
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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anlatılan geçmiş peygamberlerin birço
ğunun fiilen savaşmadığı bilinmektedir. 
Buna rağmen onların , "hakkı üstün ve 
hakim kılmak için gayret sarfetme" an
lamına gelen cihad görevini yerine ge
tirdiklerinde şüphe yoktur. Kur'an ·da 
savaşa izin verildiğini ifade eden ilk ayet 
Medine ·de n azil olan süreler arasında 
yer almaktadır (el-Hac 22 / 39). Halbuki 
Mekki süreler içinde de gerek Hz. Pey
gamber' e gerekse diğer müslümanlara 
Allah yolunda gayret göstermelerini, güç
lüklere göğüs germelerini. katiriere bo
yun eğmeden Kur'an'a dayanarak onla
ra karşı "büyük bir mücadele" (cihad- ı 

kebir) vermelerini emreden ayetler mev
cuttur (bk en-Nahl 16/ ı 10; el-Furkan 25 / 
52; ei-Ankebüt 29/ 69) Cihadın savaş şek

line izin veren ayetin Hz. Peygamber'in 
hicreti sırasında veya bundan kısa bir 
müddet sonra indiği genel kabul gören 
bir görüş olduğu halde (bk Taberi, XVII, 
122-124) İbn Hişam bu tarihi biraz daha 
eskiye, İkinci Akabe Biatı'na kadar gö
türmekte, bundan önce Hz. Peygamber'e 
ve müslümanlara, maruz kalacakları bü
tün olumsuz davranışlar karşısında Al
lah'a dua etmeleri, işkencelere sabır gös
termeleri ve kaba hareketlere müsama
ha ile mukabele etmeleri yönünde tav
siyelerde bulunulduğunu kaydetmektedir 
(es ·Sire, 1, 468) . Şüphe yok ki ResQiullah'ın 
ve ilk müslümanların bu davranışları da 
cihad niteliği taşıyordu. Hac süresinin 39. 
ayeti, müslümanların zulme maruz kal
mış, haksız yere yurtlarından çıkarılmış 
ve tevhid inancını terketmeleri için iş

kenceye tabi tutulmuş olmaları halinde 
savaşa izin vermektedir. Nitekim fitne 
ortadan kalkıncaya kadar müslüman 
olmayan unsurlarla savaşmayı emreden 
ayetteki (ei-Bakara 2/ 1 93) "fitne" kelime
si de "mümini tevhid inancından vazge
çirme eylemi" olarak tefsir edilmiştir (İbn 
Hişam , I, 468 ; Ta beri, ll , ı ı 2- ı ı 3). Ciha
dın terkedilmesi halinde yeryüzünde bir 
fitne, büyük bir fesad başgöstereceğini 
ifade eden ayetteki (el-Enfal 8/ 73) fit
ne ve fesaddan maksat da başta tevhid 
inancı olmak üzere ilahi hükümlerin ve 
insan haklarının çiğnenmesi olmalıdır. 

Çeşitli ayetler müslümanları, peygam
berler tarihinde önemli bir yeri olan Hz. 
İbrahim'in yolunu takip eden "seçkin ve 
en hayırlı ümmet" olarak niteler. Çünkü 
onlar bütün güçlüklere rağmen iman 
yolundan ayrılmazlar; dini tutum açısın
dan aşırılıktan kaçınırlar; iyiliğe çağırıp 
kötülüğü önlemeye çalışırlar (bk. ei-Ba
kara 2/ 43 ; Al-i im ran 3/ ı ı O; el-Hac 22 / 
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78). Kur'an-ı Kerim'in müslüman mil
letler için belirlediği bu statü ve onlara 
yüklediği bu görev, vahiy ve peygamber
ler tarihinin seyriyle de paralellik arzet
mektedir. Çünkü Hz. Tsa hariç Hz. Mu
hammed'den önceki peygamberlerin teb
liğleri hem sınırlı bir zamana, mekana 
ve insan topluluğuna münhasır kalmış, 
hem de bu tebliğler gereği gibi koruna
mamıştır. Belli (seçkin) bir ırkın dini şek
linde telakki edilen Yahudilik'le birlikte 
Hıristiyanlığın da orijinal vahiyleri eksik
siz ve yanlışsız olarak sonraki zamanla
ra intikal etmemiştir. Müslümanlık'ta ise 
son ilahi vahiy ilk günden itibaren hem 
yazıya geçirilmiş hem de Mfızalarda ko
runmuş ve böylece günümüze aktarıl

