلله بَْيتِِه ُمَهاِجر 

ا ِحيم  ا رَّ  َغفُور 
 

 “Kendilerine zulmetmekteler iken meleklerin canlarını 

aldığı kimseler var ya; melekler onlara şöyle derler: “Ne 

durumdaydınız? (Niçin hicret etmediniz?)” Onlar da, “Biz 

yeryüzünde zayıf ve güçsüz kimselerdik” derler. Melekler, 

“Allah’ın arzı geniş değil miydi, orada hicret etseydiniz ya!” 

derler. İşte bunların gidecekleri yer cehennemdir. O ne 

kötü varış yeridir.      

Ancak gerçekten zayıf ve güçsüz olan, çaresiz kalan ve 

hicret etmeye yol bulamayan erkekler, kadınlar ve 

çocuklar başkadır.  

Umulur ki, Allah bu kimseleri affeder. Çünkü Allah çok 

affedicidir, çok bağışlayıcıdır.       

                                                           
22 Müzzemmil: 8-10  
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Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok 

yer de bulur, genişlik de. Kim Allah’a ve resulüne hicret 

etmek amacıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm 

yetişirse, şüphesiz onun mükâfatı Allah’a düşer. Allah, çok 

bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.”23  
 

     Bu ayetlerin ışığında da anlaşılacağı üzere; halkı 

Müslüman olmayan gayri Müslim ülkelerde yaşayan 

Müslümanlar aslında azınlık konumundadırlar. Onların 

bu konumları Kur’an’da geçen “mustazaflar” kapsamında 

değerlendirilirler. İşte onların, dinlerinde fitneye düşürül- 

mek yani iman ve Müslüman kimliklerini kaybetmek yada 

can, mal, namus güvenliğini kaybetmek durumları ile 

karşılaştıklarında yapacakları iş, o ülkede kavga yapmak, 

terör çıkartmak değil de o ülkeden ayrılmaktır Yani 

hicret etmektir, terör değil! 
 

İSLAM TOPRAKLARINDA HALKI MÜSLÜMAN 
ÜLKEKERİN KAFİR DEVLETLERİ TARAFINDAN 
İŞGAL EDİLMESİ DURUMUNDA NEFSİ MÜDAAFA 
YÖNTEMİ DE TERÖR DEĞİLDİR 

  

      İşgalci kafir devletleri, bir halkı Müslüman ülkeyi işgal 

edince, o ülkede yaşayan Müslümanların o işgalci 

kafirlere karşı koymaları can, mal, namus, din ve 

topraklarını savunmaları üzerlerine hem haktır hem de 

vecibedir. İşgalci güçler tamamen yok edilesiye kadar 

yada ülkeden atılasıya kadar onlara karşı direnirler. 

Ancak bunun ötesine gitmezler. İşgalci devletin hakim 

olduğu ülkelerde sivil halka karşı intikam amaçlı terör 

eylemleri yapamazlar. Yaptıkları zaman kendileri haddi 

                                                           
23 Nisa: 97-100  
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aşmış ve haksız konuma düşmüş olurlar, zalim olurlar. 

Allah zalimleri ve haddi aşanları sevmez. Nitekim Allahu 

Teala şöyle buyurmuştur: 
 

ْهِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت قَِصاٌص فََمِن اْعتَدَى َعلَْيُكْم فَاْعتَدُواْ  الشَّْهُر اْلَحَراُم بِالشَّ

َ َمَع اْلمُ  َ َواْعلَُمواْ أَنَّ اّلله  تَِّقينَ َعلَْيِه بِِمثِْل َما اْعتَدَى َعلَْيُكْم َواتَّقُواْ اّلله
  

“Haram ay haram aya karşılıktır. Hürmetler 

(dokunulmazlıklar) karşılıklıdır. Kim size saldırırsa siz de 

ona misilleme olacak kadar saldırın. Allah'tan korkun ve 

bilin ki Allah müttakîlerle beraberdir.”24  
 

ِ الَِّذينَ  ِ اْلُمْعتَِدينَ  َوقَاِتلُواْ فِي َسبِيِل اّلله َ الَ يُِحبه يُقَاتِلُونَُكْم َوالَ تَْعتَدُواْ إِنَّ اّلله  
  

“Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. 

Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri 

sevmez.”25  
 

     Yukarıda yapılan izahlardan da anlaşılacağı gibi terör 

hiç bir şekilde İslami bir yöntem değildir. Zira; 

-Gayri Müslimleri İslam’a davet yöntemi terör değildir. 

-Müslümanları İslam kurallarına uymaya davet 

yöntemi de terör değildir. 

-İslam hükümlerinin hakim kılınmasının yani İslam 

devletinin kurulmasının yöntemi de terör değildir. 

-İslam devletinin yeryüzünde İslam Davetini 

taşımasının yöntemi de terör değildir. 

-İslam devletinin ülkesine karşı yapılan saldırıları 

defetmede de yöntem terör değildir 

                                                           
24 Bakara: 194  
25 Bakara: 190  
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-Halkı Müslüman olmayan ülkelerde yaşayan 

Müslümanların maruz kalabilecekleri saldırı- lara 

karşı koyma yöntemi de terör değildir. 

-Halkı Müslüman ülkelerin kafir devlet yada devletler 

tarafından işgal edilmelerine karşı mücadele yöntemi de 

terör değildir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

CİHAD KAVRAMI VE KAPSAMI 
 

CİHAD KAVRAMININ SAPTIRILMASI 
 

     Geçmişten günümüze cihad kavramı ve kapsamı 

hakkında kasıtlı ya da bilinçsizce çeşitli saptırmalar 

yapılagelmiştir. Bu saptırmaların günümüzde şu 

şekillerde olduğu müşahede edilmektedir: 

     1-Cağdaş İslam düşmanları kâfirlerin ve özellikle 

oryantalistlerin; cihadı sadece savaş olarak, hem de kan 

dökücülük, istilâ/işgal, vahşilik, barbarlık şimdilerde de 

“terör” gibi İslâm’ın savaş anlayışında da olmayan 

özelliklerle tanımlamasıdır. 

     2-İslam düşmanlarının bu iftiralarına destek 

verircesine; cihadı salt kafir avına çıkmak, hatta kendi 

görüşleri ve mezhepleri dışındaki Müslümanları da kafir 

sayıp öldürmek işi olarak gören, terörü cihad yöntemi 

olarak kabul edip uygulayan, İslam’ı fıkhetmeyen sığ 

düşünceli, mezhep, grup, cemaat bağnazı kişilerin taşeron 

cihad anlayışıdır. 

      3-İslam’ı anlamakta illetli bir yaklaşım olan tasavvufi 

çevrelerin; cihadı bireyin sadece nefsi ile mücadelesine 

indirgeyip diğer nasları “batıni tefsir” safsatası ile hep 

nefisle mücadeleye yorumlayan sakat cihad anlayışıdır. 

      4-Meslekleri/ uğraşı alanları gereği, hukuki neticeleri 

olduğu için, devletler arası hukuk bağlamındaki ahkamını 

ortaya koymak maksadıyla, sadece küfür devletleri ile 

kıtal/ savaş anlamını ön plana çıkararak, cihadı sadece 

kıtal/ savaş olarak ortaya koyan bazı fakihlerin anlayışı. 
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Bu eksik anlayış zamanla yaygınlaşarak cihad deyince 

akla hemen sadece kıtal/ savaş anlamı gelir olmuştur. 

      5-Laik T.C.Devletinin Milli Eğitim Bakanlığı eğitim 

müfredatına “cihad” maddesini koymak ve “cihadı” da 

Milli Eğitim Bakanının bizzat ağzıyla “vatanı sevmek” 

olarak tanımlamak iradesini beyan etmesi gibi tüm tağuti 

devletler her zaman ve mekanda İslâm‘ın en güzide 

kavramlarından olan “Cihad” kavramını kasıtlı olarak 

tahrif etmeye yeltenmişlerdir.  

      Kur’an ve Sünnetteki naslara bütüncül bakışla 

bakıldığında, bu cihad anlayışlarının yanlış olduğu açığa 

çıkar. Bu yazıda bunu ortaya koymaya çalışacağız 

inşaAllah. Ancak naslara bütüncül bakıştan önce konunun 

esasını hatırlatmamız gerekmektedir.  
 

CİHAD KAVRAMI VE KAPSAMININ ESASI  
  

      İslam’da her şeyin esası, İslam akidesidir. Yani 

Kelime-i Tevhid’in anlamıdır: 

ال اله إال هللا محمد رسول هللا     “Allah’tan başka ilah yoktur. 

Muhammed Allah’ın resulüdür.” Yani Dünya hayatında, ve 

yeryüzünde şeytanın velileri olup ilahlık taslayan 

tağutlara kulluğu reddederek sadece Allah’a kulluk 

yapmayı kabullenip gereğini yapmaya iman etmek ve 

teslim olmaktır. Bütün resuller bu hakikate davet etmek 

için gönderilmişlerdir: 
  

ُسُل ِمْن بَ  اَءتُْهُم الرُّ ْيِن اَْي۪ديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم ااَلَّ تَْعبُدَُٓوا اِالَّ اّلّلَه اِْذ َجَٓ  
 

“Hani onlara kendilerinden önce de, kendilerinden sonra 
da resuller gelmişti de; ‘Allah'tan başkasına kulluk 
etmeyin’ demişlerdi...”26 
  

                                                           
26 Fussilet 14  
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اء   ا اَْنَزَل اّلّلُ بَِها ِمْن َما تَْعبُدُوَن ِمْن دُونِ۪هَٓ اِالََّٓ اَْسَمَٓ ُكْم َمَٓ
ا اَْنتُْم َوٰابََٓاُؤُ۬ ْيتُُموَهَٓ َسمَّ

يُن اْلقَيهُِم َوٰلِكنَّ اَ   ٰذِلَك الده۪
ِه اََمَر ااَلَّ تَْعبُدَُٓوا اِالََّٓ اِيَّاهُه ْكثََر النَّاِس ُسْلَطاٍنه اِِن اْلُحْكُم اِالَّ ّلِلّ

 اَل يَْعلَُمون
 

“Sizin,  ondan başka kulluk ettiğiniz şeyler, ancak sizin ve 

atalarınızın uydurup adlandırdığı şeylerden ibarettir, 

Allah, onların ilahlığına dair hiçbir delil indirmemiştir. 

Hüküm ancak Allah'ındır. Ancak ona kulluk etmenizi 

emretmiştir, başkasına değil. İşte dosdoğru din de budur, 

fakat insanların çoğu bilmez.”27  
 

ْيَطاَنَۚ اِنَّهُ لَُكْم َعدُوٌّ ُم۪بين    ي ٰادََم اَْن اَل تَْعبُدُوا الشَّ  اَلَْم اَْعَهْد اِلَْيُكْم يَا بَنَ۪ٓ

َواَِن اْعبُدُو۪نيه ٰهذَا ِصَراٌط ُمْستَ۪قيمٌ    
 

“Ey Âdemoğulları! Ben, size, şeytana kulluk etmeyin. 

