
978 ( 1570-71) tarihli Estergon sanca
ğı mufassal tahrir defterine göre Ciğer
delen'de yalnız müslüman nüfus bulu
nuyordu ve bunlar yıllık olarak 1 SO ak
çe vergi veriyorlardı. 1 586 ·da Ciğerde

len. etraftaki köylerin halkının da geldi
ği. her hafta kurulan bir pazar yeri özel
l i ği kazanmıştı. 1 038 ·de ( 1628-29) top
lam 180, 1 040'ta ( 1630-31) 116 ulüfeci, 
kırk bir azeb, kırk müstahfız ve on ka
dar da topçu mevcuttu. 

Ciğerdelen ·deki askeri garnizon Uy
var ve Leva ·dan Osmanlı topraklarına 
gelebilecek tehlikeleri önlemekle yüküm
lüydü. 1 590'da Budin Beylerbeyi Sinan 
Paşa Uyvar Kalesi kumandanı Palffy'i 
saldırganlıkla suçlamış, Palffy de 7000 
atlı ve 930 piyade ile Ciğerdelen ·e h ü
cum etmiş, hücum sırasında çeşitli ateş
li silahlar ve havan topu kullanılmıştı. 

Uzun savaş dön~minde ( 1593-1606) stra
tejik önemi oldukça artan Ciğerdelen'
den kaynaklar sık sık söz eder. Nitekim 
daha savaşın başlangıcında F. von Teuf
fenbach buraya saldırmıştı. M. Palffy ku
mandasındaki imparatorluk kuwetleri 
1 595 Temmuzunda Ciğerdelen önlerine 
geldiğinde kaledeki Osmanlı garnizonu 
burayı terkederek Estergon tarafına geç
ti. O civarda bulunan Yanık Beylerbeyi 
Şişman Osman Paşa burayı kurtarmak 
için harekete geçtiyse de başarılı olama
dı. 1599 Eylülünde imparatorluk kuwet
leri Ciğerdelen'de toplandı. Serdar ibra
him Paşa idaresindeki Osmanl ı ordusu 
buraya yaklaştığı sırada imparatorluk 
askerleri Estergon · a geçerek aradaki 
köprü yü yaktılar. 1 60S'te Mehmed Pa
şa'nın Estergon'u yeniden fethi sırasın
da Osmanlı kuwetleri Ciğerdelen'i zap
tedip buradan Estergon'a iki köprü ku
rarak karşı yakaya geçmişlerdi. Veziria
zam Köprülüzade Fazı! Ahmed Paşa'nın 
1663'teki Uyvar seferinde de Ciğerde
len önemli bir mücadeleye sahne oldu. 
Köse Ali Paşa , Gürcü Mehmed Paşa, Yu
suf Paşa ve Sarı Hüseyin Paşa idaresin
deki kuwetler 7 Ağustos 1 663'te Ciğer

delen mevkiinde Uyvar Kalesi kuman
danı Kont Adam Forgach'ın kuwetlerini 
yenilgiye uğrattı. Macarlar yaklaşık 300 
kişi kaybettikleri gibi birçok da esir ver
diler. Bu umulmadık zafer Uyvar muha
fızlarında hayal kırıklığına yol açti. Os
manlılar içinse tam bir moral kaynağı 
oldu. Uyvar fethedilip Uyvar eyaleti ku
rulduğunda Estergon ile olan bağlantısı 
sebebiyle Ciğerdelen'in önemi daha da 
arttı. Bu durum köprüler ve yolların ye
niden tamiriyle de ortaya çıkmaktadır. 

Başarısız ll. Viyana Seferi sırasında Ci
ğerdelen'in stratejik önemi bir kere da
ha ön plana çıktı. Veziriazam Kara Mus
tafa Paşa . Budin ·e geldiği vakit Kara 
Mehmed Paşa'yı 5 Ekim 1683'te 30.000 
kişi ile Uyvar ve Estergon'un müdafaası 
için görevlendirdi. Estergon'a varıldığın
da dubalı köprüler kurulup Ciğerdelen 
yakasına geçildi ve savunma pozisyonu 
alındı. Ciğerdelen ve aradaki köprüyü 
ele geçirmeye çalışan Leh Kralı Jan So
bieski'nin kuwetleri burada 7 Ekim'de 
bozguna uğratıldı; Lehliler Osmanlı kay
naklarına göre 8 -10.000. Leh kaynakla
rına göre 1 000 kadar kayıp verip geri 
çekildiler. Ancak 9 Ekim'de Charles Lar
raine idaresindeki 30.000 asker. Ciğer
delen'in kuzeybatısında mevzilenmiş ya
rı sayıdaki Osmanlı fırkasına saldırdı. 

Mehmed Paşa'nın kuwetleri ağır bir ye
nilgiye uğradı. Ciğerdelen'deki yeniçeri
ler büyük bir gayretle karşı koydularsa 
da kalabalık kuwetler karşısında başarılı 
olamadılar. Ciğerdelen ve Estergon düş
tü. savaş sırasında Ciğerdelen Parkanı 
da yerle bir edildi. Böylece bu önemli Os
manlı istihkamı ortadan kaldırılmış oldu. 