mıştır. Buna göre son vahiy Kur'an, son 
din de İslam 'dır ve bu dinde nihai ifa
desini bulan ilahi gerçekleri insanlığa 

duyurmak, tarihteki bütün peygamberle
rin mücadelelerini sürdüren bir çaba yani 
bir cihaddır. Nitekim geniş boyutları ile 
cihad faaliyetlerinde bulunan müslüman
lar bu görevi, Hz. Muhammed başta ol
mak üzere bütün peygamberlerin bir 
misyonu olarak ifa ettiklerine inanırlar. 
Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed'in vah
yi ile geçmiş peygamberlerin vahiyleri, 
onun mücadelesiyle eskilerin mücadele
leri arasında sık sık bağlantı kurulması 
da bu gerçeğin açık bir delilini oluşturur 
(M. Fa ri s Bere kat, s. 2 ı 9-359). 

İslam· da ifadesini bulan bütün cep
heleriyle ilahi mesajı insanlığa duyurma 
amacını güden, bu sebeple de her de
virde canlı tutulması zorunlu olan cihad 
faaliyetinin günümüz şartlarında hangi 
metotlarla yürütülmesi icap ettiği, üze
rinde durulması gereken bir konudur. 
Cihadın tabii ve kalıcı yöntemlerini ma
nevi ve maddi olmak üzere ikiye ayırmak 
mümkündür. Her iki yöntemi de bir ara
da zikreden Nahl süresindeki davet aye
ti ( 16/ 125) önce manevi nitelikteki hik
meti ve güzel öğüdü, sonra da en güzel 
metotla olmak şartıyla maddi ve bedeni 
mücadele faktörünü önerir. "De ki, işte 
benim yolu m; ben de bana bağlı olanlar 
da bilinçle ve basiretle Allah'a davet et
mekteyiz" (Yüsuf ı2 1 ıo8) ve, "De ki, ben 
size tek şeyi öğütlemekteyim: Topluluk 
veya fert halinde Allah'ın huzurunda du
rup derin derin düşünmenizi ... " (Se be' 
34/ 46; Razi, X)0.!, 269) mealindeki ayetler 
manevi yöntemi hem açıklamakta hem 
de desteklemektedir. Silahlı savaşın da 
dahil olduğu ve ilgili ayetlerde olabildi
ğince güzel bir şekilde yürütülmesi is
tenen maddi nitelikteki yöntemin örnek 

sayılabilecek ilk uygulamaları Asr-ı sa
adet'in daha çok Medine döneminde gö
ze çarpar. 

Geniş anlamıyla cihada ve davete iliş
kin ayet ve hadislerıe İslam düşünce ha
reketlerinin tarihi gelişimi dikkate alın
dığında günümüz inanç ve fikir akımla
rı, ideolojileri ve hakimiyet emelleri kar
şısında cihadı yürütecek kişi ve zümre
lerin öncelikle ilim ve imanla donanma
ları gerektiği ortaya çıkar. Kur'an-ı Ke
rim okumayı, Allah adına okuyup yazma
yı ve bilinmesi gereken şeyleri öğrenme
yi emreden ayetlerle nazil olmaya başla
mıştır (b k. el-Aiak 96 / I -5). Sade bir müs
lüman ve mürnin olabilmek için İslam'ın 
temel hükümlerini öğrenmekle yetinile
bileceği halde İslam'a davet görevini yü
rütecek mücahid bilinçli ve basiretli ol
mak (bk. Yüsuf 12 / 108), yani davasının 
dayandığı açık seçik delillere, doğrular
la yanlışları kesin olarak ayırıp ortaya 
koyma imkanı veren bilgilere vakıf ol
mak ve bunlara dayanarak faaliyetini 
sürdürmek zorundadır (bk Şevkani, III , 
68). Kur'an - ı Kerim'de Ehl-i kitabın bi
lerek ve şuurlu olarak doğrularla yanlış
ları birbirine karıştırdıklarını ifade eden 
ayetler (el-Bakara 2/ 42; Al-i imran 3/71), 
bir yandan Ehl-i kitabı bu haksız tutu
mundan dolayı itharn ederken öte yan
dan müslüman davetçilerin doğrular ve 
yanlışlar hakkında gerektiği şekilde bil
gilenmelerini, bu suretle Ehl-i kitabın 