Çünkü o,  sizin için apaçık bir düşmandır.  

Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur, diye 

emretmedim mi?”28 
 

ٍة َرُسوال  اَِن اْعبُدُوا اّلّلَ َواْجتَنِبُوا الطَّاُغوَتَۚ   َولَقَْد بَعَثْنَا ۪في ُكلهِ اُمَّ
 

“Andolsun, biz her ümmete: 'Allah'a kulluk edin ve 

tağuttan kaçının' (diye tebliğ etmesi için) bir elçi 

gönderdik..”29  
 

      Resululullah Sallallahu Aleyhi Vesellem de aynı mesaj 

ile bütün insanlığa gönderilmiştir. 
 

ْر ِعبَاد َوالَّ۪ذيَن اْجتَنَبُوا الطَّاُغوَت اَْن يَْعبُدُوَها َواَنَابَُٓوا اِلَى اّلّلِ لَُهمُ  اْلبُْشٰرىَۚ فَبَشهِ  
 

“Tağut'a kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a içten 

yönelenler ise; onlar için bir müjde vardır, öyleyse 

kullarıma müjde ver.”30 
  

افَّة  ِللنَّاِس بَ۪شيرا  َونَ۪ذيرا  َوٰلِكنَّ اَْكثََر النَّاِس الَ  ا اَْرَسْلنَاَك اِالَّ َكَٓ   يَْعلَُموَوَمَٓ
 

                                                           
27 Yusuf 40  
28 Yâsin 60-61  
29 Nahl 36  
30 Zümer 17  
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“Biz,  seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı 

olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler.”31 
 

ٰمَواِت َوااْلَْرِضَۚ اَلَٓ   الَّ۪ذي لَهُ ُمْلُك السَّ
ي َرُسوُل اّلّلِ اِلَْيُكْم َج۪ميعا ًۨ قُْل يََٓا اَيَُّها النَّاُس اِنه۪

ِ الَّ۪ذي يُْؤِمُن بِاّلّلِ اِٰلهَ  يه ِ ااْلُمهِ  فَٰاِمنُوا بِاّلّلِ َوَرُسوِلِه النَّبِيه
اِالَّ ُهَو يُْحـ۪ي َويُ۪ميُتُۖ

 َوَكِلَماتِ۪ه َواتَّبِعُوهُ لَعَلَُّكْم تَْهتَدُون
 

“De ki: ‘Ey insanlar! Şüphesiz ben, yer ve göklerin mülkü/ 

hükümranlığı kendisine ait olan Allah’ın hepinize 

gönderdiği resulüyüm. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, 

diriltir ve öldürür. O hâlde,  Allah’a ve O’nun sözlerine 

inanan Resulüne, o ümmî Nebi’ye iman edin ve ona uyun ki 

doğru yolu bulasınız.”32   
 

     Resulünün hidayet ve tek hak din olan İslam ile 

gönderiliş gayesinin, hayatın ve yeryüzünün tamamında 

İslam’ı hakim kılmak olduğunu Allahu Teala şu ayeti 

kerimeler ile bildirmiştir: 
  

۪ه   َولَوْ  َكِرَه  يِن ُكلهِ ِ ِليُْظِهَرهُ َعلَى الده۪ ي اَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلُهٰدى َو۪ديِن اْلَحقه ُهَو الَّـذَ۪ٓ

 اْلُمْشِرُكون
 

“Müşrikler  hoşlanmasalar da/ istemese de O dini (İslam'ı) 

bütün dinlere üstün/ hakim kılmak için elçisini hidayetle 

ve hak dinle gönderen O'dur.”33  
 

ا نُوَر اّلّلِ ِباَْفَواِهِهْم َويَأْبَى اّلّلُ اِالََّٓ 
اَْن يُتِمَّ نُوَرهُ َولَْو َكِرَه  يُ۪ريدُوَن اَْن يُْطِفُؤُ۫

 اْلَكافُِرون

۪ه   َولَْو َكِرَه  يِن ُكلهِ ِ ِليُْظِهَرهُ َعلَى الده۪ ي اَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلُهٰدى َو۪ديِن اْلَحقه ُهَو الَّـذَ۪ٓ

 اْلُمْشِرُكون
 

“Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Halbuki 

kâfirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlamaktan 

asla vazgeçmez. 

                                                           
31 Sebe’ 28  
32 A’raf 158  
33 Saff 9  
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Müşrikler hoşlanmasalar da / istemese de o dini (İslam'ı) 

bütün dinlere üstün/ hakim kılmak için elçisini hidayetle 

ve hak dinle gönderen O'dur.”34  
 

     Resulullah sallallahu aleyhi vesellem Allah’ın kelimesi 

olan İslam’ı Arap Yarımadasına hakim kılmıştır. Tüm 

yeryüzüne hakim kılma işini de ümmetine dava olarak 

bırakmıştır. Bunu da şu ayeti kerime ortaya koymaktadır: 
 

وا اِْن يَْنتَُهوا يُْغَفْر َلُهْم َما قَْد َسلََفَۚ َواِْن يَعُودُوا فَقَْد َمَضْت ُسنَُّت  قُْل ِللَّ۪ذيَن َكفَُرَٓ

۪لين  ااْلَوَّ

َِۚ  فَِاِن اْنتََهْوا َفِانَّ اّلّلَ بَِما  يُن ُكلُّهُ ّلِلّ َوقَاِتلُوُهْم َحتّى اَل تَُكوَن فِتْنَةٌ َويَُكوَن الده۪

 يَْعَملُوَن بَ۪صير

وا اَنَّ اّلّلَ َمْوٰليُكْمه نِْعَم اْلَمْوٰلى َونِعْ  َم النَّ۪صيرُ َواِْن تََولَّْوا فَاْعلَُمَٓ  
 

“İnkar edenlere, eğer (Allah yolundan saptırma uğraşılarına) 

son verirlerse, geçmişlerinin bağışlanacağını ve tekrar 

başlarlarsa evvelkilerin hükmünün uygulanacağını söyle. 

Fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar 

onlarla savaşın. Şayet vazgeçecek olurlarsa, şüphesiz 

Allah, yaptıklarını görendir. 

Geri dönerlerse,  bilin ki gerçekten Allah, sizin mevlanızdır 

O, ne güzel mevladır ve ne güzel yardımcıdır.”35  
 

      Görüldüğü gibi Kelime-i Tevhid, soyut bir kavram ya 

da söylem değildir. O bir hakikattır ve bir davadır. Bu 

davanın ameli yönü  إعالء كلمة هللا  “i’lâi kelimetillah/ 

Allah’ın Kelimesini/ sözünü yüceltmek/ en üstün kılmak/ 

egemen kılmak”tır.  

      Ancak  إعالء كلمة هللا  “ i’lâi kelimetillah/ Allah’ın 

Kelimesini/ sözünü yüceltmek/ en üstün kılmak/ egemen 

                                                           
34 Tevbe 32-33  
35 Enfâl 38-40  
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kılmak” davası sadece yeryüzünde ülkeler bazında değil 

de hayatın her alanında geçerli kapsamlı ve sürekli bir 

davadır. Zira bilindiği gibi insan hayatının gayesi, Allah’a 

kulluk yapmaktır ve insan bu kulluk ile imtihan olmaktır. 

Bu imtihan ölüm gelesiye kadar sürmektedir. Nitekim 

Allahu Teala şöyle buyurmaktadır: 
 

ْنَس اِالَّ ِليَْعبُدُونِ   َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َوااْلِ
 

“Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etmeleri için 

yarattım.” 36 
 

تّى َيأْتِيََك اْلَي۪قينَواْعبُْد َربََّك حَ   
 

“Ve sana yakin (ölüm) gelinceye kadar Rabbine kulluk et.”37  
 

ِ اْلعَالَ۪مين ِ َربه  قُْل اِنَّ َصََل۪تي َونُُس۪كي َوَمْحيَاَي َوَمَما۪تي ّلِلّ
 

“De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve 

ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir.”38   
 

      İşte hayatın tamamını kapsayan bu Allah’a kulluk 

imtihanında kişiyi yanıltmak ve saptırmak isteyen insan 

ve cin şeytanlarının vesveselerine ve sürekli kötülüğe 

meyilli olan nefsani arzu ve isteklere karşı cihad yapmak 

vardır. Yani şeytanların vesvese içerikli sözlerine ve 

nefsani arzulara ve isteklere karşı Allahu Teala’nın 

sözünü hatırlayıp üstün kılmak davasını gütmek vardır. 

      Bu davanın uğraşısına da cihad denilmektedir. İşte 

cihadın esası budur. 

      Bu esası hatırlattıktan sonra cihad kavramının ve 

kapsamının izahına geçebiliriz. 
 

                                                           
36 Zâriyât 56  
37 Hicr 99  
38 En’am 162  
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CİHAD KAVRAMI 
  

 CeHeDe” fiilinin“ –جهد    ;CiHâD; kelimesi lügatta“ –     جهاد 

üçüncü bâbı olan    جاهد – “CâHeDe” fiilinin mastarı olup;  

gayret etmek, bir işi yapabilmek için bütün imkanları 

kullanmak anlamına gelir. Bu sözlük anlamı Kur’an’ı 

Kerimde şöyle geçmiştir: 
 

ْنَساَن بَِواِلدَْيِه ُحْسنا ه َواِْن َجاَهدَاكَ  ِلتُْشِرَك ۪بي َما لَْيَس َلَك بِ۪ه ِعْلٌم فَََل  ْينَا ااْلِ َوَوصَّ

 تُِطْعُهَماه 
 

“Biz insana, anne ve babasına (karşı) güzelliği (ilke 

edinmesini) tavsiye ettik. Eğer  onlar, hakkında bilgin 

olmayan şeyle bana ortak koşman için sana karşı cihad 

ederlerse/ çaba harcayacak olurlarsa, bu durumda, onlara 

itaat etme.”39  
 

 َواِْن َجاَهدَاكَ  َعٰلَٓى اَْن تُْشِرَك ۪بي َما لَْيَس لََك بِ۪ه ِعْلٌم فََلَ  تُِطْعُهَما
 

“Bununla birlikte, onların ikisi (annen ve baban) hakkında 

bilgin olmayan şeyi bana şirk koşman için, sana karşı 

cihad ederlerse/ çaba harcayacak olurlarsa, bu durumda 

onlara itaat etme ..”40  
 

 َوالَّ۪ذيَن َجاَهدُوا ۪فينَا لَنَْهِديَنَُّهمْ  ُسبُلَنَاه َواِنَّ اّلّلَ لََمَع اْلُمْحِس۪نينَ 
  

“Bizim  uğrumuzda cihad edenlere (üstün gayret gösteren- 

lere), şüphesiz yollarımızı gösteririz. Gerçekten Allah ihsan 

edenlerle beraberdir.”41   
 

       Şeri ıstılahta ise; yani Kur’an ve Sünnet naslarında 

geçen Şeri ıstılah olarak CİHAD;  

 İ’lâi“  إعَلء كلمة هللا  ,”Fî sebîlillah” / “Allah yolunda“   في سبيل هللا

kelimetillah/ Allah’ın Kelimesini/ sözünü yüceltmek/ en 

                                                           
39 Ankebût 8  
40 Lokman 15  
41 Ankebût 69  
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üstün kılmak/ egemen kılmak davasını yürütmek 

maksadıyla yapılan bütün gayret ve çabaların ortak adıdır. 

