
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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Tehanevi, Keşştif, "chd" md.; Buhar!, "Ze
kat", 18, "Cihdd", 112, 156; Müslim, "Cihdd", 
19, 20; Ebü Davüd, "Cihdd", 33, 89; İbn Hi
şam. es·Sire, 1, 468; Taberi, Cami cu 'l·beyan, 
ll , 112·113; XVII, 122·124; Fahreddin er-Ra~I. 

Mefati!Ju 'l·gayb, V, 214·218; XXV, 269; İbnü'n
Nehhas ed-Dimyati, Meşari"u 'l·eşva~ ila me· 
şari ci'/·" uşşa/5 (nşr İd ri s Muhammed Ali -
Muhammed Halid İstanbulil. Beyrut 141 O 11990, 
Mukaddime, s. 39·47; Şevkani, Fetl)u ' l·kadir, 
Beyrut·Dımaşk 1412/ 1991, lll , 68; Muhammed 
Faris Berekat. ei·Cami" li·mevat:fı "i ayati'/· 
J)ur•ani 'I·Kerim, Dımaşk 1379/1959, s. 187· 
199, 217, 219·359; Sursalı Mehmed Tahir. "Fe
zail-i Cihil.d Hakkında Müellefat-ı Osmaniy
ye", SR, IX/ 228 (1 3281. s. 347·348 ; Muham
med H. ei-Butah, "el-Cihad ve devruhu fi teb
ligi' d- da c veti'l- İslamiyye", ljavliyyetü Kül· 
/iyyeti Uşüli'd·din bi'I·J)ilhire, sy. 9, Kahire 
1412/ 1992, s. 215·230, 238·242. 

liJ BEKiR ToPALOÖLU 

534 

L 

122 3 11 8081 
tarihli 

cihadiyye 
kuruşu 

(Istanbul 

Arkeoloji 

MUzesi. 

Teşh ir. 

nr. 1966) 

ciHADiYYE 
( "!~~ ) 

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. 
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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 



ti. Memleketine dönünce ingiliz hükü
metinden aldığı muvafakatla 1926'da 
oğlu lehine tahttan çekildi. Bibiya Be
güm olarak da bilinen Cihan Begüm 12 
Nisan 1930'da vefat etti. 

Ülkesini iyi idare eden Cihan Begüm'ün 
dönemi bir refah devri olarak anı lı r. Bo
pal şehrinin yol yapımı ve ışıklandırılma
sı gibi imar hizmetlerinde bulundu. Sa
nayi ve tarımın gelişmesi için çalıştı. Ül
kenin tamamen ingilizler'in eline geçme
sini önlemek için akıllı bir siyaset takip 
etti. Kadınların eğitimi üzerinde titizlik
le durdu ve onları bu konuda teşvik et
ti. Kadınlar tarafından kurulan All-lndia 
Women· s Association ·ın Bo pal· deki ilk 
toplantısına bizzat katıldı. Eğitim faali 
yetlerinden dolayı Aligarh Üniversitesi'
nin idari kademesine seçilen tek kadın 
oldu. Bu üniversiteden başka Darülmu
sannifin ve Encümen-i Terakkı-i Urdu 
gibi kuruluşları maddi açıdan destekle
di. Cihan Begüm medeni. titiz bir müs
lüman hanım olarak yaşamış ve her ye
re milli kıyafetiyle gitmiştir. 

Torunu -Prenses Abide Sultan'ın verdi
ği bilgiye göre Cihan Begüm, başta Mev
lana Şibli'nin Asr-ı Saadet* adlı kitabı 

olmak üzere elliden fazla eserin basıl

ması için maddi destek sağlamış, bu ara
da kendisi de bazı eserler kaleme almış
tır. 1. al-Hicab or Why Purdah is Ne
cessary (Calcutta 1922) Bu eserde ör
tünmenin önemini anlatmıştır. 2. f!ayat-ı 
Şah Cihdni. Gençlik yı llarını ve annesiy
le olan münasebetlerini anlattığı bir eser 
olup B. Ghosal tarafından yapılan ingi
lizce tercümesiyle birlikte yayımlanmıştır 
(Bombay 19261 Ayrıca Cihan Begüm'ün 
hatıraları An Accoun t of my Life adıy
la C. H. Payne (1, London 191 O) ve Abdüs
samed Han (ll, Bombay 1922) tarafından 

ingilizeeye çevrilerek neşredilmiştir. 
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(bk. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI). 