belirtilen taktikleri karşısında ilmi ola
rak hazırlıklı bulunmalarını isteyen bir 
uyarı niteliği taşımaktadır. Burada ayrı
ca dinin bir bütün olarak alınması ge
rektiği de vurgulanmaktadır. Zira ferdin, 
ailenin ve bütün kurumlarıyla toplumun 
hayatına yön verecek düzenlemeler geti
ren İslam 'ın bu düzenlemelerinde ayırım 
yapıldığı takdirde Müslümanlığın özelli
ğini kaybedeceği ve tahrife uğramış es
ki dinlerin durumuna düşeceği açıktır. 

Halbuki İslamiyet bir daha yenilenme
yecek olan son ilahi dindir. Kur'an-ı Ke
rim'de. başta tahrifçi Ehl-i kitap bilgin
Ieri olmak üzere dini yozlaştırmaya ta
raflar olan gruplara şöyle hita·p edilir: 
"Kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını 
inkar mı ediyorsunuz? Şunu bilin ki içi
nizde böyle yapanların akıbeti dünya ha
yatında rezil olmaktan başka bir şey de
ğildir. Kıyamet gününde ise onlar aza
bın en şiddetlisine maruz kalacaklardır" 
(ei-Bakara 2/ 85) . 

İ ' la-yı kelimetullah* için yapılan ci
hada katkıda bulunmanın diğer bir şar
tı dinin ortaya koyduğu inanç esasları-



na iman etmek, İslamiyet'in bütün dün
yaya huzur ve mutluluk getirecek, bütün 
insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıka

racak yegane ve en mükemmel din ol
duğuna samirniyetle inanmaktır. Kur'an-ı 
Kerim'in, Hz. Muhammed ile ilk mücahid
ler olan diğer müslümanların Allah'ın in
dirdiği gerçeklere. Allah'a ve diğer inanç 
esaslarına iman ettiklerini, "duyduk ve 
itaat ettik" diyerek samimi inanç ve tes
limiyetlerini gösterdiklerini bildiren aye
ti (el-Bakara 2/ 285) dikkat çekicidir. Bu 
ayet, Hz. Peygamber ve arkadaşlarının 
davasını yürüttükleri dine önce kendile
r inin inanıp bağlandıklarını, böylece da
vaları ile inançları arasında bir çelişki bu
lunmadığını göstermektedir. öte yandan 
münafıkların pek çok ayette ağır ifade
lerle suçlanmalarının sebebi de içine düş
tükleri bu çelişkidir. Kur'an-ı Kerim, sa
mimi bir dindarlık halini alarak kişinin 
bütün benliğini saran imanın cihad az
mini ve iradesini güçlendireceğine de işa
ret eder (Al-i imran 3/ 173) Ayrıca ilk dö
nem münafıklarının cihad hareketlerin
de daima gevşeklik gösterdiklerine iliş
kin ayetler (mesela bk. Al -i imran 3/ 167 ; 
et-Tevbe 9/81) imanla ilgili tereddüt ve 
çelişkilerin cihad iradesini sarstığını or
taya koymaktadır. Din insanları dünya ve 
ahiret iyiliğine davet eden ilahi bir ku
rum olduğuna göre (bk. Tehanevi, Keşşaf, 
"chd" md ) din davetçilerinin davet ettik
leri ilkelerle yaşayışlarının uyumlu olma
sı . iyinin canlı temsilcileri durumunda 
bulunmaları kaçınılmaz bir zarurettir. 
Kur'an'da yahudi bilginlerinin insanlara 
iyiliği emrederken kendilerini unutma
ları sorgulayıcı ve kınayıcı bir üslupla di
le getirilmekte ve böyle bir davranışın 
selim aklila bağdaşamayacağı ifade edil
mektedir (el-Bakara 2/ 44). 