      Bu anlam çerçevesinde Kur’an ve Sünnette cihad; şu 

konularda geçmiştir: 
  

1-Allah yolunda fikri ve sözlü cihad; mücadele anlamında 
2-Nefisle cihad; mücadele anlamında 
3-Allah yolunda cihad; kıtal/ savaş anlamında 
4-Hepsini içine alan genel anlamda cihad 
 

     Bu konulardaki naslar ise şunlardır: 
 

1. ALLAH YOLUNDA FİKRİ VE SÖZLÜ MÜCADELE 
ANLAMINDA CİHAD  

  

 فَََل تُِطعِ اْلَكافِ۪ريَن وَ َجاِهْدُهمْ  بِ۪ه ِجَهادا  َك۪بيرا  
 

“Öyleyse kafirlere itaat etme ve onlara karşı bununla 

(Kur'an'la) BÜYÜK BİR CİHAD et.”42   
       

      Bu ayet, Mekke’de inmiş bir ayettir. Kafirlere karşı 

Kur’an’ı delil göstererek mücedele etmeyi Allahu Teala; 

 .BÜYÜK BİR CİHAD” olarak isimlendirmiştir“   ِجَهادا  َك۪بيرا
 

      Resulullah sallallahu aleyhi vesellem’den şöyle dediği 

rivayet edilmiştir: 
 

 أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر
 

“CİHAD’IN EN EFDALİ, zalim sultanın karşısında hakkı 
söylemektir.”43  
  

      Resulullah sallallahu aleyhi vesellem’den şöyle dediği 
rivayet edilmiştir: 
 

ُ فِ  ٍّ َبعَثَهُ اَّللَّ تِِه َحَواِريُّوَن َوأَْصَحاٌب يَأُْخذُوَن َما ِمْن نَبِي  ةٍّ قَْبِلي إًِّلَّ َكاَن لَهُ ِمْن أُمَّ ي أُمَّ

بُِسنَّتِِه َوَيْقتَدُوَن بِأَْمِرِه ثُمَّ إِنََّها تَْخلُُف ِمْن بَْعِدِهْم ُخلُوٌف يَقُولُوَن َما ًَّل يَْفعَلُوَن 

                                                           
42 Furkân 52  
43 Ahmed Müsned : 3/19 . 10759 , S.Cami’us Sağîr: 1100  
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َويَْفعَلُوَن َما ًَّل يُْؤَمُروَن فََمْن َجاَهدَُهمْ  بِيَِدهِ  فَُهَو ُمْؤِمٌن َوَمْن َجاَهدَُهْم ِبِلَسانِهِ  فَُهَو 

يَماِن َحبَّةُ َخْردَلٍّ   ُمْؤِمٌن َوَمْن َجاَهدَُهْم بِقَْلبِهِ  فَُهَو ُمْؤِمٌن َولَْيَس َوَراَء ذَِلَك ِمْن اْْلِ
 

“Allah’ın benden önce, ümmetler arasında gönderdiği her 
Nebi’nin ashâbı ve havârileri vardır. Bunlar o Nebi’nin 
sünnetine ittiba eder, emirlerine uyarlar. Fakat onlardan 
sonra öyle nesiller gelir ki yapmadıklarını söyler ve emr 
olunmadıklarını işlerler. Kim onlara karşı; ELİYLE CİHAD 
ederse mü’mindir, kim DİLİYLE CİHAD ederse mü’mindir, 
kim KALBİYLE CİHAD ederse mü’mindir. Bunun ötesinde 
ise zerre kadar iman yoktur.”44   
 

     Görüldüğü gibi bu ayet ve hadislerde; 

-Kur’an’dan delil getirerek fikri mücadele etmek    ِجَهادا

   ”büyük bir cihad“   َك۪بيرا

- zalim yönetici karşısında hak söz söylemek  أفضل الجهاد  

“cihad’ın en efdali”  

-Münker iş yapanlarla dil/ söz ile mücadele etmek de;   

 kim onlara karşı DİLİYLE cihad“   َوَمْن َجاَهدَُهْم بِِلَسانِِه فَُهَو ُمْؤِمن  

ederse mü’mindir”   

denilerek CİHAD ETMEK olarak vasıflandırıl- mıştır.  
 

     2. NEFİSLE MÜCADELE ANLAMINDA CİHAD  
 

 َوَمْن َجاَهدَ  فَِانََّما يَُجاِهدُ ِلنَْفِسهه۪ اِنَّ اّلّلَ لَغَنِيٌّ َعِن اْلعَالَ۪مينَ 
 

“Kim  CİHAD ederse, yalnızca kendi nefsi için CİHAD etmiş 

olur. Şüphesiz Allah alemlerden müstağnidir.”45  
 

ي َغفُوٌر َر۪حيم يه اِنَّ َربه۪ وءِ  اِالَّ َما َرِحَم َربه۪ اَرةٌ بِالسَُّٓ ُئ نَْف۪سيَۚ اِنَّ النَّْفَس اَلَمَّ ا اُ بَرهِ  َوَمَٓ
 

“Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü Rabbimin 
merhamet ettiği hariç, nefis aşırı derecede kötülüğü 
emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok 
merhamet edendir.”46  
  

                                                           
44 Müslim, İman 80; Ahmed bin Hanbel, I/458, 461  
45 Ankebût 6  
46 Yûsuf 53  



46 
 

 َونَْفٍس َوَما َسّويَها َفاَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوتَْقٰويَها  قَْد اَْفلََح َمْن َزّكيَها
 

“Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona 

kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma 

yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran 

kurtuluşa ermiştir.”47  
 

      Resulullah sallallahu aleyhi vesellem’den şöyle dediği 
rivayet edilmiştir: 
 

 أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه و هواه
 

“CİHAD’IN  EFDALI, insanın heva ve arzularına karşı 
nefsine yönelik yaptığı cihad’tır.”48  
  

 المجاهدُ  مْن جاهد نفسهُ 
 

“Mücahid,  NEFSİNE KARŞI CİHAD edendir.”49   
 

     Görüldüğü gibi bu ayet ve hadislerde nefisle 

cihada/mücadeleye çok büyük önem verilmektedir. 

Çünkü nefsinin arzularına yenik olan kimse, kulluk 

imtihanının hiçbir alanında başarılı olamaz.  
 

3. ALLAH YOLUNDA KITAL / SAVAŞ ANLAMINDA 
CİHAD 

  

      Cihad, Kur’an ve Sünnette Allah yolunda kıtal/ savaş 

anlamında da geçmiştir. Ayrıca Allah yolunda kıtal/ savaş 

emredilmiştir. Ancak bu kıtal iki türdür:  

       1-FETİH KITALI/ CİHADI:  
  

        Allah’ın mülkü olan yeryüzünün tamamında Allah’ın 

kelimesinin/ sözünün hakim kılınması maksadı ile 

ülkeleri işgalci tağutların tasallutundan kurtarmak için 

İslam ümmetinin temsilcisi Raşidi Hilafet Devleti 

yoluyla yapılan cihaddır. 

                                                           
47 Şems 7-9  
48 S.Cami’us Sağîr: 1.C.1099  
49 Tirmizi, Feza’iü’l cihad 2  
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     Bunu Allahu Teala şöyle emretmiştir:  
  

يََٓا اَيَُّها الَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا َما لَُكْم اِذَا ۪قيَل لَُكُم اْنِفُروا ۪في َس۪بيِل اّلّلِ اثَّاقَْلتُْم اِلَى ااْلَْرِضه 

ِخَرِةَۚ فََما َمتَاُع اْلَحٰيوِة الدُّْنيَا فِي االْٰ  ِخَرِة اِالَّ قَ۪ليلاََر۪ضيتُْم بِاْلَحٰيوِة الدُّْنيَا ِمَن ااْلٰ  

وهُ َشْيـٔا ه َواّلّلُ َعلٰ  ْبُكْم َعذَابا  اَ۪ليما  َوَيْستَْبِدْل قَْوما  َغْيَرُكْم َواَل تَُضرُّ ى اِالَّ تَْنِفُروا يُعَذهِ

 ُكلهِ َشْيٍء قَ۪ديرٌ 

اثْنَْيِن اِْذ ُهَما فِي اْلغَاِر اِْذ  اِالَّ تَْنُصُروهُ فَقَْد نََصَرهُ اّلّلُ اِْذ اَْخَرَجهُ الَّ۪ذيَن َكفَُروا ثَانِيَ 

يَقُوُل ِلَصاِحبِ۪ه اَل تَْحَزْن اِنَّ اّلّلَ َمعَنَاَۚ فَاَْنَزَل اّلّلُ َس۪كينَتَهُ َعلَْيِه َواَيَّدَُه بُِجنُوٍد لَْم 

 تََرْوَها َوَجعََل َكِلَمةَ الَّ۪ذيَن َكفَُروا السُّْفٰلىه وَ َكِلَمةُ اّلّلِ ِهَي اْلعُْليَ اه َواّلّلُ َع۪زيٌز   َح۪كيم

انفروا خفافا وثقاال وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل هللا ذلكم خير لكم ان 

 كنتم تعلمون
 

“Ey iman edenler! Ne oldunuz ki, size “Allah yolunda sefere 

çıkın” denilince, yere çakılıp kaldınız. Yoksa Ahiretten 

vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete göre 

dünya hayatının yararı, pek az bir şeydir. 

Eğer Allah, yolunda sefere çıkmazsanız, sizi elem dolu bir 

azap ile cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum 

getirir. Siz ise O’na hiçbir zarar veremezsiniz. Allah, her 

şeye hakkıyla gücü yetendir 

Ona  (Muhammed'e ve davasına) yardım etmezseniz, bilin ki, 

inkar edenler onu Mekke'den çıkardıklarında mağarada 

bulunan iki kişiden biri olarak Allah ona yardım etmişti. 

Arkadaşına (Ebu Bekir'e) "Üzülme, Allah bizimledir" 

diyordu; Allah da ona güven vermiş, görmediğiniz 

askerlerle onu destek- lemiş, inkar edenlerin sözünü 

alçaltmıştı. Ancak Allah'ın sözü yücedir. Allah güçlüdür, 

hakimdir. 