ciHAN-ı islAM 
( t~lu4=:- ı 

I. Dünya Savaşı yıllarında 
İslam dünyasına yönelik 
yayın yapan siyasi dergi. 

_j 

_j 

Cem'iyyet-i Hayriyye-i islamiyye tara
fından Türkçe, Arapça ve Urduca olarak 
genellikle on veya on beş günde bir is
tanbul'da yayımlanmıştır. Yayın amacı, 
başlığının hemen altındaki "Cem'iyyet-i 
Hayriyye-i islamiyye'nin taht-ı himaye
sinde menafi-i islamiyye'ye hadim siyasi, 
edebi, içtimal risaledir" ibaresiyle özet
lenmiştir. Dergi, esas itibariyle ittihat ve 
Terakki hükümetinin kararıyla, o sırada 
ingiliz işgali altında bulunan Hindistan. 
Mısır ve iran'daki müslüman halkı ingi
lizler'e karşı uyandırmak, ingilizler'in Os
manlı Devleti ve hilafet aleyhine girişti
ği propagandaları önlemek ve tesirini 
ortadan kaldırmak maksad ıyla yayına 

başlamıştır. 

Cihan-ı İslam başlığı çevresinde der
ginin Türk, Arap ve Urdu dilinde çıktığı 
belirtilmiş ve bu· dillerde idare adresiy
le her dildeki yayını hazırlayan sorum-

Cihiin·ı islam ' ın 2 Teşriniewel1330 115 Ekim 19141 tarihli 
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lu müdürterin adı yazılmıştır. Arada bir 
Farsça nüshalar da yayımiayan ve ilk sa
yısı rOm i tarihle 27 Mart 1330 ·da ( 13 
Cemaziyelevvel 1332/9 Nisan 1914) çıkan 
derginin tesbit edilebilen son sayısı rO
mi 1331 (1915) yılına ait 53. sayıdır. 

imtiyaz sahibi Hintli Ebü's-Said el -Ara
bi ei -Hindi Efendi, sorumlu müdürü YO
suf Şetvan Bey' dir. Dergide yer alan ma
kaleler genellikle üç dilde yayımlanmış, 
bazı sayılarda bunların Farsça tercüme
leri de verilmiştir. 

Dergi. Osmanlı Devleti'nin ittifak dev
letleri yanında 1. Dünya Savaşı'na katıl 

masından sonra. gayesini belirten iba
reyi yine üç dilde olmak üzere "hilafet-i 
kübraya, ittihad - ı islam·a. tearüf-i umO
miyyeye hadim ceridedir" şekline çevir
miştir. 

Makalelerin ağırlık noktasını. zaman 
zaman isimler verilip yer de gösterilmek 
suretiyle ingilizler'in Hindistan. Mısı r ve 
iran'da müslüman halka yaptıkları zu
lümler teşkil etmektedir. Ayrıca yine in
gilizler'in halkı kandırmak için gir i ştik

leri propaganda ve uydurdukları yalan
ların aslını anlatan yazılar da yer almış

tır. 

Üç dilde çıkan derginin muhtevası . açık
ça savaşa doğru giden günlerde ve bu 
dillerin konuşulduğu ülkelerde kamuo
yu oluşturmaya yöneliktir. Dergi, özel
likle Hindistan'daki gazete sahiplerine 
ve diğer nüfuzlu kişilere düzenli olarak 
gönderilmekteydi. Fakat zaten teyakkuz 
durumunda olan ingiliz- Hindistan oto
riteleri çok geçmeden durumu farkedip 
Ağustos 1914'te Cihan-ı İslam'ın Hin
distan'a sokulmasını yasakladılar. 

Cihdn-ı İslam'ın, yayımlandığı gün
lerin zor şartları ve ulaşım güçlükleri do
layısıyla, kendisinden bekleneni tam ola
rak yerine getirdiği söylenemez. 

Türkiye kütüphanelerinde derginin tam 
bir koleksiyonu mevcut değildir . Anka
ra' da Milli Kütüphane'de ( 1962 SA. nr. 
ı 07) 1 , 8, 9, 22. 25, SO ve 51 . sayılar. is
tanbul' da Beyazıt Devlet Kütüphanesi'n
de (nr K 170) 1-16, 20, 22-25. sayılar. 
istanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı ' nda 
(nr . 0.426) 19. sayı, Başbakanlık Osman
lı Arşivi 'nde (nr 5766) 50. sayı ve Bibli
oteka SSSR imeni'de 53. sayısı bulun
maktadır. 
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