Cumhuriyet dönemi kadın romancıla
rından Safiye Erol (ö 19641. 1946 yılın
da "büyük fetihler yapmış bir milletin 
çocukları"nı tasvir ve "eski Türk ruhu
nun kuwetli ve zayıf taraflarını ortaya 
koymak" amacıyla Ciğerdelen Kalesi'ni 
merkez yaparak Türkler'in Rumeli fetih 
lerini konu edinen Ciğerdelen adıyla bir 
roman kaleme almıştır. Cumhuriyet Tür
kiyesi· nin çeşitli sosyal meselelerini ve 
çağdaş Türk insanının kişilik problemini 
tarihi bir bakış ve destani bir üslüpla iş
leyen tarihi roman denemesi mahiye
tindeki eser yayımlandığı günlerde bü
yük ilgi görmüş, yayımlanışından on ye
di yıl sonra Yeni İstanbul gazetesinde 
tefrika edilmiş ( 19631 ve 1 97 4'te de ikin
ci defa basılmıştır. 

Estergon'dan Ciğerdelen·ın bir görünüşü 
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V OJTECH KoPCAN 

CİHAD 
( J~l) 

Nefisle mücadele, İslam'ı tebliğ 
ve düşmanla savaşma 

anlamında kullanılan terim. 
_j 

Arapça'da "güç ve gayret sarfetmek. 
bir işi başarmak için elinden gelen bü
tün imkanları kullanmak" manasındaki 
cehd kökünden türeyen cihad, islami li
teratürde "dini emirleri öğrenip ona gö
re yaşamak ve başkalarına öğretmek. 

iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya 
çalışmak. islam'ı tebliğ. nefse ve dış düş
manlara karşı mücadele vermek" şeklin 

deki genel ve kapsamlı anlamı yanında 
fıkıh terimi olarak daha çok müslüman 
olmayanlarla savaş. tasawufta ise nefs-i 
emmareyi yenme çabası için kullanılmış

tır (bk. MÜCAHEDE). 

Cihad Kur'an-ı Kerim'de isim olarak 
dört. bundan türeyen fiil şeklinde yirmi 
dört yerde geçmektedir; "cihad eden" 
anlamındaki mücahid ise iki ayette zik
redilmiştir ibk. M. F. Abdülbaki.-Mu'cem, 
"chd" md 1 Bu ayetlerin bir kısmında !me
sela bk. et-Tevbe 9/4 1,44,81,861 cihad 
kelimesinden doğrudan savaşın kastedil 
diği anlaşılmakta. bir kısmında da cihad 
"AIIah'ın rızasına uygun bir şekilde ya
şama çabası" şeklinde özetlenebilecek 
olan genel anlamıyla geçmektedir. Cihad
la ilgili birçok hadis mevcut olup ibk . Wen
sinck. Mu<cem, "chd" md.) bunlar bazı 
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müstakil eseriere konu olduğu gibi ha
dis mecmualarında da "kitabü' ı- ci had" 
veya "fezailü'l-cihad" başlıkları altında 

toplanmıştır. Genel anlamda cihaddan 
ve faziletinden bahseden hadisler yanın
da kime karşı ve nasıl cihad yapılacağı
na dair çeşitli hadisler de vardır. "Müca
hid nefsiyle cihad edendir" (Tirmizi. "Fe
za"ilü'l-cihad", 2); "Müm~n kılıcı ve di
liyle cihad ·eder" (JI'Iüsned, lll, 456); "Müş
riklere karşı mallarınız, nefisleriniz ve 
dillerinizle ci had edin· (JI'Iüsned, lll, 124; 
Ebü Davüd, "Cihad", 17); "Cihadın en fa
ziletlisi zalim sultanın yanında hakkı soy
lemektir" (Ebü DavCıd, "Melal;ıim", 17; Tir
mizi. "Fiten", 13) mealindeki hadislerle 
Hz. Peygamber' in, ümmetin içinde yap
mayacakları şeyleri söyleyen ve emro
lundukları şeyleri yapmayan nesiller or
taya çıkacağını haber vererek, "Kim on
larla eliyle cihad ederse o mümindir. kim 
onlarla diliyle cihad ederse o mümindir, 
kim onlarla kalbiyle cihad ederse o mü
mindir" (Müslim. "İman", 80) demesi, sa
vaşa çıkmakta olan islam ordusuna ka
tılmak içirı gelen birine annesinin ve ba
basının. hayatta olup olmadığını sorarak 
hayatta olduklarını öğrenmesi üzerine. 
·o t:ıalde onlara hizmet yolunda -nefsin
le- cihad et" (Buhari, "CiMd", 138; Müs
lim, "Birr", 5) buyurması ve Hz. Aişe'nin , 
"Ey Allah'ın resulü! Görüyoruz ki cihad 
arnelierin en faziletlisidir; öyleyse biz de 
cihad etmeli değil miyiz?" diye sorması 
üzerine, "Sizin için cihadın en faziletiisi 
makbul hacdır· (Buhari, "CiMd", ı ı şek

linde cevap vermesi, cihadın gerek kap
samını gerekse yöntemlerini gösterme
si bakımından önemlidir. Buna göre ci
had, hayatın gayesi olarak Allah'a kul
luk etmek. Allah ve Resulü'nün koydu
ğu ölçülerin fert ve toplum hayatına uy
gulanmasına çalışmaktan islam'ı diğer 
insanlara tebliğe. islam ülkesini ve müs
lümanları her türlü tehlike ve saldırıla
ra karşı savunma ve bu konuda gerek
tiğinde savaşmaya kadar kapsamlı bir 
anlam taşımakta; kalp, dil, eJ ve silah 
gibi beşeri aksiyonun ortaya konulduğu 
her vasıta ile yapılabilmektedir. 

