
Ci HAD 

ri m· deki birçok emir ve tavsiye geniş 
anlamda cihadla ilgilidir. Özel olarak ci
had ı konu edinen ayetlerde "iman, hic
ret, Allah yolunda malla ve canla cihad" 
unsurları zikredilmekte ve bu hasJetle
re sahip bulunanların Allah ile olan dost
luklarına sadık kaldıkları, ebedi mutlu
luğa ve her şeyin üstünde Allah rızasına 
ulaşacakları ifade edilmektedir !mesela 
bk. en-Nisa 4 / 95 -96; et-Tevbe 9 / 20-21 ; 
ei-Hucurat 49 / 15) Kütüb-i Sitte başta 
olmak üzere birçok hadis mecmuasında 
cihadla ilgili hadisler "el-cihad", "fezai
lü'l-cihad", "el-cihad ve's-siyer", "es-si
yer", "el-megazi" gibi özel bölümler ha
linde toplanmış, diğer bölümlerde de ye
ri geldikçe aynı konudaki rivayetler zik
redilmiştir. Bu tür hadislerin bir kısmın
da Hz. Peygamber, muhatabının duru
muna göre, bazan anne ve babaya hiz
met etmeyi. bazan da hac ibadetini ye
rine getirmeyi cihad saymıştır. Ancak 
cihada ilişkin hadislerin çoğunda Allah 
yolunda malı ile, canı ile veya her ikisiy
le cihad edenin, insanlığın mutluluğunu 
sağlama ve Allah rızasına ulaşma yolun
da elde edeceği manevi dereceler özen
dirici anlatımlarla dile getirilmiştir. Cihad, 
emir bi'l -ma'rOf nehiy ani'l-riıünker * 
çerçevesinde kelam ve mezhepler tari
hinde, ayrıca ahlak ilminde de ele alınıp 
işlenmekte, fıkıhta ise savaş hükümleri 
açısından söz konusu edilmektedir. Ab
dullah b. Mübarek'in Kitiibü '1 - Cihiid ' ı 

bu konunun ilk eseri olarak bilinmekte
dir. ibn Ebü Asım'ın Kitabü'l- Cihô.d'ı ile 
ibnü'n- Nehhas'ın Meşari <u '1 -eşvak 'ının 
tahkikli neşirlerinin mukaddimelerinde, 
Osmanlıca eserler için de Sebilürreşad 
mecmuasında (IX/ 228, 347-348) cihadla 
ilgili bibliyografik bilgiler mevcuttur. 
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II. Mahmud devrinde çıkanlan 
bir sikke. 

_j 

ll. Mahmud'un tahta çıkışının üçüncü 
yılında (ı 225 1 181 Ol eski ikilikierin ağırlı
ğına eşit olmak üzere 8 dirhem ağırlığın
da ve 200 para değerinde savaş gider
lerine yardım olmak üzere çıkarılmıştır. 

Vak'anüvis Şanizade Mehmed Ataul
lah Efendi, Zilhicce 1227'de (Ara lık 1812) 
ayarı doğru gümüşten 5 kuruş rayiçte 
cihadiyyeler basıldığını bildiriyorsa da 
Darphane'ye satılmış olan Galib Edhem 
Bey'in koleksiyonunda bulunan cihadiy
ye sikkelerinin üzerindeki rakamlara gö
re bunların ll. Mahmud'un cülüsunun 
üçüncü yılında kesildikleri anlaşılmakta~ 
dır. 1227'de yani beşinci senede çıkarı
lanlar ise ikinci defa basılmış olanlarctır. 

BİBLİYOGRAFYA: 
Şanizade. Tarih, ll, 160; İsmail Galib. Takvim·i 

Meskükat·ı Osmaniyye, İstanbul 1307, s. 412· 
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CiHAN BEGÜM 

(1861. 1930) 

İngiliz yönetimindeki 
Hindistan'da yarı bagımsız 

Bopal mahalli devletinin 
·son kadın hükümdan 

(1901-1926). 

9 Haziran 1861 tarihinde Hindistan'ın 
Bopal (Bhopal) şehrinde doğdu. Annesi 
Bopal newabesi Şah Cihan Begüm. baba
sı Bahşı Baki Muhammed Han'dır. Mev
lana Cemaleddin el-Vezir ve Müftü Eyyüb 
b. Kamerüddin'den çeşitli dersler oku
du. Anneannesi iskender Begüm'den de 
devlet yönetimiyle ilgili konularda bilgi 

edindi. Ayrıca hat dersleri aldı ve Fars-
. ça öğrendi. 1875'te Emir Ahmed Ali Han 

ile evlendi. Bu evlilikten 1876'da Muham
med Nasrullah Han, 1877'de Hafız Ubey
dullah Han ve 1894'te Muhammed Ha
midullah Han adlarında üç oğlu oldu. 

Annesi Şah Cihan Begüm'ün 16 Hazi
ran 1901 'de vefatı üzerine onun Lord 
Canning ile yaptığı anlaşma gereğince 
Cihan Begüm "sultan" unvanıyla tahta 
geçti. Ancak 1902'de kocası ölünce pek 
çok problemle karşı karşıya kaldı. Bu 
arada boşalan devlet hazinesine gelir 
yolları aradı. Büyük oğlu Muhammed 
Nasrullah Han'ın yardımlarıyla ülke ida
resinde ve hukuk sisteminde reformlar 
yaptı. 1903'te hacca gitti. Cihan Begüm 
1908'den önce istanbul'a gidip Osmanlı 
Sultanı ll. Abdülhamid ile görüştüğü gi
bi oğulları Hamidullah Han ve Ubeydul
lah Han ile 1911'de tekrar istanbul'a git
ti ve Sultan Reşad tarafından kabul edil
di. Fakat bu görüşmeler dost ziyaretin
den öteye geçmedi. Aynı yıl ingiltere Kra
lı V. George'un taç giyme törenine ka
tılmak için Londra 'ya giden · Cihan Be
gü m, 1. Dünya Savaşı'nda ingiliz hükü
metine bağlı kaldı ve ingiliz ordusuna 
katılmak üzere bir bölük gönderdi. 1924 
yılında iki oğlunun ansızın ölümü üzeri
ne ülkede çıkan karışıklıkları bastırmayı 
başardı. 1925'te oğlu Muhammed Ha
midullah Han ile tekrar ingiltere'ye git-

Cihan Begüm 


