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Muhammed Hıyr Heykel, el-Cihâdu ve’l-Kitâlu fi’s-Siyâti’ş-Şer‘iyye adlı eserin 

yazarı olup, kendisi Şam ulamasından olan Şeyh Talib Heykel’in oğludur. 1962 yılında 

vefat eden babasının medresesinde pek çok âlim yetişmiştir. Sözgelimi Ramazan el-

Bûtî, Vehbe Zuhaylî ve Said el-Havva gibi Şam’ın birçok büyük âlimlerinin hocası olan 

Şeyh Hasan Habenneke babasının yanında yetişmiştir. Yazar Muhammed Hıyr, ilmî 

eğitimini babasından ve Şeyh Hasan Habenneke gibi âlimlerden almıştır. 

Değerlendirmemize konu olan eser, Şer‘î siyaset alanı ile ilgili olup 15.08.1992 

yılında Muhammed Hıyr’ın İmam Evzâ‘î fakültesinde tamamladığı doktora tezidir. 

Bizim ulaşabildiğimiz kadarıyla İslam tarihinde İslam’da cihad ve savaş hukuku ile 

ilgili yapılmış en kapsamlı ilmi bir çalışmadır. Nitekim söz konusu çalışmanın savunma 

sınavına giren âlimler, mezkûr çalışmayı Arap dünyasındaki en yüksek derece olan 

imtiyaz derecesi ile başarılı görmüştür. 
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İmtiyaz derecesinden daha yüksek bir derece olmuş olsaydı yazarın kuşkusuz 

onu da kazanacağını savunma komisyonu kararında açıkça ifade edilmektedir. Yazar, 

çalışmasını çeşitli konulara ayırmış sonra her konuyu ayrı ayrı incelemiştir. Heykel, 

kaynak tefsir ve hadis eserleri ışığında Kitap ve sünnet delillerine ve genelde dört 

mezhebe ait kaynak eserlere azami derecede önem vermiştir. Yazar, bazı konularda 

âlimlerin görüşüne yer verdikten sonra şer‘î delile veya maslahata en yakın olan görüşü 

tercih yoluna gitmiştir. Söz konusu olan eserde, siyere oldukça fazla müracaat edilmiş 

olup ve konuyla ilgisi olan tarih kitaplarının yansıra çağdaş İslâmî araştırmalar da 

tartışılarak yer verilmiştir. Çalışmada geçen ayetlerin sure ve ayet numaraları ile birlikte

hadislerin tahrici kaynak eserlere dayanılarak yapılmıştır. Çalışmada dört yüz yirmi yedi

kaynak esere yer verilmiştir.

Eser üç ciltten oluşmaktadır. Birinci cildi bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. 

Giriş bölümünde yazar, İslam öncesi savaşların tarihine ve çıkış sebeplerini beyan 

etmiştir. Birinci bölümde, İslam’da cihad ve diğer savaş çeşitlerine yer verilmiştir. İkinci

bölümde; cihadın meşruiyeti, üçüncü bölümde İslam’da cihadı ilan etmenin sebeplerini 

incelemiştir. Eserin ikinci cildi, dördüncü ve beşinci bölümler ele alınmıştır. Dördüncü 

bölümde;  İslam fıkıh eserlerinde cihad hükümlerinin tafsili, beşinci bölümde; savaş 

siyasetinde şer‘î hükümler incelenmiştir. Üçüncü cildinde, altıncı ve yedinci bölümlerin 

izahı yansıra bir sonuç, kaynakça ve üç ciltlik eserin içindekiler kısmı detaylı bir şekilde

yer verilmiştir. Altıncı bölümde, İslam’da savaşı bitirmenin sebepleri ve İslam davasını 

yaymasındaki etkisi, barışı temin etme ve can güvenliğini sağlama konuları izah 

edilmiştir. Yedinci bölümde, yeni dönemde cihad konusuna değinilmiştir. Sonuç 

bölümünde ise, çalışmada ulaşılan sonuç ve önerilere yer verilmiştir.

Çalışmaya konu olan eserin son dönemde cihad ile ilgili pek çok olumsuz 

yaklaşımları bertaraf eder nitelikte bir akademik çalışma olduğunu düşünüyoruz. 

Sözgelimi, çalışmanın Kur’ân sünnet nasları başta olmak üzere dört mezhep kaynak 

eserlerinin icmasıyla Allah’ın davasını hâkim etmek için savaşmak olan cihadın şer‘î 

anlamı ile cihadın sözlük manasından hareketle cihad, sadece kalemle veya nefsini ıslah

etmektir şeklindeki yorumların tutarsızlığını ortaya koyduğu kanaatindeyiz. Cihadın 

naslardaki anlamının yansıra Hz. Peygamber ve sahabe dönemlerinde olduğu gibi cihad 
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konusunun bütün yönleriyle ifrat ve tefritten uzak olarak anlaşılmasını sağladığı 

kanaatini taşıyoruz.

Sonuç olarak bahsi geçen eserde mücadele anlamına gelen cihad konusu 

tafsilatlı bir şekilde ele alınmıştır. Eser, bir doktora tezi olup, yazarın konuya ilmî açıdan

yaklaştığı anlaşılmaktadır.
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