Hukukçular. ilgili ayet ve hadislerden 
hareketle cihadı bu en geniş anlamıyla 
ele alıp yorumlamaları ve nefse. şeyta
na. fasıkiara ve inanmayanlara karşı ol
mak üzere kısırnlara ayırmaları yanında 
(mesela bk. ibn Rüşd, ı. 259; ibn Kayyim, 
Zadü 'l-me<=ad, ll . 39-40; Şevkani, VII, 236), 
genel olarak "gayri müslimlerle savaş· 
şeklindeki özel manasını ön plana çıka
rarak "Allah yplunda can. mal, dil ve di
ğer vasıtalarla savaşta elden gelen güç 
ve gayreti sarfetmek" şeklinde tarif et-
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mişler (Kasa ni. vıı. 97; ibn Abidin, ıv. 12 ll. 
bu anlamdaki cihadla ilgili hükümler üze
rinde geniş olarak durmuşlardır. 

Normal şartlarda cihadın farz-ı kifa
ye, umumi seferberliği (neffr-i am) gerek
tiren bir tehlike ve saldırı halinde ise 
farz-ı ayın olduğu konusunda müslüman 
hukukçular görüş birliği içindedirler. An
cak Şia'dan Ca'feriyye mezhebine göre 
İslam'ı tebliğ için düşman ülkesine yö
nelik olarak yapılan cihad, ancak ma
sum imarnın veya onun özellikle bu ko
nuda yetkili kıldığı naibinin iznine bağlı
dır. Gaybet* zamanında bu anlamda ci
had söz konusu değildir. Düşmanın İslam 
ülkesine saldırması halinde ise herhan
gi bir izne bağlı olmaksızın karşı konu
lur. Diğer taraftan Hz. Peygamber'in bir 
savaş dönüşünde söylediği belirtilen ve 
daha çok tasawuf ehlince önem atfedi
len. "Küçük cihaddan (savaş) büyük ci
hada (nefisle mücahede} döndük" sözünün 
zayıf (Ali ei -Kari, s. 206-207). hatta uydur
ma olduğu (ibn Teymiyye, Jl'lecmu•u fetii· 

vii, Xl , 198) ileri sürülmekle birlikte İbn 
Kayyim ei-Cevziyye, "Mücahid nefsiyle ci
had edendir" (Tirmizi. "Feza,ilü'l- cih&d" , 
2) mealindeki hadise dayanarak kulun 
nefsiyle olan cihadının dış düşmaniara 
karşı gerçekleştirilen cihada nisbetle asıl 
olduğunu. Allah'ın emirlerine uyma ko
nusunda nefsiyle cihad edemeyen kim
senin düşmanla cihad edemeyeceğini be
lirtir (Ziidü'l-meciid, ll , 38). Bu kapsam 
genişliğine rağmen islam hukukçuları
nın daha çok "müslüman olmayanlarla 
savaş" anlamındaki cihada ağırlık ver
meleri, bu tür cihadın hukuki bir mahi
yet arzetmesi ve birtakım hukuki sonuç
lar doğurması sebebiyledir. Nitekim fı

kıh kitaplarında, başta savaş ve barış 

münasebetleri olmak üzere devletler hu
kukuyla ilgili konuların ele alındığı - bö
lümler "kitabü'l-cihad" (veya kitabü's-si
yerl şeklinde adlandırılmıştır. 'Bunun ya
nında nefisle mücahede şeklindeki ci
hadla daha çok tasawuf ehli ilgilenmiş
tir. Bu sebeple cihadın savaştan ibaret 
olduğunu düşünmek gerçeği yansıtma

dığı gibi cihada yalnız savaş anlamının 
verilmesi, Kur'an ve Sünnet'te ifade edi
len anlam ve kapsamı bakımından ek
sik ve yanlış sayılır. Yukarıda işaret edi
len hadisler yanında, katiriere boyun eğ
meyip kendilerine karşı Kur'an'la güçlü 
bir cihadın yapılmasını emreden ayet ile 
(ei-Furkiin 25 1 52) Allah'ın rızasını elde 
etmek için cihad edenlere O'na ulaştı

racak yolların gösterileceğini vaad eden 
ayette (ei-Ankebut 29/ 69) ci had kelime
sinin savaş anlamına gelmediği açıktır. 
Ayrıca münafıklarla savaşı gerektiren 

herhangi bir hükmün bulunmamasını ve 
fiilen de onlara karşı hiçbir zaman sa
vaşa başvuruimamasım göz önüne alan 
müfessirler. "Ey Peygamber! Katirlerle 
ve münafıklarla cihad et" (et-Tevbe 9/ 
73) mealindeki ayette geçen cihadın hem 
katiriere karşı gerektiğinde savaş yap
mayı, hem de münafıklara karşı ken
dilerini islam'a kazanmak için delil ser
detme. sertlik gösterme, onları azarla
ma gibi silahlı savaş dışında bazı yolla
ra başvurmayı ifade ettiğini bildirmişler
dir (bk. Fahreddin er-Razi , XVI, 135). Esa
sen Kur'an-ı Kerim'de, "iki grup arasın
da meydana gelen silah lı çatışma" anla
mındaki savaş karşılığında harb (ei-Mai
de 5/ 64; ei-Enfal 8/ 57; Muhammed 471 4) 
ve kıta! kelimeleriyle bunların türevleri 
kullanılmıştır (mesela bk. el-Bakara 2/ 
190-191. 193; en-Nisa 4 / 74-76; et-Tevbe 
9/ 12-13). 

Müslüman hukukçular. genel olarak 
cihadın anlamı ve hükmü yanında katir
Iere karşı cihadın hukuken meşru olma
sının sebepleri üzerinde .de etraflıca dur
muşlardır. Konunun ·ele alındığı Batı kay
naklarının hemen hepsinde (mesela bk. 
Khadduri, War and Peace, s. 52-53, 144, 
251; Tyan , ll, 302; Fattal, s. 71; Kruse, s. 