Gerek hafif gerek ağırlıklı olarak mutlaka seferber olun ve 

Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla CİHAT EDİN. Eğer 

bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.”50  
   

                                                           
50 Tevbe 38-41  



48 
 

ُكتَِب َعلَْيُكُم اْلِقتَالُ  َوُهَو ُكْرهٌ لَُّكْم َوَعَسى أَن تَْكَرُهواْ َشْيئ ا َوُهَو َخْيٌر لَُّكْم َوَعَسى 

ُ يَْعلَُم َوأَنتُ  ْم الَ تَْعلَُمونَ أَن تُِحبُّواْ َشْيئ ا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم َواّلله  
 

"Hoşunuza gitmese de kıtal/ savaş size farz kılındı. Bazan 

hoşunuza gitmeyen bir şey sizin hakkınızda daha hayırlı 

olabilir. Hoşunuza giden bir şey de sizin için daha kötü 

olabilir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir."51  
  

الَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا يُقَاتِلُوَن ۪في َس۪بيِل اّلّلَِۚ َوالَّ۪ذيَن َكفَُروا يُقَاِتلُوَن ۪في َس۪بيِل الطَّاُغوِت 

ْيَطاِنَۚ  اِنَّ َكْيدَ الشَّْيَطاِن َكاَن َض۪عيفا  فَقَاِتلَُٓوا اَْوِليََٓاَء الشَّ
 

“İman edenler Allah yolunda savaşırlar, inkar edenler ise 

tağut yolunda savaşırlar. Öyleyse şeytanın dostlarıyla 

savaşın. Hiç şüphesiz, şeytanın hileli-düzeni pek zayıftır.”52  
  

ِه فَِاِن اْنتََهْوا فَََل ُعْدَواَن اِالَّ َعلَى  يُن ّلِلّ َوقَاِتلُوُهْم َحتّى اَل تَُكوَن فِتْنَةٌ َويَُكوَن الده۪

 الظَّاِل۪مين
 

“(Yeryüzünde) Fitne kalmayıncaya kadar onlarla savaşın 

Eğer vazgeçerlerse, artık zulüm yapanlardan başkasına 

karşı düşmanlık yoktur.”53  
 

َم اّلّلُ َوَرُسولُهُ  ُموَن َما َحرَّ ِخِر َواَل يَُحرهِ قَاِتلُوا الَّ۪ذيَن اَل يُْؤِمنُوَن بِاّلّلِ َواَل بِاْليَْوِم ااْلٰ

تُوا اْلِكتَاَب َحتّى يُْعُطوا اْلِجْزيَةَ َعْن يٍَد َوُهْم َواَل يَ۪دينُوَن ۪دي ِ ِمَن الَّ۪ذيَن اُوُ۫ َن اْلَحقه

 َصاِغُرون
 

“Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret gününe 

inanmayan, Allah'ın ve Resûlü'nün haram kıldığını haram 

tanımayan ve hak dini (İslam'ı) din edinmeyenlerle, küçük 

düşürülüp cizyeyi kendi elleriyle verinceye kadar 

savaşın.”54 
 

 يُقَاتِلُوَن ۪في َس۪بيِل 
اِنَّ اّلّلَ اْشتَٰرى ِمَن اْلُمْؤِم۪نيَن اَْنفَُسُهْم َواَْمَوالَُهْم بِاَنَّ لَُهُم اْلَجنَّةَه

ْن۪جيِل َواْلقُْرٰاِنه َوَمْن اَْوٰفى اّلّلِ فَيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُوَن َوْعدا  َعلَيْ  ًّ فِي التَّْوٰريِة َوااْلِ ِه َحقا

 بِعَْهِد۪ه ِمَن اّلّلِ فَاْستَْبِشُروا بِبَْيِعُكُم الَّ۪ذي بَايَْعتُْم بِ۪هه َوٰذِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَ۪ظيم

                                                           
51 Bakara 216  
52 Nisa 76  
53 Bakara 193  
54 Tevbe 29  
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“Şüphesiz Allah, mü’minlerden canlarını ve mallarını, 

kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. 

Artık onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. 

Allah, bunu Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da kesin olarak 

va’detmiştir. Kimdir sözünü Allah’tan daha iyi yerine 

getiren? O hâlde, yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı 

sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır.”55  
  

 يََٓا اَيَُّها الَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا ُخذُوا ِحْذَرُكْم فَاْنِفُروا ثُبَاٍت اَِو اْنِفُروا َج۪ميعا

 فَِاْن اََصاَبتُْكْم ُم۪صيبَةٌ قَاَل قَْد اَْنعََم اّلّلُ َعلَ 
يَّ اِْذ لَْم اَُكْن َمعَُهْم َواِنَّ ِمْنُكْم لََمْن لَيُبَِطهئَنََّۚ

 َش۪هيدا

 َولَئِْن اََصابَُكْم َفْضٌل ِمَن اّلّلِ لَيَقُوَلنَّ َكاَْن لَْم تَُكْن بَْينَُكْم َوبَْينَهُ َمَودَّةٌ يَا لَْيتَ۪ني ُكْنتُ 

 َمعَُهْم فَاَفُوَز فَْوزا  َع۪ظيما

ِخَرِةه َوَمْن يُقَاتِْل ۪في َس۪بيِل فَْليَُقاتِْل ۪في َس۪بيِل اّلّلِ الَّ۪ذيَن يَْشُروَن الْ  َحٰيوةَ الدُّْنيَا بِااْلٰ

 اّلّلِ فَيُْقتَْل اَْو يَْغِلْب فََسْوَف نُْؤ۪تيِه اَْجرا  َع۪ظيما
 

“Ey iman edenler, (düşmanlarınıza karşı) tedbirinizi alın da 

savaşa bölük bölük çıkın ya da topluca çıkın. 

İçinizden bazıları vardır ki (cihad konusunda) pek ağırdan 

alırlar. Eğer size bir felaket erişirse: "Allah bana lütfetti de 

onlarla beraber bulunmadım" der. 

Allah'tan size bir nimet erişse, and olsun ki, sizinle kendi 

arasında bir dostluk yokmuş gibi: "Keşki onlarla beraber 

olsaydım da ben de büyük bir başarı kazansaydım" der. 

Öyleyse, dünya hayatına karşılık ahireti satın alanlar, 

Allah yolunda savaşsınlar; kim Allah yolunda savaşırken, 

öldürülür ya da galip gelirse ona büyük bir ecir 

vereceğiz.”56  
 

وا  اَيَُّها الَّ۪ذينَ يََٓا   َواْعلَُمَٓ
ٰاَمنُوا قَاتِلُوا الَّ۪ذيَن َيلُونَُكْم ِمَن اْلُكفَّاِر َوْليَِجدُوا ۪فيُكْم ِغْلَظة ه

 اَنَّ اّلّلَ َمَع اْلُمتَّ۪قينَ 
 

                                                           
55 Tevbe 111  
56 Nisa 71-74  
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“Ey iman edenler, inkâr edenlerden size en yakın olanlarla 

savaşın; sizde 'bir güç ve caydırıcılık' görsünler. Ve bilin ki 

gerçekten Allah takva sahipleriyle beraberdir.”57   
 

اِنَّ الَّ۪ذينَ  ٰاَمنُوا َوَهاَجُروا وَ َجاَهدُوا بِاَْمَواِلِهْم َواَْنفُِسِهْم ۪في َس۪بيِل اّلّلِ َوالَّ۪ذيَن ٰاَوْوا 

اُء بَْعٍضه َوالَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا وَ  ٰلَٓئَِك بَْعُضُهْم اَْوِلَيَٓ وا اُوُ۬ لَْم يَُهاِجُروا َما لَُكْم ِمْن َونََصُرَٓ

يِن فَعَلَْيُكُم النَّْصُر اِالَّ  َواَليَتِِهْم ِمْن َشْيٍء َحتّى يَُهاِجُرواَۚ َواِِن اْستَْنَصُروُكْم فِي الده۪

 َواّلّلُ بَِما تَْعَملُوَن بَ۪صير
 َعٰلى قَْوٍم بَْينَُكْم َوبَْينَُهْم ۪ميثَاٌقه

 

“İman edip, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla 

canlarıyla CİHAD EDENLER ile onları  barındırıp onlara 

yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin velileridir. 

İman edip hicret etmeyenlere gelince, hicret edinceye 

kadar, onların velayetleri size ait değildir. Eğer din 

konusunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında 

sözleşme bulunan bir kavme karşı olmadıkça, yardım 

etmek üzerinize borçtur. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla 

görendir.”58   
 

      Resulullah sallallahu aleyhi vesellem’den şöyle dediği 

rivayet edilmiştir: 
 

ُ َعَصُمو ُ فَإِذَا قَالُوا ًَّل إِلَهَ إًِّلَّ اَّللَّ ا أُِمْرُت أَْن أُقَاتَِل النَّاَس َحتَّى يَقُولُوا ًَّل إِلَهَ إًِّلَّ اَّللَّ

ِ ثُمَّ قََرأَ   ِمن ِي ِدَماَءُهْم َوأَْمَوالَُهْم إًِّلَّ بَِحق َِها َوِحَسابُُهْم َعلَى اَّللَّ

ٌر لَْسَت  }  { َعلَْيِهْم بُِمَسْيِطر  إِنََّما أَْنَت ُمذَك ِ
 

“İnsanlarla “Lâ ilâhe illallah” deyinceye kadar savaşmakla 
emrolundum, onu söylediklerinde Benden canlarını ve 
mallarını korumuş olurlar. Diğer işleyeceği günahlardan 
dolayı hesapları Allah’a kalmıştır.” Sonra şu ayeti okudu:  
  

ٌره  لَْسَت َعلَْيِهْم بُِمَصْيِطٍر   ا اَْنَت ُمذَكهِ َمَٓ ْر اِنَـّ  فَذَكهِ
 

 “Artık sen hatırlat. Şüphe yok ki, sen ancak bir 

hatırlatıcısın. Sen, onlar üzerinde bir zorba değilsin.”59   

                                                           
57 Tevbe 123  
58 Enfâl 72  
59 (Gâşiye 21-22)  Müslim 32  
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      Ebû Hüreyre radıyallahu anh' den rivayet edildiğine 
göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurmuştur: 
 

ْث نَْفَسه بِغَزوٍّ ، ماَت َعلى ُشْعبَةٍّ َمَن الن ِفَاقِ   َمْن ماَت ولَْم يَْغُز ، َولَْم يَُحد ِ
 

"Kim gazâ etmeden ve gönlünde gazâ etme arzusu 
taşımadan vefat ederse, bir tür nifak üzere ölür"60   
 

     Ebû Mûsâ (radıyallahu anhu'dan) rivayet edildiğine 
göre;  
 

    “Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına bir bedevî geldi ve: 

–“Yâ Resûlallah! Bir adam ganimet için savaşıyor; bir başkası 
kendinden bahsedilsin diye savaşıyor; bir diğeri de kahraman- 
lıktaki yerini göstermek için savaşıyor. 

