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Abdurrahman bin Ka‟b bin Malik
babasından şöyle nakleder: Babam, şâirler
hakkında vahyedilen: “Şâirlere ancak azgınlar uyar!
“Şuara Sûresi 224. âyeti hakkındaki fikrini Rasulullah (SAV)‟e sorunca
şöyle buyurdu:
“Mü‟min kılıcı ve diliyle cihat eder!
Nefsim elinde olan Allah‟a yemin ederim ki, şâirler
savaşı metheden, mücâhidleri savaşa teşvik eden, onları cesâretlendiren,
coşturan ve şiirleriyle sanki düşmanları ok yağmuruna tutan kişilerdir!”
Ahmed bin Hanbel Müsned, Albani Silsiletu‟l-Ehadîsi‟s-Sahiha
“Size savaş açanlarla
Allah yolunda çarpışın. Fakat
haksız saldırıda bulunmayın. Çünkü Allah, haksız
saldırıda bulunanları sevmez.”
2:190-Bakara Sûresi, âyet 190
“Kendilerine kitap verilenlerden
oldukları hâlde ne Allah'a, ne Âhiret gününe
inanmayan, Allah'ın ve Resûlünün haram kıldığını haram
tanımayan ve hak dini din edinmeyen kimselere, alçalmış oldukları hâlde,
elden cizye verecekleri hâle gelinceye kadar savaş yapın!”
9:29-Tevbe Sûresi, âyet 29

Büyük Cihat
Bilmeyenler için söylüyorum, zamanımızda her türlü cihadın, özellikle de,
sözle ya da yazı ile yapılan, cihadın, açıkça, yapıldığı bir dönemi yaşıyoruz.
Bilirsiniz, değer yargılarımıza göre, cihadın en büyüğü, günahları işlememek için, nefsin isteğiyle, devamlı mücâdelede bulunmaktır. Bunun delîli ise, Peygamberimiz (SAV)‟in bir savaştan dönerken, söylemiş olduğu, “Şimdi, küçük cihattan, büyük cihada dönüyoruz” demesi üzerine, sorulan, „Yâ Resûlallah, biz şimdi
büyük cihattan dönmüyor muyuz? O zaman, büyük cihat hangisidir?” sorusuna
karşı vermiş olduğu, cevaptadır.
Peygamberimiz (SAV)’in vermiş olduğu cevap şöyledir:

Ω
. Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili
yazılara ânında ulaşı-labilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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“Biz şimdi, küçük cihattan, büyük cihata dönüyoruz. Büyük cihat, nefisle
mücâdeledir.”
Gerçekten, Peygamberimiz (SAV) Tebük Seferi’nden dönüşte ashâbına
şöyle buyurmuştu:
“Küçük cihat‟tan büyük cihada dönüyoruz.”
Bâzı kaynaklarda bu rivâyetin zayıf olduğu ifâde edilmiş1 ama diğer taraftan, “Hakîki mücâhid nefsine karşı cihat (Arapça teleffuzla cihad yazılır) açan
kimsedir.” şeklinde bir Tirmizî hadîsinin2 anlamıyla örtüşmesi de, ayrıca, konuyu
ciddîleştirmektedir.
Cihadın Çeşitleri
Cihat, var gücüyle çalışmak, çabalamak demektir. Bu, geniş bir kavramdır;
içinde silahlı mücâdeleyi, savaşı da içerir ama yalnızca savaş anlamına gelmez,
elbette... Nitekim Kur’an’da, savaş anlamına gelen, kelime ‘kıtâl/mukâtele’dir.
Dolayısıyla, cihat’ın sâdece savaş anlamına gelmediğinin en büyük delîli olarak,
“Öyleyse kâfirlere îtaat etme ve onlara karşı Kur‟an‟la büyük bir cihat ver” mealindeki Furkan Sûresi’nin 52. âyeti alınabilir.
Bu nedenle, Kur‟an ile cihat etmek, Kur’an’ı silah olarak kullan-mak değildir, tabiatıyla... Buradan anlaşılan husus, kâfirlerle mücâdelenin, Kur’an’la ve
Kur’an’a uygun bir şekilde, yapılması gerektiğidir, elbette! Bu mücâdele metodunun
içinde, girişte verilen, Abdurrahman bin Ka‟b bin Malik tarafından nakledilen:
“Mü‟min kılıcı ve diliyle cihat eder! Nefsim elinde olan Allah‟a yemin ederim ki, şâirler savaşı metheden, mücâhidleri savaşa teşvik eden, onları cesâretlendiren, coşturan ve şiirleriyle sanki düşmanları ok yağmuruna tutan kişilerdir!”
hadîsi de dikkate alındığında, günümüzde söz ve yazı ile yapılan mücâdelenin de,
cihadın önemli bir yöntemi olduğunu, ortaya koymuyor mu, sizce de?
Gerçekten cihat emek, bir Müslümanın dini adına, her zaman ve her yerde,
gereken şeyleri yapmasının adıdır. Düşmanla yapılacak olan savaş, her zaman karşılaşılabilecek bir olay değildir. Fakat Müslüman, sürekli olarak, mücâdele hâlindedir.
Bu mücâdelenin başında da, Müslümanın nefsi ile mücâdelesi gelmektedir.
Dolayısıyla ilâhî görev ve vazîfelerimizi ikiye ayırırsak, bunların birine ’küçük
cihat’, diğerine ise ‟büyük cihat‟ demek mümkün olmakla berâber, aslında bu cihat