57, 65, 79; Lammens , s. 8; Massignon, s. 

80-81 ; Lewis, s. 175; Lambton , s. 201) ci
hadın, bütün dünya müslüman olunca
ya veya islam hakimiyetine boyun eğin
ceye kadar müslüman olmayanlarla sa
vaşmayı ifade ettiği ileri sürülmüştür. 
Fakihlerin bazı ifadelerinden (aş. bk.) ha
reketle bu iddiayı ileri süren Batılı araş
tırmacılardan hiçbirinin İslam· da sava
şın meşrüluğu ile ilgili olarak İslam hu
kuk literatüründe ortaya konan görüş
lere yer vermemesi ve bunlara ait tartış
maları görmezlikten gelmeleri dikkat 
çekicidir. islam hukukçuları. Kur'an ve 
Sünnet'te belirtilen esaslara göre gerek 
savaş öncesi ve savaş esnasında. gerek
se sonrasında uyulması gereken kural
ları kendi zamanlarındaki şartlar çerçe
vesinde en ince ayrıntılarına kadar ince
leyip tesbit ettikleri gibi (bk. SAVAŞ) har
bin meşruluğu meselesini de tartışmış
lardır. Hanefiler ile birlikte Hanbeli ve 
Maliki mezheplerine mensup hukukçu
ların oluşturduğu çoğunluğa göre İslam' 
da savaşın sebebi, inanmayanların müs
lümanlara savaş açmaları ve tecavüzkar 
olmalarıdır. Şafiiler ise onların kafir ol
malarını başlı başına bir savaş sebebi 
saymışlar. ZahirTier' le bazı Hanbeli ve 
Maliki hukukçuları da bu görüşü benim
semişlerdir (bk. Özel, s. 80). Buna göre 
islam hukukçularının çoğunluğu. sava
şın meşruiyet sebebinin düşmanın te-



cavüzü olduğunu; müslümanlara karşı 

savaşmayanlarla savaşmanın ve sadece 
Müslümanlığı benimsemediği için bir in
sanı öldürmenin caiz olmadığını belirt
mişti r. 

Şafiiler' l e onları destekleyen bazı fa
kihlere göre müslümanlardan veya ant
taşmalı kimselerden başkası kalmayın 

eaya kadar mümkün oldukça savaşın 

sürdürülmesi gereklidir. Bu hukukçula
rın dayandığı başlıca deliller şunlardır : 

1. "Haram aylar çıktığı zaman artık o 
müşrikleri nerede bulursanız öldürün, 
onları yakalayın , hapsedin, bütün geçit 
yerlerini tutun" (et-Tevbe 9/ 5) mealin
deki ayet müslüman olmayantarla sa
vaşmayı, herhangi bir tecavüze karşılık 
verme şartına bağlamaksızın mutlak şe

kilde emretmekte ve harp sebebinin kü
für olduğunu göstermektedir. Bu görü
şü benimsemiş olanlar, müslümanlara 
kendileriyle savaşantarla savaşmalarını 
emreden ayetin (ei-Bakara 2/ ı 90) harbi 
mutlak olarak emreden ayetlerle neshe
dildiğini ileri sürerler. 2. Hz. Peygam
ber' in, "insanlarla, 'Allah'tan başka ilah 
yoktur' demelerine kadar savaşmakla 
emrolundum" (Buhar!, "İman" , 18; Ebü 
Davüd. "Cih&d", ıo4) mealindeki hadisi 
de gayri müslimlerle savaş sebebinin on
ların küfrü olduğunu göstermektedir. 
Çünkü burada ancak onların müslüman 
olma ları ile savaştan vazgeçileceği belir
tilmiştir. 3. Küfür büyük bir suç ve aynı 
zamanda "münker"in en kötüsüdür. Bu 
sebeple onun devam etmesine izin ver
mek caiz değildir. Zira "mefsedet"in or
tadan kaldırılması vaciptir; Allah'ı inkar 
ise mefsedetin en büyüğüdür. 

Savaşın mubah olmasını, inanmayan
ların müslümanlara karşı harp açmala
rına, düşmanlık ve tecavüzde bulunma
larına bağlayan Hanefi hukukçularının 
dayandı kları deliller de şunlardır : 1. " Müş

rikler sizinle nasıl topyekün savaşıyorlar
sa siz de onlarla t opyekün savaşın " (et
Tevbe 91 36); "Fitne kalmayıncaya ve din 
de yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlar
la savaşın. Vazgeçerlerse artık zulmeden
lerden başkasına hiçbir düşmanlık yok
tur" (ei-Bakara 2/ ı 93) mealindeki ayet
terin ilkinde İbnü'l-Hümam'a göre müş
riklere karşı girişilen savaş onların müs
lümanlara savaş açmaları sebebine da
yandırılmış, ikincisinde ise savaş , gayri 
müslimlerin güç ve hakimiyetlerini zayıf

latarak müslümanları dinleri hususun
da fitneye düşürmelerine engel olmak 
maksadıyla emredilmiştir (Fethu 'J -~adfr, 