Bir rivayete göre: Kahramanlık taslamak için ve ırkının 
üstünlüğünü göstermek için savaşıyor. 

Bir başka rivayete göre: Gazabından dolayı savaşıyor! Şimdi 
kim Allah yolundadır?” diye sordu. Resûlullah sallallahu aleyhi 
ve sellem şöyle buyurdu: 
 

 ِ  َمْن قَاتََل لتُكوَن َكِلَمةُ اَّللَّ ِهَي العُْليا ، فَُهَو في سبيِل اَّللَّ
 

"Kim Allah'ın kelimesi/ dini en üstün/ egemen olsun diye 
savaşırsa, o Allah yolundadır" 61   
 

      Bir rivayette, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 

şöyle buyurmuştur: 
 

ا َكاَن أَْو فَاِجًرا  اْلِجَهادُ  َواِجٌب َعلَْيُكْم َمَع ُكل ِ أَِميرٍّ بَرا
 

“İster dindar olsun ister facir olsun her emir ile birlikte 
cihad etmek üzerinize vaciptir.”62   
 

      Bu anlamda cihadı İslam devleti yapar. Fert ya da 

gurupların bilhassa günümüzde böylesi imkanları olamaz. 

Bu mücadelede hedef; fitne, fesad, zulüm, cehalet odağı 

                                                           
60 Müslim, İmâre 158;   Ebû Dâvûd, Cihâd 18; Nesâî, Cihâd 2  

61 Buhârî, Cihâd 15; Müslim, İmâre 149-151  
62 Ebu Davud 2171  
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durumundaki tağuti devletlerdir. Yani taguti yöneticiler 

ve onların maddi gücü durumundaki askeri varlıklardır. 

Hedef, Müslüman olmasalar da sivil halk ve fertler 

değildir. Onun için sivil halk ve fertlere yönelik hiç bir 

terör eylemi kıtal/savaş anlamındaki cihad esnasında 

dahi caiz kılınmamıştır, aksine yukarıdaki ayet ve 

hadislerde “haddi aşmak” olarak vasıflandırılmıştır.  

      Bu cihad; Müslüman olmayanları zorla iman ettirmek 

için değil de Allah’ın kelimesi olan İslam’ın egemenliğine 

boyun büktürmek için, yani Allah’ın mülkünde Allah’ın 

dini İslam’ın hakim olması için yapılır.  

      İslam’daki bu kıtal anlamındaki cihad; fıkıhta “cihad 

ahkamı” olarak bilinen ahkam ile disipline edilmiştir. 

Buna göre;  

-Cihad, rastgele sırf intikam duygularıyla yapılan bir 

savaş değildir.   

-Hidayetin önündeki engelleri aşmak, kapıları açmak 

anlamındaki “fetih cihadı” öncesi; söz konusu ülkenin 

yöneticileri İslam’a girmeye davet edilirler.  

-Kabul ederlerse, ideoloji ve rejimlerini terk edip ülkenin 

İslam ülkesine dahil edilmesi ve o ülkede de İslam 

ahkamının hakim kılınması sağlanır.  

-O ülke insanlarından İslam devletinin tebası olmak 

istemeyenlere ülkeyi terk etmeleri için fırsat sağlanır.  

-Ülkede kalmak isteyenler ise Müslüman olmasalar da 

zimmet akdi/sözleşmesi kapsamında İslam devletinin 

tebaası olurlar. Onların can ve malları İslam devletinin 

koruması altındadır. Onların imkanı olanlarından zimmet 

ahkamına göre haraç alınır. 
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-Eğer o yöneticiler İslam’a girmeyi yani Müslüman olmayı 

kabul etmezler ise; yönetimlerini ilga edip ülkenin İslam 

ülkesine dahil edilmesini kabul etmeleri istenir.  

-Bunu da kabul etmeyip İslam Davetinin önünde 

durmakta inatçı ve ısrarcı olurlar ise, o zaman İslam 

devletinin orduları tarafından fetih operasyonu ile onların 

maddi/ askeri güçleri kırılıp ülke feth edilerek/ ülkenin 

kapıları açılarak o ülke insanlarının zulümattan kurtulup 

nurla/ hidayetle buluşmaları sağlanır. 

-Bu operasyonlarda asla teröre yer verilmez. Savaşla ilgisi 

olmayan kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve diğer sivil insanlar 

katledilmezler.   

-Hatta cihad ahkamına göre; ekili arazilere, ağaçlara ve 

hayvanlara dahi kasıtlı olarak zarar verilmez.    
 

       2.NEFSİ MÜDAFA KITALI / CİHADI  
 

       Kafir ve zalim düşmanların saldırısına maruz kalındı- 

ğında, Allahu Teala’nın emri gereği; can, mal, namus 

güvenliğini sağlamak maksadıyla Müslümanların yaşadık- 

ları beldeleri korumak için savaşmaları da cihattandır. 

          Allahu Teala şöyle buyurmuştur: 
 

 اُِذَن ِللَّ۪ذيَن يُقَاتَلُوَن بِاَنَُّهْم ُظِلُمواه َواِنَّ اّلّلَ َعٰلى نَْصِرِهْم لََق۪ديٌر  

 اَْن يَقُولُوا َربُّنَا اّلّلُه َولَْواَل دَْفُع اّلّلِ النَّا
ٍ اِالََّٓ َس الَّ۪ذيَن اُْخِرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم بِغَْيِر َحقه

َمْت َصَواِمــُع َوبِيٌَع َوَصلََواٌت َوَمَساِجدُ يُْذَكُر ۪فيَها اْسُم اّلّلِ بَ  ْعَضُهْم بِبَْعٍض لَُهدهِ

 ِانَّ اّلّلَ لَقَِويٌّ َع۪زيز
 َك۪ثيرا ه َولَيَْنُصَرنَّ اّلّلُ َمْن يَْنُصُرهُه

 

“Kendileriyle savaşılanlara (müminlere), zulme uğramış 

olmaları sebebiyle, (savaş konusunda) izin verildi. Şüphe 

yok ki Allah, onlara yardıma mutlak surette kadirdir. 

Onlar haksız yere ve "Rabbimiz Allah'tır" dediler diye 

yurtlarından çıkarılmışlardır. Allah insanların bir kısmını 



54 
 

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.”63  
 

َجالِ  اِء َواْلِوْلدَاِن  َوَما لَُكْم اَل تُقَاتِلُوَن ۪في َس۪بيِل اّلّلِ َواْلُمْستَْضعَ۪فيَن ِمَن الرهِ َوالنهَِسَٓ

 
َۚ
ًّ اِلِم اَْهلَُهاَۚ َواْجعَْل لَنَا ِمْن لَدُْنَك َوِليا ا اَْخِرْجَنا ِمْن ٰهِذِه اْلقَْريَِة الظَّ  الَّ۪ذيَن يَقُولُوَن َربََّنَٓ

 َواْجعَْل لَنَا ِمْن لَدُْنَك نَ۪صيرا
 

“Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: 'Rabbimiz, bizi halkı 

zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli 

(koruyucu sahip) gönder, bize katından bir yardım eden 

yolla' diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf 

bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz?”64  
   

افَّة  َكَما يُقَاِتلُ  وا اَنَّ اّلّلَ َمَع اْلُمتَّ۪قينَوقَاِتلُوا اْلُمْشِر۪كيَن َكَٓ  َواْعلَُمَٓ
افَّة ه ونَُكْم َكَٓ  

 

“..Müşrikler nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa siz de 

onlara karşı topyekün savaşın ve bilin ki Allah (kötülükten) 

sakınanlarla beraberdir.”65  
 

يُقَاتِلُونَُكْم َواَل تَْعتَدُواه اِنَّ اّلّلَ اَل يُِحبُّ اْلُمْعتَ۪دينَوقَاِتلُوا ۪في َس۪بيِل اّلّلِ الَّ۪ذيَن   
 

“Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda savaşın, (ancak) 

aşırı gitmeyin. Elbette Allah aşırı gidenleri sevmez.”66  
  

اِنَّ الَّ۪ذينَ  ٰاَمنُوا َوَهاَجُروا وَ َجاَهدُوا بِاَْمَواِلِهمْ  َواَْنفُِسِهْم ۪في َس۪بيِل اّلّلِ َوالَّ۪ذيَن ٰاَوْوا 

اُء بَْعٍضه َوالَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا َولَْم يَُهاِجُروا َما لَُكْم ِمْن  ٰلَٓئَِك بَْعُضُهْم اَْوِلَيَٓ وا اُوُ۬ َونََصُرَٓ

يِن فَعَ  لَْيُكُم النَّْصُر اِالَّ َواَليَتِِهْم ِمْن َشْيٍء َحتّى يَُهاِجُرواَۚ َواِِن اْستَْنَصُروُكْم فِي الده۪

 َواّلّلُ بَِما تَْعَملُوَن بَ۪صير
 َعٰلى قَْوٍم بَْينَُكْم َوبَْينَُهْم ۪ميثَاٌقه

 َوالَّ۪ذيَن َكفَُروا بَْعُضُهْم اَْوِليََٓاُء بَْعٍضه اِالَّ تَْفعَلُوهُ تَُكْن فِتْنَةٌ فِي ااْلَْرِض َوفََسادٌ َك۪بير

ٰلَٓئَِك ُهُم  وا اُوُ۬ وَ الَّ۪ذينَ  ٰاَمنُوا َوَهاَجرُ وا وَ َجاَهدُوا ۪في َس۪بيِل اّلّلِ َوالَّ۪ذيَن ٰاَوْوا َونََصُرَٓ

 لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َك۪ريم
ه
ًّ  اْلُمْؤِمنُوَن َحقا
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65 Tevbe 36 
66 Bakara 190   
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“Gerçek şu ki, iman edenler, hicret edenler ve Allah 

yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler ile (hicret 

edenleri) barındıranlar ve yardım edenler, işte 

birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret 

etmeyenler, onlar hicret edinceye kadar, sizin onlara hiç 

bir şeyle velayetiniz yoktur. Ama din konusunda sizden 

yardım isterlerse, yardım üzerinizde bir yükümlülüktür. 

Ancak, sizlerle aralarında anlaşma bulunan bir topluluğun 

aleyhinde değil. Allah, yaptıklarınızı görendir. 

İnkâr edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu 

yapmazsanız (birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) 

yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur. 

İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad 

edenler ile (hicret edenleri) barındıranlar ve yardım 

edenler, işte gerçek mü'min olanlar bunlardır. Onlar için 

bir bağışlanma ve üstün bir rızık vardır.”67   
 

      Buna göre; Müslümanların kendilerine saldıran kafir 

ve zalimlere karşı savaşmaları; hem nefsi müdafaa 

haklarıdır hem de üzerlerine Allah’ın yüklemiş olduğu bir 

yükümlülüktür, cihaddandır.   