(Razi, XXIII, 72; Beydavi, II, 97; Bu rivâyetin zayıf olduğu ifâde edilmiştir. bk. Acluni, I,424).
https://sorularlaislamiyet.com/peygamberimiz-sav-en-buyuk-cihad-nefisle-yapilan-cihattir-demis-midirbu-hadisin-sadece-tasavvufi, 19.10.2017.
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türlerinin her birine aynı önemi verip, bütün gücümüzle çalışmak, çabalamak zorunda olduğumuzu unutmamak gerekir / gerekmektedir3.
İlimle Cihat
Cihad’ın başka bir çeşidi de, ilim ile yapılan cihattır. Bütün kötülüklerin sebebi, cehâlet ya da İslâmî bilgisizliktir. Hak’ka ya da gerçeğe ulaşmak isteyen herkesin cehâletten kurtularak, ondan uzaklaşması gerekir / gerekmektedir.
Bilginin ortaya koyduğu, delillerin ruh ve gönüller üzerinde meydana getirdiği, etkiyi, hiç silâh gücüyle, temin etmek mümkün mü? Elbette değil! Onun için,
Nahl Sûresi‟nin 125. âyetinde, şöyle bildirilmiştir:
(Ey Resûlüm! İnsanları) Rab‟binin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır!
Ve onlarla en güzel şekilde mücâdele et (tartış). Şüphesiz Rab‟bin kendi yolundan
sapanları en iyi bilendir ve O, hidâyete kavuşanları da en iyi bilendir.
Temeli, ilim yoluyla, tebliğ etmeye ve dâvete dayanan, İslâm‟da, bu tebliğ
faaliyetine, „ilim ile cihat‟ denir / denebilir. Bu metoda, ‘Kur`an ile cihat’ diyenler
de vardır. En güzel mücâdele şekli, Kur`an’ın mücâdele şeklidir. Bunun için, Allâhü Teâlâ Furkan Sûresi‟nin 52. âyetinde:
”Sen kâfirlere uyma, uyanlara karşı Kur`an ile büyük bir cihadla cihat et”
buyurmaktadır.
Âyette Kur`an ile cihadın „büyük cihat‟ olarak belirtilmesi, Kur`an’ın ilim
ile cihat konusuna, ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Hak ve hakîkatı, en tehlikeli zamanda bile, hiç bir şeyden korkmadan ve çekinmeden, olduğu gibi, sözle,
kalemle söylemek de, bir çeşit cihattır, tabiatıyla... Peygamberimiz (SAV), bu konuda şöyle buyurmuştur:
“Zâlim bir hükümdar karşısında hak ve adâleti, açıkça, söylemek, büyük bir
cihattır.“
Mal İle Cihat
Cihat’ın başka bir yolu da, Allâhü Teâlâ tarafından insana lütfedilen (ihsan edilen) mal ve servetin kullanılmasıyla, bunların Allah (CC) yolunda harcanmasıyla, yapılan cihat çeşidir4.