V, ı 89) Esasen savaşı ilk emreden, "Si
ze savaş açantarla Allah yolunda siz de 
savaşın , ancak aşırı gitmeyin, çünkü Al-

lah aşırı gidenleri sevmez" (ei -Bakara 2/ 
ı 90) meali n deki ayet de savaş sebebi
nin yine savaş olduğunu göstermektedir 
(DebüsT, vr. 454b; İbn Teymiyye, s. ı 23 ). 
2. Hz. Peygamber savaş sırasında bir ka
dının öl d ürülm üş olduğunu görünce, "Bu 
kadın savaşmıyordu " diyerek hoşnutsuz 

luğunu ifade etmiş , öncü birliklerin ba
şında bulunan Halid b. Velid 'e haber 
göndererek kadın ve çocukların öldürül
memesini emretmiştir (İbn Mace, "Ci
had", 30 ; Hakim, ll, ı22 ; Beyhaki, IX, 91) . 
Bu olay, yalnız kafirlerin kötülüklerini ve 
müslümanlar üzerindeki her türlü olum
suz tesirlerini önlemek için savaşılaca
ğını gösterir (SerahsT, X, 5) Eğer sava
şın sebebi•küfür olsaydı kafir kadınların 
da öldürülmesi gerekirdi. Kadın fiilen 
savaşmadığı için öldürülmesinin haram 
olduğu anlaşı lmaktadır. Bunun gibi, din
den dönen kadının öldürülmemesiyle il
gili hüküm de kadının muharip sayılma
masıyla izah edilmiştir (Debüsi, vr. 202•-b; 
Radıyyüdd in es -Serahsi , vr. 408b)_ Aynı 
sebebe bağlı olarak savaşta çocuk, yaş
lı , kör ve hastatarla din adamları ve çift
çiler gibi savaşamayan veya fiilen mu
harip olmayanların da öldürülmeyeceği 

hükme bağlanm ıştı r. 3. Kalple ilgili bir 
durum olan inanmamanın zararı başka
sına dokunmadığı için cezasının da dün
yada değil ahirette verilmesi gerekir. An
cak inanmayan kimse müminlere savaş 
açtığ ı takdirde küfrünün zararı masum 
insanlara dokunmuş olacağından ken
disine karşılık vermek vacip olur (Debü
si , vr. 454"; Radıyyüddin es-Serahsi , vr. 
38 ı b ; Kasani, N , 3 ; Zeylai, VI, ı 04 ). 4. "Fit
ne kalmayıncaya ve din de yal nız Allah'ın 

oluncaya kadar onlarla savaşın . Vazge
çerlerse artık zulmedenlerden başkası 

na hiçbir düşmanlık yoktur" (ei-Bakara 
2/ ı 93) mealindeki ayet, harbin meşrü 
kılınmasındaki maksactın kulların Allah 
tarafından imtihan edilmeleri değil düş
manın şerrini müslümanlardan defet
meleri olduğunu göstermektedir (İbnü' I 
Hümam, V, ı90) . Buna göre savaş, ilahi 
teklife muhatap ve onu yüklenmeye uy
gun bulunan insanın yok olmasına veya 
bünyesinin tahrip edilmesine yol açtığın
dan İs lam hukukunda "li -aynihi hasen" 
değil "li - gayrihi hasen" kabul edilmiş, 

düşmanın üstünlük ve mukavemetini kır
mak, bu suretle şerrini defetmek için 
meşru kılınmıştır (Debusi, vr. 200b; Ra
dı yyüddin es-Serahsi , vr. 38 1 b; Kasani, 
VII, 100). s. İs lam'a göre prensip olarak 
insan masumdur (İbn Kayyim, Al)kamü 
ehli'~-~imme, I, l l) Allah mahlukatın 

yok edilmesini murat etmediği gibi on
l arı öldürülmeleri için de yaratmamıştır. 

Ci HAD 

Debusi bu hususta şöyle der: "Allah, 
emanetini yüktenecek olan insanı kanı 

masum olarak yaratmıştır ; insan bu 
masumiyetle yaşar ve ilahi emaneti bu
nun sayesinde yüklenip ifa edebilir . Di
nin temel esasları konusunda sorumlu
luğun hem kafir hem de müslüman 
için sabit olduğu hususunda hukukçular 
arasında görüş bi rliği mevcuttur. İnsan 
ancak işlediği bir suç sebebiyle öldürü
lebilir" (Debüsi , vr. 454"). 6. Kur'an- ı Ke
rim'de, kendileriyle savaşılan Ehl-i kita
bın cizye vermesi halinde onlarla savaş
tan vazgeçilmesi emredilmiştir (et-Tev
be 91 29) . Savaş onların küfrüne ceza ola
rak meşrü kılınmış değild ir ; maksat on
ların müslümantarla barış içinde yaşama
ların ı sağlamaktır (a.g.e. , vr. 203"). Bun
dan dolayı muharip kafir (harbi), zimmi 
statüsüne girmeyi kabul edip fiilen sa
vaşı terkettiği takdirde katlini gerekti
ren sebep ortadan kalktığı için öldürül
memektedir (a.g.e., vr. 209"; Radwyüddin 
es-Serahsi, vr. 70b). Eğer müslüman ol
mayanlarla savaşın sebebi küfür olsay
dı savaşın son bulması için ayette onla
rın zimmi olmalarıyla yetinilmez, İslami 
yet'i kabul etmeleri şart koşulurdu . 

Savaşın meşrüluğuyla ilgili bu iki fark
lı görüşü savunanlardan harp sebebinin 
küfür olduğunu ileri süren hukukçuların 
delil gösterdiği ayetler. gayri müslimler
le girişilen savaş sırasında veya bunu 
sonuçlandırmak için takip edilecek hu
susları açıklamakta, savaşın niçin yapı l 

dığını değil nasıl yapılacağını göster
mektedir. İlk nazil olan ayetlerde sava
şın meşru sayılmasının sebebinin kafir
lerin saldırı ve zulümleri olduğu açıkça 
belirtilmişti r (el-Hac 22/39-40; el-Baka
ra 2/190 ; en-Nisa 4/75 ; et-Tevbe 9/13) . 
Son ayetlerde ise sebebi bir kere daha 
tekrar etmeye gerek görülmeyip savaş

ta uygulanacak stratejiden söz edilmek
tedir. Bu ayetterin ilk nazil olan ayetle
ri neshettiği yolundaki idd ianın ilmi bir 
mesnedi yoktur. Söz konusu ayetterin 
uygulama alan ve şartları farklı olup ara
larında çelişki bulunmadığı gibi ilk ayet
lerde tecavüze karşı savaşmanın vacip 
olduğu beli rtildiğinden bu tür ayette
rin neshedilmiş olduğunu söylemek de 
mümkün değildir. 