      Müslümanlar eğer bu saldırıya İslam devletleri varken 

maruz kalmışlarsa, onu devletleri eliyle defetmeye 

çalışırlar. Saldırganları ülkelerinden tamamen defederler, 

işgal güçlerini tamamen yok ederler. 

      Müslümanlar eğer bu saldırıya İslam devletleri yokken 

maruz kalmışlarsa, onu ellerindeki imkanlar ile 

defetmeye çalışırlar. Saldırgan işgalci unsurları her türlü 

silahla acımasızca tamamen yok edebilirler. İşgalciler 

Müslümanların ülkelerine aileleri, ticari şirketleri vb. ile 

                                                           
67 Enfal 72-74  
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gelip Müslümanların canlarına, mallarına, çocuklarına, 

kadınlarına, namuslarına topyekün düşmanca saldırıyor- 

larsa, onların tüm unsurlarına topyekün saldırılır ve yok 

edilirler. Çünkü onların bu alçakça ve düşmanca saldırıları 

nedeni ile hiç bir insani saygınlıkları yoktur. Ancak bu 

saldırı, onların ülkelerindeki savaşla doğrudan alakası 

olmayan insanlara yapılmaz. Müslümanlar kafirler gibi 

çapulculuk, eşkıyalık, alçaklık, kahpelik yapmazlar. 

Kafirlerin ahlakı ile ahlaklanmazlar.  

     Zalimlerin zulmü ve saldırgan kafirlerin işgali ile 

mazlum, mağdur ve mustazaf olan kardeşlerimize; İslam 

Devleti var olduğunda, devlet eliyle yardım etmek 

cihaddandır.  

      İslam devleti var olmadığında ise; o kardeşlerimize 

gücümüz yettiğince güvenilir yollar ve eller buldukça 

maddi destek boynumuzun borcudur. Bu yükümlülük, 

imkânlara ve güce bağlıdır. Bir mağduriyeti gidermek 

uğruna başka mağduriyetlere yol açmamaya bağlıdır. 

“Ben oradaki mazlum, mağdur kardeşlerime yardım için 

cihad edeceğim” diyerek, bakımları ve korunmaları 

üzerine farzı ayın olan/ kendi asli yükümlülüğü altındaki 

çoluk çocuğunu ve bakıma muhtaç olan ebeveynlerini ulu 

orta terk edip oralara gitmek caiz olmadığı gibi bu, onlara 

“yardım etmek” de değildir. Bilakis yardıma muhtaç 

insanlar intaç etmek olur. Kaş yapayım derken göz 

çıkartmak olur.  

      Bu çerçevede o durumda olan kardeşlerimize maddi 

yardımlarda bulunmak, bu mümkün değilse dua etmek 

boynumuzun borcudur. 
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4. HEPSİNİ İÇİNE ALAN GENEL ANLAMDA CİHAD  
 

      Bu husustaki bazı ayet ve hadisler: 
 

يا اَيَُّها الَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا اتَّقُوا اّلّلَ َواْبتَغَُٓوا اِلَْيِه اْلَو۪سيلَةَ  َوَجاِهدُوا ۪في َس۪بيِله۪  لَعَلَُّكْم 

 تُْفِلُحون
 

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının, O’na 

yaklaşmaya vesile arayın ve O’nun yolunda CİHAD EDİN ki 

kurtuluşa eresiniz.”68  
 

فََسْوَف يَأْتِي اّلّلُ بِقَْوٍم يُِحبُُّهْم  يََٓا اَيَُّها الَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا َمْن يَْرتَدَّ ِمْنُكْم َعْن ۪دينِه۪ 

ٍة َعلَى اْلَكافِ۪ريَنَۘ يَُجاِهدُوَن ۪في َس۪بيِل اّلّلِ َواَل  َويُِحبُّونَهَُٓ اَِذلٍَّة َعلَى اْلُمْؤِم۪نيَن اَِعزَّ

اُءه َواّلّلُ َواسِ  ئٍِمه ٰذِلَك فَْضُل اّلّلِ يُْؤ۪تيِه َمْن يََشَٓ ٌع َع۪ليميََخافُوَن لَْوَمةَ اَلَٓ  
 

“Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) 

Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah 

onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar mü’minlere 

karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı güçlü ve onurludurlar. 

ALLAH YOLUNDA CİHAD EDERLER. (Bu yolda)  hiçbir 

kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu,  Allah’ın 

bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah,  lütfu geniş 

olandır, hakkıyla bilendir.”69  
 

يِن ِمْن َحَرجٍ  ِ َحقَّ ِجَهاِدهِ  ُهَو اْجتَبَاُكْم َوَما َجعََل عَ لَْيُكْم فِي الدهِ َوَجاِهدُوا فِي اّللَّ

ُسوُل َشِهيد ا  اُكُم اْلُمْسِلميَن ِمن قَْبُل َوفِي َهذَا ِليَُكوَن الرَّ لَّةَ أَبِيُكْم إِْبَراِهيَم هَُو َسمَّ مهِ

َكاةَ َواْعتَِصُموا بِاّللَِّ  ََلةَ َوآتُوا الزَّ  َعلَْيُكْم َوتَُكونُوا ُشَهدَاء َعلَى النَّاِس فَأَقِيُموا الصَّ

 ُهَو َمْواَلُكْم فَنِْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم النَِّصيرُ 
 

“Allah uğrunda hakkıyla CİHAD EDİN. O, sizi seçti ve dinde 

üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim’in 

dinine uyun. Allah, sizi hem daha önce, hem de bu 

Kur’an’da Müslüman diye isimlendirdi ki, Resul size şahit 

(ve örnek) olsun, siz de insanlara şahit (ve örnek) olasınız. 

Artık namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve Allah’a sarılın. 

                                                           
68 Maide 35  
69 Maide 54  
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O, sizin sahibinizdir. O, ne güzel sahip, ne güzel 

yardımcıdır!.”70  
  

ِ َوَرُسوِلِه ثُمَّ لَْم يَْرتَابُوا َوَجاَهدُوا بِأَْمَواِلِهْم  إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذينَ  آَمنُوا بِاّللَّ

اِدقُونَ  ِ أُْولَئَِك ُهُم الصَّ  َوأَنفُِسِهْم فِي َسبِيِل اّللَّ
 

“İman edenler ancak, Allah’a ve Resulüne inanan, sonra 

şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla 

CİHAD EDENLERdir. İşte onlar doğru kimselerin ta 

kendileridir.”71 
 

ُ ُمتِمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرَه اْلَكاِفُرونَ  ِ ِبأَْفَواِهِهْم َواّللَّ  يُِريدُوَن ِليُْطِفُؤوا نُوَر اّللَّ

يِن ُكلهِهِ  َولَْو َكِرَه  ِ ِليُْظِهَرهُ َعلَى الدهِ ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلُهدَى َوِديِن اْلَحقه

 اْلُمْشِرُكونَ 

ْن َعذَاٍب أَِليمٍ   يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا َهْل أَدُلُُّكْم َعَلى تَِجاَرٍة تُنِجيُكم مهِ

ِ َوَرُسوِلِه وَ تَُجاِهدُوَن فِي َسبِيِل اّللَِّ  بِأَْمَواِلُكْم َوأَنفُِسُكْم ذَِلُكْم َخْيرٌ  لَُّكْم  تُْؤِمنُوَن بِاّللَّ

 إِن ُكنتُْم تَْعلَُمونَ 

يَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر َوَمَساِكَن َطيهِبَة  فِي 

 َجنَّاِت َعْدٍن ذَِلَك اْلفَْوُز اْلَعِظيمُ 

ِ َوفَتٌْح قَِريٌب َوبَ  َن اّللَّ ِر اْلُمْؤِمنِينَ َوأُْخَرى تُِحبُّونََها نَْصٌر مهِ شهِ  
 

“Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. 

Hâlbuki kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlaya- 

caktır. 

Müşrikler istemeseler de dinini bütün dinlere üstün 

kılmak için Resulünü hidayet ve hak ile gönderen O'dur. 

Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir 

ticaret göstereyim mi size? 

Allah’a ve Resulüne inanır, mallarınızla ve canlarınızla 

ALLAH YOLUNDA CİHAT EDERSİNİZ. Eğer bilirseniz, bu 

sizin için çok hayırlıdır. 
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(Bunu yapınız ki) Allah, günahlarınızı bağışlasın, sizi 

içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki 

güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. 

Seveceğiniz başka bir kazanç daha var: Allah’tan bir 

yardım ve yakın bir fetih. Mü’minleri müjdele!.”72   
 

ا اَيَُّها النَّبِيُّ  َجاِهدِ  اْلُكفَّاَر َواْلُمنَافِ۪قيَن َواْغلُْظ َعلَْيِهْمه َوَمأْٰويُهْم َجَهنَُّمه َوبِئَْس اْلَم۪صير  يََٓ
 

“Ey Nebi! Kâfirlere ve münafıklara karşı CİHAD ET, onlara 

karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne 

kötü varılacak yerdir orası!.”73  
  

      Resulullah sallallahu aleyhi vesellem’den şunlar 

rivayet edilmiştir: 
 

 إِنَّ اْلُمْؤِمَن يَُجاِهدُ بَِسْيِفِه َوِلَسانِهِ 
  

“Mümin, KILICI VE DİLİ İLE CİHAD eder."74   
     

       Ebû Zer’in radıyallahu anhu şöyle dediği rivayet 
edilmiştir: 
 

“Yâ Resûlallah! Hangi amel daha faziletlidir? diye sordum. Dedi 
ki: 
 

ِ   َوالِجَهادُ في سبِيِلهِ   اْليَماُن بِاَّللَّ
 

“Allah'a  iman ve ALLAH YOLUNDA CİHADdır."75   
 

      Ebû Saîd el-Hudrî  radıyallahu anhu'dan rivayet 
edildiğine göre; 

 Bir adam Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek:  
“İnsanların hangisi daha üstündür? diye sordu. Resulullah dedi 
ki: 
 

 ِ  ُمْؤِمٌن يَُجاِهدُ ِبنَْفِسهِ  وماِلِه في سبِيِل اَّللَّ
 

“Allah yolunda CANIYLA VE MALIYLA CİHAD eden mü’min 
kimsedir.”  
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Adam: -Sonra kimdir? diye sordu. Resulullah dedi ki: 
 

هِ  عاِب يْعبُدُ اَّللَّ   ويَدَُع النَّاَس ِمْن َشر ِ  ُمْؤِمٌن في ِشْعبٍّ ِمَن الش ِ
 

"Bir vadiye çekilip Allah'a ibadet eden ve insanları 
şerrinden uzak tutan mü’min kimsedir."76  
       

      Ebû Ümâme radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine 
göre, sahabeden bir adam: 