Günümüz şartları içinde takip edil
mesi gereken cihad yöntemlerini eko
nomi, kültür ve son olarak savaşla ilgili 
olmak üzere üç noktada toplamak müm
kündür. 

1. Ekonomi Savaşı. Kur'an-ı Kerim'de, 
dış görünüşü itibariyle inançlı ve sami
mi görünen, fakat içinde müslümanlara 
karşı şiddetli husumet duyguları besle
yen bir tipten söz edilirken bu tip insan
ların yetki ve imkanlara sahip oldukla
rında yeryüzünde ekini ve nesli bozmak 
için çaba gösterecekleri ifade edilmek
tedir (el-Bakara 2/204-205). Bazı müfes
sirler bu ayetleri, nüzCil sebeplerini oluş
turan Asr-ı saadet'te cereyan etmiş olay
larla sınırlamak istemişlerse de müfes
sirlerin çoğunluğuna göre ayetlerin ma-

na ve muhtevası mutlak olup her dönem 
ve mekanın hak- batı! mücadelesini kap
samaktadır (Razi. V. 214-218). Ekonomik 
savaş konusunda İslamiyet bir taraftan 
fa~· , ihtikar. rüşvet ve hırsızlık gibi hak
sı '~ollarla kazanç elde etmeyi yasakla
m , israfa karşı tedbirler getirip kana
atkarlığı teşvik etmek suretiyle müslü
man toplumu meşru bir ekonomik dü
zen içinde güçlendirmeyi amaçlamış, di
ğer taraftan askeri güç yanında ekono
mik güce sahip olmanın da önemini çe
şitli vesilelerle vurgulamıştır. Cihadla il
gili ayetlerin çokça yer aldığı Enfal sü
resinde, müslümanların ancak bir kıs
mından haberdar olabildiği, fakat Allah 
katında malum olan düşmanlar için cay
dırıcı nitelik taşıyacak kadar güç kazan
ma yolunda gayret sarfedilmesi emredil
miş ve Allah yolunda harcanacak şeylerin 
hiçbirinin zayi olmayacağı hatırlatılmış
tı r (8 / 60) Hz. Peygamber' in, "Veren el 
alan elden hayırlıdır" (Buhari, "Zekat", 18) 
mealindeki sözü de ekonomik gücün öne
mini vurgulayan hakimane bir ifadedir. 

2. Kültür Savaşı. İslam dinindeki bütün 
emir ve tavsiyeler yeryüzünün halifesi 
kabul edilen insanın korunması , gelişti

rilmesi ve yüceltilmesini hedef almıştır. 
Bu sebeple İslamiyet'in batıla karşı hak
kı ayakta tutma ve güçlendirme sava
şında insan nesiinin korunması ve sağ
lıklı geliştirilmesine çok önem verdiği 

görülür. Kur'an -ı Kerim'de bozguncu güç
lerin nesli tahrip etmeye yönelik faali
yetlerine dikkat çekilmiş (el-Bakara 2/ 
205 ; Muhammed 47 / 22). gençlerin bu tah
riplerden korunmasına yönelik emir ve 
tavsiyeler. çocuğun ana rahminde te
şekkülünden itibaren insanın ölümüne 
kadar uzanan bütün safhaları kapsamış
tır. Kur'an'da fiili savaş için kullanılan 
"nefr'' (hücum etmek) kelimesi, din ilim
lerinde uzmaniaşmak ve ülke insanının 
kültürel gelişmesine katkıda bulunmak 
amacıyla sürdürülecek ilmi çalışmalar 
için de kullanılmış ve her eli kılıç tuta
nın cephe savaşına çıkmayıp bazılarının 
kendilerini kültür savaşına vakfetmele
rinin gereği üzerinde önemle durulmuş
tur (et-Tevbe 9/ 122) Çağımızın kitleler 
arası etkileşim ve mücadele metotları 
içinde kültürün ilk sırada yer aldığı mu
hakkaktır. Bundan dolayı günümüzde ci
hadın, geçmişte olduğundan daha fazla 
cephe savaşından ekonomi ve kültür mü
cadelesi alanlarına kaydınlması zarureti 
doğmuştur. 