Küfrün savaş sebebi olduğunu savu
nanların delil olarak gösterdikleri ha
diste geçen "insanlar"dan maksat özel
likle Arap müşrikleridir (Debusi, vr. 209"). 
Çünkü Arap olmayan müşriklerle Ehl-i 
kitabın tabi olduğu hükümler bu hadis
te belirtilenden farklıdır. Ehl -i kitap'la 
yapılan savaş onların cizye vermesiyle 
sona erer, müslüman olmaları şart de-
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ğildir (bk. et-Tevbe 9/ 29) Arap müşrik
leri ise baştan beri islam'a ve müslüman
lara karşı düşmanlık ve tecavüzlerini sür
dürdükleri, yapılan antlaşmaları her de
fasında bozdukları için bunlarla müslü
man oluncaya kadar savaşılması emre
dilmiştir. 

İslamiyet dinde baskıyı kesinlikle ya
saklamış, zor ve baskı altında gerçekle
şecek imanın geçersiz olduğunu hükme 
bağlamıştır. Kin ve nefrete yol açan sa
vaşı bir tebliğ vasıtası olarak düşünmek 
mümkün değildir. Ayrıca inanmayan kim
selerin hayatlarının sonuna kadar her 
an iman etmeleri ihtimali vardır. imana 
gelmeleri için onlarla savaşmak, savaş 
sırasında öldürülenler için bu imkanı or
tadan kaldırmaktadır. Şu halde müslü
manlara silahlı saldırıda bulunmayan 
gayri müslimlere karşı öncelikle yapıl
ması gereken şey onlarla savaşmak de
ğil barışçı davet yollarına başvurmaktır 
(bk. DA'VET). 

Savaş sebebinin küfür olduğunu ileri 
süren hukukçular bu hükme vanrken 
kendi zamanlarındaki milletlerarası şart
lardan, müslümanların devamlı olarak 
kafirlerin tecavüzlerine uğramış olması 

vakıasından etkitenmiş olmalıdırlar. Gay
ri müslimlerin müslümanlara karşı sa
vaş açmalarını cihadın sebebi sayan Ha
nefi hukukçuların aynı zamanda cihadın 
farz-ı k.ifaye olduğunu, gayri müslimler 
kendileriyle bilfiil savaşmasalar bile on
larla savaşmanın müslümanlar için bir 
veeibe teşkil ettiğini belirtmeleri (Zeylal, 
lll, 24 I; ibnü'l-Hümam, V, ı 93; İbn Abi din, 
IV, ı23) bir çelişki olmayıp kendi zaman
larında müslümantarla gayri müslimler 
arasında sürekli savaş halinin mevcut 
olduğunu, düşmanın güçlenınesini ve sal
dırılarını önlemek için karşı saldırıların 
sürdürüldüğünü gösterir. Aynı ifadeleri 
eserinde kaydeden Serahsfnin buna kar
şılık bir yerde, "Küfrün fitnesini ve ka
firlerin şerrini müslümanlardan defet
mek için savaşılır" (el ·MebsıJt, X, 2-3, 5; 
ayrıca bk. Zeylai, III. 245 ; İbnü'I-Hümam, 
V, 204; İbn Nüceym, V, 85); bir başka yer
de de, "Cihaddan maksat müslümanla
rın emniyet içinde olmaları, din ve dün
ya işlerini yürütmeye imkan bulmaları
dır" (el·MebsıJt, X, 3) demesi bunun açık 
delillerinden biridir. Nitekim Debusi Ehl-i 
kitap'la savaşı emreden ayeti (et-Tevbe 
91 29) yorumlarken bu savaşın gayesini 
onların müslümantarla barış içinde yaşa
malarını sağlamak şeklinde izah etmiş 
(el·Esrar, vr. 203"), diğer bazı Hanefi alim
leri de gayri müslimlerle cizye karşılığın
da yapılan antlaşmadan (zimmet akdi) gü
dülen gayenin müslümanlara karşı açı-
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lan savaşın şerrini defetmek, düşmanın 
savaşı terkederek müslümantarla barış 
içine girmesini sağlamak olduğunu söy
lemişlerdir (Radıyyüddin es-Serahsi, vr. 
4ı ı b; İ bn Nüceym, V, ı25) 