“Yâ Resûlallah! Seyahate çıkmam için bana izin ver”, dedi. 
Bunun üzerine Nebî sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 
  

ِ   َعزَّ وجلَّ  تي الِجهادُ في سبيِل اَّللَّ  إنَّ ِسياحةَ أُمَّ
 

"Şüphesiz ki ümmetimin seyahati Azîz ve Celîl olan ALLAH 
YOLUNDA CİHADDIR".77  
 

      Enes radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre, Nebî 

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 
 

 جاِهدُوا الُمشِركيَن بِأَمواِلُكْم وأَْنفُِسُكم وأَلِسنَتُِكم
 

"Müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle 
cihad ediniz."78 
  

      Muaz b.Cebel yoluyla Resulullah sallallahu aleyhi 

vesellem’in şöyle dediği rivayet edilmiştir: 
 

ْسََلِم َوذُْرَوةُ َسنَاِمهِ   اْلِجَهادُ  َعُمودُ اْْلِ
 

“CİHAD  İslam’ın direği ve tepesinin zirvesidir.”79   
 

      Abdullah b. Mes’ûd yoluyla Resulullah sallallahu aleyhi 

vesellem’in şöyle dediği rivayet edilmiştir: 
 

تِِه َحَواِريُّوَن َوأَْصَحاٌب يَأُْخذُوَن  ةٍّ قَْبِلي إًِّلَّ َكاَن لَهُ ِمْن أُمَّ ُ فِي أُمَّ ٍّ َبعَثَهُ اَّللَّ َما ِمْن نَبِي 

ا تَْخلُُف ِمْن بَْعِدِهْم ُخلُوٌف يَقُولُوَن َما ًَّل يَْفعَلُوَن بُِسنَّتِِه َوَيْقتَدُوَن بِأَْمِرِه ثُمَّ إِنَّهَ 

َويَْفعَلُوَن َما ًَّل يُْؤَمُروَن فََمْن َجاَهدَُهْم بِيَِدهِ  فَُهَو ُمْؤِمٌن َوَمْن َجاَهدَُهْم ِبِلَسانِهِ  فَُهَو 

يَماِن َحبَّةُ َخْردَلٍّ   ُمْؤِمٌن َوَمْن َجاَهدَُهْم بِقَْلبِهِ  فَُهَو ُمْؤِمٌن َولَْيَس َوَراَء ذَ ِلَك ِمْن اْْلِ
 

                                                           
76 Buhârî-  Cihâd 2, Rikâk 34; Müslim- İmâre 122-123  
77 Ebû Dâvûd, Cihâd 6  
78 Ebû Dâvûd, Cihâd 18. Ayrıca bk. Nesâî, Cihâd 2, 48  
79 Müsned Ahmed 21036  
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“Allah benden evvel hiç bir ümmete bir nebi 
göndermemiştir ki, ümmet içinde kendisine yardımcı olan 
havarîlere, sünnetine göre hareket eden ve emirlerine 
itaat eden ashaba/ dostlara sahip olmamış olsun. Sonra 
bunları bir nesil takip eder. Onlar yapmadıklarını söyler, 
emredilmeyen işleri yaparlar. Bunlarla; ELİ İLE FİİLEN 
CİHAD eden mü’mindir, DİLİ İLE CİHAD EDEN mü’mindir, 
KALBİ İLE CİHAD eden mü’mindir. Bunun dışında kalanla- 
rın hardal tanesi kadar da olsa imanları yoktur."80  
 

     İbn Ömer radıyallahu anhuma’dan şöyle dediği rivayet 

edilmiştir:  

Resulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle derken işittim: 
 

 ُ ْرعِ وَ تََرْكتُْم اْلِجَهادَ  َسلََّط اَّللَّ إِذَا تَبَايَْعتُْم بِاْلِعينَِة َوأََخذْتُْم أَذْنَاَب اْلبَقَِر َوَرِضيتُْم بِالزَّ

 َعلَْيُكْم ذًُّلا ًَّل يَْنِزُعهُ َحتَّى تَْرِجعُوا إِلَى ِدينُِكمْ 
  

“Îyne usulü ile alış veriş yaptığınız, öküzlerin kuyruğuna 
tutunup ziraatçılıkla geçinmeye razı olduğunuz ve CİHADI 
TERK ETTİĞİNİZ vakit, Allah sizin üzerinize zilleti musallat 
eder de dininize dönene kadar onu üzerinizden sıyırıp 
almaz!”81  
 

      İbn Ömer radıyallahu anhuma’dan şöyle dediği rivayet 

edilmiştir:  

Resulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle derken işittim: 
  

ينَاِر َوالد ِ ْرَهِم َوتَبَاَيعُوا بِاْلعَْيِن َواتَّبَعُوا أَذْنَاَب اْلبَقَِر َوتََرُكوا  إِذَا يَْعنِي َضنَّ النَّاُس بِالد ِ

ُ بِِهْم بَََلًء فَلَْم يَْرفَْعهُ َعْنُهْم َحتَّى يَُراِجعُوا ِدينَُهمْ  ِ أَْنَزَل اَّللَّ  اْلِجَهادَ فِي َسبِيلِ  اَّللَّ
 

“İnsanlar dirhem ve dinarı esirgeyip/ cimrilik edip, îyne 
ile alışveriş (dolaylı yolla faizli satış) yapıp, öküzlerin 
kuyruklarına takılıp (ziraatla mesgul olup) ALLAH 
YOLUNDA CİHADI TERK ETTİKLERİNDE, Allah onların 
üzerine öyle bir zül/ zillet indirir ki, tekrar dinlerine 
dönmedikçe, o zillet onların üzerinden kalkmaz.”82 
   

                                                           
80 Müslim 71, İman 20  
81 Sünen Ebu Davud 3003, Albânî Silsiletu’l-Ehadîsi’s-Sahiha11  
82 Müsned Ahmed 4593  
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      Ubade bin es-Samit radiyallahu anh şöyle dedi: 
      Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: 
 

ِ لَْوَمةَ ًَّلئِمٍّ  ِ تَبَاَرَك َوتََعالَى اْلقَِريَب َواْلبَِعيدَ َوًَّل تُبَالُوا فِي اَّللَّ وَ َجاِهدُوا النَّاَس فِي اَّللَّ

ِ فَإِنَّ اْلِجَهادَ  بَاٌب ِمْن  ِ فِي اْلَحَضِر َوالسَّفَِر وَ َجاِهدُوا فِي َسبِيِل اَّللَّ َوأَقِ يُموا ُحدُودَ اَّللَّ

ُ تَبَاَرَك َوتَعَالَى بِِه ِمْن اْلغَم ِ َواْلَهم ِ  ي اَّللَّ  أَْبَواِب اْلَجنَِّة َعِظيٌم يُنَج ِ
 

“Uzak olsun, yakın olsun Allah Tebareke ve Teala için 
insanlarla CİHAD EDİNİZ ve Allah yolunda hiç kimsenin 
kınamasına aldırmayınız. Hazarda ve seferde Allah’ın 
hudutlarını ikame ediniz. Allah’ın yolunda CİHAD EDİNİZ! 
Kuşkusuz ki CİHAD, cennet kapılarından çok büyük bir 
kapıdır. Allah Tebâreke ve Teâlâ cihad sebebiyle üzüntü ve 
hüzünden kurtarır.”83  
 

     Kadın için; çocukların bakımı, eşinin ve evdeki diğer 
büyüklerin hizmeti, evin diğer bilinen işleri gibi evin 
içindeki vazifelerini yapması, (kıtal anlamında)  cihad 
ameline eşit kılınmıştır. Zira Nebi Sallallahu Aleyhi 
Vesellem’den Enes Radıyallahu Anhu yolu ile şu rivayet 
edilmiştir:  
 

 “Kadınlar Resulullah’a gelerek dediler ki; ‘Ey Allah'ın Rasûlü, 
erkekler bizden ayrı olarak (kıtal anlamında) cihâd ediyor biz 
ise cihâd edemiyoruz. Bizim için Allah yolunda cihâd 
edenlerin ameline ulaşabilmemizi sağlayacak bir amel yok 
mu?’ Rasûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem buyurdu ki: 
    

   ِمْهنَةُ إِْحدَاُكنَّ فِي بَْيتَِها تُدِْرُك َعَمَل اْلُمَجاِهِدينَ  فِي َسبِيِل للاِ 

“Sizlerden birisinin evindeki vazifesi; Allah yolunda CİHÂD 
EDENLERİN AMELİnin derecesine ulaşır.”84    
  

     Kabul olunmuş bir hacc cihad olarak isimlendiril- 

miştir..  

      Aişe Radıyallahu anha’dan şöyle dediği rivayet 
edilmiştir:  

                                                           
83 Müsned Ahmed 21641  
84 Şu’ub al-İman,  El-Mu’cemu’l-Evsat  



63 
 

“Ya Rasulallah! Siz cihadı en faziletli amel olarak 
görüyorsunuz. Biz de cihada çıkamazmıyız?” Bunun üzerine 
Resulullah Sallallahu Aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: 
 

 لكن أفضل الجهاد حج مبرور
 

“Fakat CİHADIN EN FAZİLETLİSİ makbul bir hacc’dır.”85 
 

     Anne ve babaya hizmet etmek cihad olarak 

isimlendirilmiştir. 

     Abdullah İbni Amr r.a dan. Şöyle dediği rivayet edilmiştir: 

  

ُ َعلَيِه وَسلَّم يستأذنُهُ في الجهاِد فقال ِ َصلَّى اَّللَّ : ألَك والداِن ؟ جاَء رجٌل إلى النَّبي 

 قال : نعم، قال : ففيِهما فَجاهد  
 

“Bir adam Resulullah Sallallahu Aleyhi vesellem’e gelerek cihad 
için izin istedi. Resulullah Sallallahu Aleyhi vesellem o adama: 
Senin annen ve baban var mı? dedi. Adam: “evet“ deyince, 
Resulullah Sallallahu Aleyhi vesellem buyurdu ki: “o halde 
onların uğruna cihad et/ (Sen cihadını annene ve babana 
hizmet ederek yap).”86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
85 Buhari 2634 
86 Tirmizi 1722  
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CİHAD; HAYATIN TAMAMINI KAPSAYAN 
TEVHİD AKİDESİNİN AMELİ YÖNÜDÜR 

  

     Bu nasların bütünlüğüne bakıldığında görülmektedir ki, 

cihad; Allah yolunda kıtal/ savaş anlamıyla, sözlü olarak 

fikri mücadele anlamıyla ve nefisle mücadele anlamıyla 

bir bütündür ve hayatın tamamını kapsamaktadır. Cihadın 

bu anlamlarından hiç birisi diğerini nefyetmez, diğerinin 

yerini doldurmaz. Hiç birisi uğruna diğeri ihmal edilmez. 

Hepsinin ahval ve zurufu farklıdır. Ahval ve zurufuna göre 

hepsini yerine getirmek şeri bir vecibedir.  