3
www.fetva.net/yazili-fetvalar/cihad-nedir-bu-onemli-gorevi-gunumuzde-nasil-yerine-getirmekgerekir.html YA DA
http://www.fetva.net/yazili-fetvalar/kucuk-cihaddan-buyuk-cihada-donduk-hadisi-sahih-midir.html,
9.10.2017
4
https://sorularlaislamiyet.com/kaynak/cihadin-cesitleri YA DA
https://suffagah.com/4-madde-ile-cihad-ve-cesitleri, 19.10.2017
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Biliyorsunuz ya, dünyâda para, her kapıyı kolayca açabiliyor… Hz Ömer
(RA) da, „Dünyânın izzeti mal ile Âhiret‟in izzeti iyi amel iledir‟ demiyor mu? O
zaman hakkın korunması ve zafere ulaşılması için, para iyi bir yoldur, değil mi? Bu
nedenle, mal ile cihadın önemi de büyüktür, elbette! Müslümanlar, İslâm‟ın yücelmesi hakkın muzaffer olması için, her türlü mal, servet ve paralarını bu yolda fedâ
ederek, mal ile cihat yapma fırsatını da kullanabilirler.
Peygamberimiz (SAV)’in, mal ile cihat husûsundaki, teşvik edici sözleri,
Ashâb-ı Kiram‟ı harekete geçirmiştir. Kendileri, yoksulluk içinde sıkıntılı bir hayat
geçirirlerken, mal ile cihat yapabilmek için, neleri varsa, onları getirip Peygamberimiz (SAV)‟e vermişlerdir. Bu konuda Kur’an-ı Kerîm’de de pek çok âyet vardır.
Allâhü Teâlâ, aşağıda, Enfal Sûresi‟nin 72. âyetinde ve Tevbe Sûresi‟nin 41. âyetinde ve de Nisâ Sûresi‟nin 95. âyetinde, sırasıyla, şöyle buyurmaktadır:
Gerçekten de îman edip hicret eden, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda
cihat veren, onları barındırıp yardım edenler, işte bunlar, birbirlerinin dostlarıdırlar-Enfal Sûresi, âyet 72“
“Ey Mü‟minler! İster hafif techizatla, ister ağırlıklı olarak seferber olun ve
mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihat edin! Eğer bilirseniz böylesi, sizin için daha hayırlıdır-Tevbe Sûresi, âyet 41.“
“Mü‟minlerden özür sâhibi olmaksızın oturanlarla Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler eşit olamazlar. Allah, mallarıyla, canlarıyla cihat edenleri, derece îtibâriyle, oturanlardan üstün kıldı. Allah onların hepsine de Cenneti vaad etmiştir. Bununla berâber Allah mücâhitlere, oturanların üzerinde büyük bir ecir
vermiştir-Nisâ Sûresi, âyet 95”.
Sonuç
Küçük cihatın da çeşitleri çoktur. Bu, küfür ve zulüm ehli ile savaşarak,
hakkı (doruyu-gerçeği) yaymaktan (duyurmaktan) başlar… Bir yayma (duyurma)
vâsıtası olan, savaşla ülkelerin zaptedilerek, oralarda zulmün önlenmesi, adâletin
ve insan haklarının yerleştirilmeye çalışılması, geçmiş târihimizde çok yapılanlar arasındadır.
Zulmün önlenmesi, kaybolan gerçeklerin ortaya çıkarılması, adâletin ve insan haklarının yerleştirilmeye çalışılması, zaman ve mekâna göre değişir. Günümüzde bu cihat şekli, bilimle, ilimle ve kalemle yazarak ve nihâyet, sözle yapılmaktadır. Yapanın cihadından aldığı sevap, “Ameller niyete göredir” hadisi gereğince,
kişinin niyetine göre değişir.
Ġslâm Dini ile mücâdele eden ve onu îtibarsızlaştırma gayreti içinde bulunan, İnönü Zihniyeti, geçmişte bize cihadı „adam öldürmek‟; Şerîat’i ise, padişahlık ya da krallık olarak, öğretmişlerdi. Bu yanlış tanımlamalar ve çarpıtmalar,
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„Güneş balçıkla sıvanmaz‟ ataformülümüze göre, zaman geçtikçe bu-gün, yerli
yerine oturarak, düzelme yoluna girmiş bulunuyor…
Cumhûriyet Ve Kültürümüz (Dinimiz) Üzerine…
http://mtemiz.com/bilim/CUMHÛRĠYET%20VE%20KÜLTÜRÜMÜZ%20(DĠNĠ
MĠZ).pdf
Bunları Hâlâ Anlayamıyor muyuz?
http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUY
UZ.pdf
Şu satırları yazdığım 18.10.2017 târihinde saat 14 civârında, Cumhurbaşkanımız, Milletin Evin’de muhtarlarla 40. toplantısını yapıyordu5. İnanınız, onun
konuşmasının her bir kelimesi, sanki birer cihat kıvılcımı olarak, dünyâya yayılıyor;
inanmış ve heyecanla dinleyen, her bir dinleyiciye de, „Ameller niyete göredir‟ hadîsine göre, birer cihat sevâbı olarak yansıyordu.
İşte mü’minin hiçbir anı faydasız değildir, görüyorsunuz, İslâmî Ve Kültürel istikâmete sâhip olan, her bir kişi için…

Halkının Kültürü ile bütünleşmiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN

5
http://www.yeniakit.com.tr/haber/erdogan-noktayi-koydu-soyleye-soyleye-girilmez-386458.html, En
Son Erişim Târihi: 18.10.2017.
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