Bütün bunlardan, müslüman hukuk
çuların kendi zamanlarındaki milletler
arası şartlar çerçevesinde gayri müslim 
dünyaya karşı tam bir güvensizlik duy
dukları anlaşılmaktadır. Birçok ayette de 
işaret edildiği gibi (mesela bk. el-Enfal 
8/26; el-Ahzab 33 / 10-13; et-Tevbe 9/8, 
10, 13 ; en-Nisa 4/ 75). gerek Hz. Peygam
ber'in sağlığında gerekse sonraki devir
ler boyunca müslümanların maruz kal
dıkları düşmanlık ve saldırılar bu güven
sizliğin temelini teşkil etmiş, İslam dün
yası ile gayri müslim dünya arasındaki 
ilişkilerin düzenlenmesinde büyük ölçü
de bu tarihi tecrübe rol oynamıştır. Bu 
hususu göz önüne almadan müslüman
ların inanmayanlara karşı tutumunu ve 
bazı hukukçuların cihada dair bir kısım 
ayetlerle ilgili aşırı sayılabilecek nesih 
iddiaları ve yorumlarını sağlıklı bir şe
kilde değerlendirmek mümkün değildir. 
islam hukukçularının, gayri müslimlerle 
ilişkiler konusunda hüküm verirken için
de bulundukları tarihi ve siyasi şartlar 
Batılı araştırmacılar tarafından dikkate 
alınmadığı gibi bu araştırmacılar hemen 
hemen bütün güçlü ülkelerin birbirleriy
le çatışma halinde olduğu Ortaçağ bo
yunca devletler arasında hüküm süren 
ilişki biçimini de yalnız müslümanların 
eseri olarak göstermeye çalışmışlardır 
(bk. Ebu Süleyman, s. 46-67) . Gerçekte 
özellikle Hanemer'in cihada dair görüş
leri milletlerarası ilişkilerde barışı ve dev
letlerin eşitliğini esas almakla birlikte 
mevcut şartlar bu anlayışın gelişip yer
leşmesine imkan vermemiştir. Cihadın 
meşrüiyetiyle ilgili olarak teoride birbi
rinden farklı görüşler ileri sürmelerine 
rağmen Hanefi ve Şafii kaynaklarında 

benzer görüş ve ifadeterin yer alması, 
tamamen pratikteki şartların aynı ilişki 
biçimini gerektirmiş olmasıyla izah edi
lebilir. Bir başka ifadeyle cihadın meş
rUluğu konusunda nazari olarak bir grup 
küfrü, bir grup da müslümanlara savaş 
açılmasını esas almakla birlikte özellik
le kilisenin etkisiyle daima canlı tutulan 
düşmanlık ve saldırılardan kaynaklanan 
şartlar, uygulamada hem Şafiiler'in hem 
de Hanemer'in aynı ilişki biçiminde ka
rar kılmalarına yol açmıştır. Tarih bo
yunca müslüman devletlerin gayri müs
lim ülkelerle yaptıkları savaşlarda her 
biri ayrı ayrı ele alınmak durumunda 
olan tarihi, siyasi, dini birtakım sebep
ler bulunmakla birlikte, islam'ı tebliğ için 

girişilen fetih hareketleri de söz konu
su ülkelerdeki insanları zorla islam'a sok
mak amacıyla değil ferdi planda tebliğ 
imkanının bulunmadığı bu ülkeleri her
kesin dilediği inancı serbestçe seçebile
ceği şekilde tebliğe açmak gayesiyle ya
pılmıştır. Nitekim İslam'da meşru kabul 
edilen savaş için cihad kelimesi kullanıl
dığı gibi bu hareketleri istila ve sömürü 
savaşlarından ayırmak için de özellikle 
fetih (açmak) tabiri kullanılmıştır. 

Batılı araştırmacıların, cihadın meş

rUluğunu küfür sebebine bağlayan bazı 
ulemaya ait görüş ve sözleri ele alarak 
genellernede bulunmaları ve bu ifadeleri 
maksatlarını aşacak şekilde yorumlar
ken gayri müslim ülkelerin tarih boyun
ca müslümanlara karşı sergilediği sal
dırgan tavır konusunda sessizliği tercih 
etmeleri ibret vericidir. Halbuki Kur'an'ın, 
müslümanlara karşı düşmanlık besleme
yen gayri müslimlerle iyi ilişkiler kurma 
yönündeki açık tavsiyelerine (el-Ankebüt 
291 46; ei-Mümtehine 60 / 8-9) ve İslam 
tarihi boyunca gayri müslimlerin islam 
ülkelerinde güven içinde yaşamış olma
larına karşılık hıristiyan alemi asırlar bo
yunca papalığın da etkisiyle islam dün
yasıyla düşmanca ilişkiler içinde bulun
muştur. Bütün hıristiyan Batı dünyası
nın katıldığı Haçlı seferleri ve bunun is
lam dünyasında yol açtığı yıkımlar ya
nında Sicilya ve Endülüs'te insanlığın en 
ihtişamlı medeniyetlerinden birini kur
muş olan bir devleti ve milleti kökünden 
yok edecek ölçüdeki müslüman kıyımını 
doğuran bu düşmanlığın günümüz şart
ları, metotları ve vasıtalarıyla halen sür
dürüldüğü yönünde hemen bütün müs
lüman milletlerde genel bir kaygı vardır. 
Bugün (1993) başta Bosna- Hersek'te ol
mak üzere dünyanın birçok yerinde müs
lümanların mal, can, namus, tarihi eser
ler ve dini kurumlar gibi bütün değerle
rine karşı sürdürülen tecavüzler, tarih
te olduğu gibi günümüzde de müslüman 
milletierin onlarla ilgili kaygı ve kuşku
larını haklı gösterecek niteliktedir. Ayrı
ca son birkaç asırdan beri Batı'nın islam 
dünyasına yönelik sömürgeci politikala
rı ve bunun doğurduğu sonuçlar, tarih 
boyunca İslam dünyasında yaşayan gayri 
müslimlere can ve mal güvenliği sağla
manın da ötesinde dini ve milli kimlik
lerini koruma konusunda tanınan imkan 
ve hoşgörü ile karşılaştırıldığında, iki din 
ve medeniyetten (İslam- Hıri stiyanlık) han
gisinin diğer din mensupianna karşı da
ha saygılı ve müsamahalı davrandığını 
açık bir biçimde görmek mümkündür. 