      Cihadın bütün anlamlarının merkezi;  في سبيل هللا  “Fî 

sebîlillah”/ “Allah yolunda”,  إعَلء كلمة هللا  “ İ’lâi 

kelimetillah/ Allah’ın Kelimesini/ sözünü yüceltmek/ 

en üstün kılmak/ egemen kılmak davasını 

yürütmektir. Bu dava ise hayatın tamamını 

kapsamaktadır. 

      İşte Müslümanlarda genel olarak bu cihad anlayışı 

unutulmuş ve bilhassa son üç asırdır cihad genel 

anlamıyla terk edilmiştir. Son üç asırdır Müslümanlar 

hep nefsi müdafaa anlamında kıtaller/ savaşlar ile meşgul 

olmuşlardır. Bazı istisnalar dışında, aliminden cahiline, 

yöneticisinden yönetilenine Müslümanların genelinde 

cihad ruhu yok olmaya yüz tutmuştur, dolayısıyla da 

CİHAD AMELİ terk edilmiştir. Bunun neticesi olarak da 

Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in haber verdiği 

zillet Müslümanların başına musallat olmuştur. 

      Yukarıda geçen naslarda görüldüğü gibi; Cihad iman 

ile birlikte zikredildiği gibi, Cihadı terk etmek de “dini 

terk etmek” olarak vasf edilmiştir.  
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      Nitekim yukarıda cihadın İslam akidesi olan Kelimei 

Tevhid’in ameli yönü olduğuna değinmiştik. Buna göre 

cihadı terk etmek imanın ameli yönünü yani dini terk 

etmek olmaktadır. İmansız amel ruhsuz ceset gibidir. 

Bilhassa günümüzde de bu sergilenmektedir. İslami bazı 

ameller işlenmektedir fakat ruhtan yoksun geleneksel 

adetler gibi işlenmektedirler. İşte bu vahim ve zelil 

durumdan kurtulmak ve tekrar izzet bulmaları için; 

Müslümanım diyen insanların, yeniden Allahu Teala’nın 

istediği şekilde iman edip, yaşamlarını cihad ruhu 

üzerinde inşa etmeleri gerekmektedir. Hayatın her 

alanında   في سبيل هللا  “Fî sebîlillah”/ “Allah yolunda”,  

 /İ’lâi kelimetillah/ Allah’ın Kelimesini “  إعَلء كلمة هللا

sözünü yüceltmek/ en üstün kılmak/ egemen kılmak 

davasını yürütmeyi merkeze oturtmalıdırlar. İşte o 

zaman Allahu Teala’nın yardım ve nusretine müstehak 

olurlar.  
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SONUÇ 
  

     Teröre kaynaklık ve yataklık yapan, zemin oluşturan 

kültür ve ideoloji asla İslam değildir, bilakis Batı 

kültürü ve ideolojileridir. Zira Fransız ihtilalinden 

sonra şimdiki formatına ulaşmış olan Modernizim; Batı 

kültürü ve yaşam tarzı, Komünizm ve Kapitalizm gibi 

insanlığın başının belası olmuş fitne, fesad, zulüm 

ideolojilerini üretmiştir.  

      Nitekim Komünizim anarşi ve terörü yayılma 

yöntemi olarak benimsemiştir. Kapitalizm de “kaostan 

yeni düzen çıkartma” ilkesi ile sürekli kriz, fitne, 

çatışma, kaos ve terör çıkartmayı sömürü için üslup 

olarak benimsemiştir. Yani ister komünizm ile olsun ister 

kapitalizm ile olsun terörü üreten ve terörizimle 

beslenen Modernizimdir, Batı kültürü ve 

medeniyetidir.  

      Evet, terör bir insanlık suçudur. Günümüzdeki asıl 

teröristler de küresel ve ulusal kapitalist güçler ve 

onların eli altındaki “devlet” denilen taguti 

örgütlenme- lerdir. Taşeron örgütlere bakarak oraya 

takılıp kalıp bu gerçeği göz ardı etmemek gerekir. 

      Mevcut devletler “terörle mücadele” adı altında 

asimetrik bir savaş yaptıklarını itiraf etmektedirler. Yani 

aslında sömürgeci devletler birbirleri ile sömürü 

pastasının paylaşımı üzerine kavga yapmaktadırlar. İşte 

bu kirli-pis savaşlarında birbirlerine karşı “terör” silahını 

kullanmaktadırlar. Faturasını da şeytani algı operasyon- 

ları ile ortak düşman olarak gördükleri ve şu anda devleti 

olmayan “garip” durumda olan İslam’a biçmektedirler.  
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     Bu bağlamda cihadı, terör ile özdeşleştirilmeye 

çalışmaktadırlar. Terörün, İslam’ın devlet olma 

içeriğinden ve cihad düşüncesinden kaynak landığı algısı 

oluşturmaya çalışmaktadırlar. 

     Tagutlar, kafirler, müşrikler, zalimler, Allah ve 

Resulü’nün, İslam’ın ve Müslümanların düşmanları 

mucrimler Allahu Teala’nın kesin emri olan cihaddan 

elbetteki hoşlanmazlar ve hoşlanmayacaklardır. Çünkü 

cihad; onların fitne, zulüm, fesad ve terör mekanizması 

olan devletlerini ortadan kaldırıp sadece Allah’ın 

sözünün/dini İslam’ın hakim kılınmasını hedeflemektedir.  

     Onun için İslam’ın bu güzide hükmünü unutturmak 

yada saptırmak yada karalamak için bin bir türlü şeytani 

üslup kullanmaktadırlar. Cihadı “terör” olarak göstermek 

çabaları da bu üsluplardandır.  

     Hakikatta ise, cihad terör değildir, terör de cihad 

değildir.  

      Yukarıda geçen ayet ve hadislere göre cihad:  

--Sadece kıtal / savaş değildir 

--Sadece intikam almak savaşı değildir 

--Sadece toprak ve ganimet elde etmek savaşı değildir 

--Sadece ülkeyi/ vatanı savunmak savaşı değildir 

--Kafir avına çıkmak değildir 

--Cihad  Terör değildir, terör de cihad değildir 

--Allah’ın emir ve nehiylerini heva ve hevese üstün kılmak 

için nefisle mücadele etmek de cihaddır. 

--Ülkeleri feth edip Allah’ın kelimesini/ İslam Dinini 

hakim kılmak için fetih cihadı sadece İslam Devleti 

yoluyla yapılır. Fert ve grupların işi değildir. 
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--Nefsi müdafaa cihadı zaten kaçınılmaz bir durumdur. 

Bütün Müslümanlar güç ve imkanları nispetinde, asli 

sorumluluklarını terk etmeksizin, başka maduriyetlere 

yol açmayacak şekilde, bu durumdaki Müslüman 

kardeşlerine katkı sağlamakla yükümlüdürler. 

--Resulullah sallallahu aleyhi vesellem’in Mekke’de yaptığı 

gibi;     في سبيل هللا   “Fî sebîlillah”/  “Allah yolunda”,           

 /İ’lâi kelimetillah”/ Allah’ın Kelimesini“  إعالء كلمة هللا

sözünü yüceltmek/ en üstün kılmak/ egemen kılmak 

davasını sözle fikri mücadele ile yürütmek de cihaddır. 

İslam Devletini yani Raşidi Hilafet Devletini kurmanın 

yolu, işte bu yoldur.   

     Raşidi Hilafet Devletini kurmanın yolu; silahlı 

kıyam/ ayaklanma/ devrim, anarşi, savaş değildir, terör 

asla değildir. 
 

      Evet;    

      Mü’min için HAYAT; İMAN VE CİHADDIR 
 

      Sözlerimi sözlerin en güzeli ile bitirmek istiyorum: 
 

يََٓا اَيَُّها الَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا اتَّقُوا اّلّلَ َواْبتَغَُٓوا اِلَْيِه اْلَو۪سيلَةَ َوَجاِهدُوا ۪في َسب۪ يِله۪  لَعَلَُّكْم 

 تُْفِلُحون
 

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının, O’na 

yaklaşmaya vesile arayın ve O’nun yolunda cihad edin ki 

kurtuluşa eresiniz.”87 
   

 بِقَْوٍم يُِحبُُّهْم اَيَُّها الَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا َمْن يَْرتَدَّ ِمْنُكْم َعْن ۪دينِ۪ه فََسْوَف يَأْتِي اّلّلُ  يا

ٍة َعلَى اْلَكافِ۪ريَنَۘ يَُجاِهدُوَن ۪في َس۪بيِل اّلّلِ  َواَل  َويُِحبُّونَهَُٓ اَِذلٍَّة َعلَى اْلُمْؤِم۪نيَن اَِعزَّ

اُءه َواّلّلُ َواِسٌع َع۪ليم ئٍِمه ٰذِلَك فَْضُل اّلّلِ يُْؤ۪تيِه َمْن يََشَٓ  يََخافُوَن لَْوَمةَ اَلَٓ
  

                                                           
87 Maide 35  
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“Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) 

Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah 

onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar mü’minlere 

karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı güçlü ve onurludurlar. 

Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının 

kınamasından da korkmazlar. İşte bu, Allah’ın bir lütfudur. 

Onu dilediğine verir. Allah,  lütfu geniş olandır, hakkıyla 

bilendir.”88  
 

يِن مِ ْن َحَرجٍ  ِ َحقَّ ِجَهاِدهِ  ُهَو اْجتَبَاُكْم َوَما َجعََل َعلَْيُكْم فِي الدهِ َوَجاِهدُوا فِي اّللَّ

ُسوُل َشِهيد ا  اُكُم اْلُمْسِلميَن ِمن قَْبُل َوفِي َهذَا ِليَُكوَن الرَّ لَّةَ أَبِيُكْم إِْبَراِهيَم هَُو َسمَّ مهِ

 ِ َكاةَ َواْعتَِصُموا بِاّللَّ ََلةَ َوآتُوا الزَّ َعلَْيُكْم َوتَُكونُوا ُشَهدَاء َعلَى النَّاِس فَأَقِيُموا الصَّ

فَنِْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم النَِّصيرُ ُهَو َمْواَلُكْم   
 

“Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O, sizi seçti ve dinde 

üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim’in 

dinine uyun. Allah,  sizi hem daha önce, hem de bunda 

(Kur’an’da) Müslüman diye isimlendirdi ki, Resul size şahit 

(ve örnek) olsun, siz de insanlara şahit (ve örnek) olasınız. 

Artık namazı dosdoğru tam kılın, zekâtı verin ve Allah’a 

sarılın. O, sizin sahibinizdir. O, ne güzel sahip, ne güzel 

yardımcıdır!.”89   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
88 Maide 54 
89 Hacc 78  



70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

Yazar Hakkında 
 

 Bu kitabın yazarı Ahmed Kılıçkaya;  1961 Ankara 
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