3. Silahlı Savaş. Hak ile batı! arasında
ki mücadelenin kıyamete kadar sürece-

Cİ HAD 

ğini ifade eden Hz. Peygamber (Ebü Da
vüd, "Cihad", 33), "Düşmanla karşılaşma
yı temenni etmeyin, fakat buna mecbur 
kaldığınız takdirde tahammül gösterin, 
Allah'tan daima esenlik ve barış dileyin" 
(Buhari, "Cihad", 112; Müslim, "Cihad", 19) 
mealindeki hadisiyle hem sulh ve sükCi
nun değerini, hem de gerektiğinde ba
tıla karşı fiili mücadelede sabır ve seba
tın gerekliliğini göstermiştir. Bütün te
mennilere rağmen savaşa engel oluna
maması, bu arada semavi dinlerin ve ila
hi vahiylerin kalıcı değerlerini içeren İs
lam dini ile mensupianna yönelik hare
ketlerin daima potansiyel bir saldırı ve 
tahrip riski taşıması, müslümanların her 
zaman silahlı savaşa hazırlıklı bulunma
ları zaruretini doğurmakta ve bu ba
kımdan Kur'an-ı Kerim'in, "Onlara kar
şı elinizden geldiğince kuwet ve -cihad 
için- bağlanıp beslenen atlar - savaş araç 
ve gereçleri- hazırlayınız ki bununla Al
lah 'ın düşmanını ve sizin düşmanınızı , 

bunlardan başka sizin bilmediğiniz, Al
lah'ın bildiği diğer düşmanları korkutup 
cesaretlerini kırasınız" (el- Enfal 8/ 60) 
mealindeki ayeti bugün de önemini ko
rumaktadır. 

Ehl-i kitap'tan, onlara gönderilen Tev
rat ile İncil'den sıkça söz edilen Maide 
süresinde hak- batı! mücadelesinin hak
kın yozlaştırılması biçimine değinilmek
te, Hz. Peygamber'den Ehl-i kitabın bo
zulmuş din anlayışına uymaması isten
mekte, onların son vahiyden saptırma 
gayesi güden faaliyetleri karşısında dik
katli olması gerektiği vurgulanmakta
dır (5 1 48-49). Bakara sOresinde de ya
hudilerle hıristiyanların , kendi dinleri
ni benimsemedikçe Hz. Peygamber'den, 
dolayısıyla müslümanlardan memnun ol
mayacakları hatıriatıldıktan sonra şöyle 
denilmektedir: "Gerçekte yegane doğru 
yol Allah'ın gösterdiği yoldur. Eğer sana 
gelen ilimden sonra onların arzularına 

uyacak olursan Allah'a karşı hiçbir dos
tun ve hiçbir yardırnem olamaz" (2 / 120). 
Esasen geçmişte ve bugün müslüman
lara karşı vuku bulan saldırılar, çoğun
lukla müslümanların temsil ettiği İsla 
miyet'e ve müslümanlarca orüinalitesi 
korunmuş olan vahye karşı açılmış sa
vaşlardır. Dolayısıyla böyle bir savaşa kar
şı gerek moral değerler yönünden ge
rekse ilmi, ekonomik ve teknik yönler
den hazırlıklı olmak ve nihayet savaşa 
savaşla karşılık vermek de cihad faali
yetlerinden biridir. 

Cihadın fazileti konusu İslam telif ta
rihinde önemli bir yer tutar. Kur'an -ı Ke-
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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. 
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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 