Cihad, müslümanın Allah'a kulluk ve 
onun rızasını temin için islam esaslarını 



öğrenme, öğretme, ferdi ve içti m ai plan
da yaşama, yaşanmasına çalışma. islam'ı 
tebliğ ve bu hususlarda içte ve dışta kar
şılaşacağı engelleri aşma konusunda için
de bulunması gereken şuurlu ve sürekli 
gayret ve aksiyon halini ifade eder. "Bi
zim - rızamıza ulaşmak için- uğrumuzda 

cihad edenlere elbette -bize ulaştıracak

yollarımızı göstereceğiz" (ei-Ankebüt 291 
69) ve, "Allah uğrunda -AIIah'ın rızasına 

ulaşmak uğrunda- hakkıyla cihad edin" 
(el-Hac 22 / 78) mealindeki ayetler ciha
dın bu kapsamlı anlamını içermektedir. 
Müslümanların bütün hayat ve faaliye
tinin Allah rızasını kazanmaya yönelik 
olması gerektiği ve bu anlamdaki bütün 
gayretler cihad kavramı içinde mütalaa 
edildiğinden Allah rızasına ulaşmak için 
başvurulan bir savaş da cihad sayılır. 

Esasen istila, sömürü ve tecavüz için ya
pılan savaşları tanımayan islam dini (bk 
ei-Bakara 2/ 205; en-Nisa 4/ 94; ei -Kasas 
28/ 83; eş-Şura 42 / 41-42). savaşa ancak 
müslümanların can ve mal güvenliğini 
sağlamak, hak ve hürriyetlerini korumak, 
islam'a ve islam ülkelerine yönelik sal
dırıları önlemek amacıyla başvurulaca
ğını hükme bağlamış ve meşru gördü
ğü bu savaşı diğerlerinden ayırmak için 
de ona cihad adını vermiştir. Bunun ya
nında Kur"an - ı Kerim'in, müslümanların 
sadece en güzel şekilde tebliğ yapmak
la mükellef olduklarını (ei-Maide 5/ 67; 
en-Nahl 16 / 125; ei-Ankebut 29/ 46). biri
ne dini kabul ettirmek için baskı yapıla
mayacağını ve baskı altında gerçekleşe
cek imanın geçersiz olduğunu açıkça be
lirten hükümlerini (ei-Bakara 2/ 256; Yu
nus 10/99; ei-Kehf 18 / 29; ei-Hucurat 
491 14 l göz ardı ederek cihadı gayri müs
limleri zorla müslüman yapmanın bir va
sıtası olarak takdim etmek ve, "Ey in
sanlar! Düşmanla karşılaşmayı temenni 
etmeyin, Allah'tan afiyet (esenlik ve ba
rış) dileyin. Fakat düşmanla karşılaşınca 
da sabredin ve bilin ki cennet kılıçların 
gölgesi altındadır" (Buhari, "Cihad", 112. 
156; Müslim, "Cihil.d" , 19-20; Ebu Davud. 
"Cihad", 891 diyen rahmet peygamberi
ni dünyaya savaş ilan etmiş gibi göster
mek ilmi gerçekler yanında ahlaki ölçü
lerle de bağdaşmaz. 

Batılı araştırmacıların cihadın anlam 
ve mahiyetiyle ilgili olarak gerçeği yan
sıtmayan görüşleri yanında cihadı '"mu
kaddes savaş" (holy war. guerre sainte) 
şeklinde tercüme etmeleri de doğru de
ğildir. Cihad kelimesi her zaman savaş 
anlamını ifade etmediği gibi pratikte sa
vaşın mukaddes sayılması da hayat an
layışından kaynaklanmaktadır. Müslü-

man, Batı hayat anlayışına göre mukad
des sayılabilecek belki tek şey olan iba
deti bile gösteriş veya maddi menfaat 
maksadıyla yapar da Allah'ın rızasını gö
zetmezse dince makbul sayılan bir iş 

yapmış olmaz, hatta bu durum onu şir

ke kadar götürebilir. Bupa karşılık on
larca mukaddes sayılmayan yeme, içme 
gibi tabii şeyleri, ilahi bir emanet olan 
hayatın sürdürülmesi, sağlığın korunma
sı ve dolayısıyla yaratanın rızasına vesi 
le olacak davranışlarda bulunmak ama
cıyla yaparsa bu bir ibadet olur. Savaş da 
böyledir ve yalnız Allah rızası için yapılır 
(M HamTdullah, s. 93-94) islam'ın bu ha
yat anlayışı Kur'an-ı Kerim'de, "De ki, 
şüphesiz benim namazım da ibadetle
rim de hayatım da ölümüm de alemierin 
rabbi Allah içindir" (el-En'am 6/ 162) şek

linde dile getirildiği gib.i bir başka ayet
te de, "İman edenler Allah yolunda sava
şırlar, inkar edenler ise şeytanın (tagüt) 
yolunda savaşırlar" (en-Nisa 4/76) denil
miştir. 
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Günümüzde Cihad. Cihadın sözlük ve 
terim manaları, muhtelif ayet ve hadis
lerin çerçevelediği boyutları, ayrıca Hz. 
Peygamber'in cihadla ilgili uygulamaları 
dikkate alındığında bu faaliyetin sadece 
müslüman olmayan unsurtarla savaş

maktan ibaret olmadığı görülür. Ahd -i 
Atik, Ahd -i Cedid ve Kur'an-ı Kerim'de 
mücadelelerine yer verilen. kısas-ı enbi
ya türündeki eserlerde hayat hikayeleri 
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