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BEYAN 

 

Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkanlarının eserlerinden 

yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, kullanılan 

verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının bu üniversite veya 

başka bir üniversitedeki başka bir tez çalışması olarak sunulmadığını beyan ederim. 

 

 

 

        Aftab Alam SHAİKH 

        20/06/2020 
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Öz 

 

Bu çalışmada, Kur'an-ı Kerim ve hadislerin ışığında, nefse karşı cihat, İslam’a 

davet için yapılan cihat ve düşmana karşı cihat olmak üzere üç çeşit cihat üzerinde 

durulmuştur. Cihad’ın asıl amacı ise Allah'ın mesajını ötekileştirmeden dünyanın bütün 

kavimlerine, kabilelerine ve topluluklarına ulaştırmaktır. Bu ise her devirde farklı şekiller 

ve farklı yollarla devam edecektir. Bundandır ki bu fiile büyük cihat denilmiştir. Hz. 

Peygamber bütün hayatı boyunca şiddete giden yolları terk etmiş ve barışçılık ilkesini 

benimsemiştir. Bu dönemde icra edilen savaşlar dikkatle incelendiğinde bu 

muharebelerin düşmanlar tarafından başlatılmış olup Müslümanlar açısından müdafaa 

amaçlı olduğu anlaşılmaktadır. Gazve-i Hint şeklinde varit olan haberler bazı militan 

gruplar ve cemaatler tarafından istismar edilmekte ve yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Aynı zamanda, modern Hindistan ile diğer devletler arasında yapılan savaşların hepsi 

Gazve-i Hind kapsamında değerlendirilmektedir. Gazve-i Hind’in halen devam etttiği ve 

kıyamete kadar devam edeceği iddia edilmektedir ki bu iddialar da doğru değildir. 

Bilindiği üzere hadislerin tespitinde bütünsel yaklaşım metodu, hadisleri anlama 

açısından çok önemli bir kaidedir. Dolayısıyla bu çalışmamızda ilk olarak İslam’da cihat 

ve savaş anlayışı hakkında bilgi verilecek, ardından Gazve, Serriyye, Fiten, Melahim gibi 

kavramlar üzerine durulacak, Gazve-i Hindle alakalı hadis-i şeriflerin rivayetleri ve 

şerhleri ile tarihi bilgilerden bahsedilecektir. 

Anahtar Kelimler: Hadis, Cihat, Kıtal, Gazve-i Hind, Hatm-i Nübüvvet, Şahitlik, 

Müdafaa, Fitne, İstismar, Fetih. 
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Abstract 

 

According to both Quran and hadith, the word jihad is used in three situations: the 

internal (Nafs) struggle, the struggle to build a good Muslim society and spread Islam 

(Da'wah), Holy war: the struggle to defend Islam, with force if necessary. The main 

purpose of jihad is to deliver the message of Allah to the people of all races, tribes, and 

communities of the world without marginalizing it, and this message will be delivered in 

different ways and various forms in every era. Thus, it is called a big jihad. The Prophet 

always adhered to peace in his life and disregarded violence and unnecessary conflict. 

When we examine all the wars and battles of his period, all of them were instigated by 

enemies and Muslims had to fight it to defend their lives and religion. The hadith about 

Ghazwa-e-Hind (military campaigns toward India), is exploited and widely misused by 

some militant groups and communities. Also, all wars and battles fought between Today’s 

India and other countries are considered in the context of Ghazwa-e-Hind. Many people 

believe that Ghazwa-e-Hind is ongoing and it will continue till the doomsday, but all their 

beliefs are wrong and incorrect. The most important rule to understand a hadith is to 

determine it with an integrated approach method. Hence, in this study, we will first give 

information about the concept of jihad and battle in Islam, then we will focus on the 

notions such as Gazve (military campaigns), Serriyye(brigade), Fiten(seditions), 

Melahim(epics and legends), and the narrations and commentaries of Hadith about 

Gazve-i Hindi and lastly give some historical information about it. 

 

Key Words: Hadith, Jihad, Battle, Ghazwa-e-Hind, Khatm an-Nubuwwah (Finality of 

Prophethood), Testimony, Défense, Fitnah (sedition), Misuse, Conquest. 
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Önsöz 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm ve bihî nestaîn ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammed 

ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.  

Bu çalışmamızda ilk olarak İslam’da cihat anlayışı, Hatm-i nübüvvet meselesi, 

şahitlik meselesi ve İslam’ı yaymak için silah veya güç kullanıp kullanmamak vb. 

meseleler üzerinde oldukça ayrıntılı bir şekilde malumatlar verilmektedir.  Daha sonra 

mevzu bahis olan Gazve-i Hint ile ilgili bütün hadisler isnadıyla birlikte zikredilmiştir ve 

ardından hadis tahricine de yer verilmiştir. Aynı zamanda hadis şerhlerine de müracaat 

edilmiştir. Bu konuda mütekaddimun alimlerimizin görüşleri ve sözleri oldukça 

önemlidir. Dolayısıyla yerinde detaylı bir şekilde üzerinde durulmuştur. Tarihi bilgiler 

ışığında Hind kelimesinin zamanına göre kullanımı bu konuda büyük katkılar 

sağlayacaktır. Bu nedenle Hint alt kıtasına yapılan seferlerle alakalı tarihi bilgiler ve 

kelimelerin coğrafi konumuna da yer verilmiştir. Bu tür bilgiler göz ardı edilerek 

yapılacak olan bir çalışma, eksik ve yetersiz kalacaktı. 

Bu çalışmanın amacı hadislerin yanlış anlaşılmasına yol açan nedenlere bir çözüm 

üretebilmektir. Aynı zamanda insanlar ve özellikle gençler arasında yanlış anlaşılan cihat 

kavramını açıklığa kavuşturmak ve zamanla Ümmet-i Muhammed'in (s.a.v) unutmuş 

olduğu asıl cihadle tanıştırmaktır. Bu mevzuda daha önce akademik olarak böyle bir 

çalışma yapılmadığından ilk çalışma olma özelliği taşımaktadır. Bu çalışmamızın ister 

akademik ister toplumsal açıdan olsun katkıları olacağından eminim. İslamiyet’in doğru 

anlaşılması için güzel ve verimli bir çalışma olacağını umuyorum. 

İmam Şâfiî’nin “Eballâhu en yasıhha illâ kitâbuh” sözü meşhurdur. Onun bu sözü, 

Kitâbullah dışında hiçbir kitabın kusurdan salim olamayacağı gerçeğini veciz bir şekilde 

öğretir. Çalışmam akademik alanında ilk adım niteliğindedir. Tezimde yer almış olması 

muhtemelen hataların tümünün sorumluluğu bana aittir.  

Tezime başladığım günlerden beri araştırmalarımda tecrübe ve bilgi birikimleriyle 

her zaman kendilerinden çok şeyler öğrendiğim, hazırladığım tezde çalışmalarıma yardım 

ve desteği esirgemeyen tez danışmanım saygıdeğer Prof. Dr. Zekeriya Güler hocama 

şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca metin tashihinde bana yardımcı olan arkadaşıma 
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teşekkür borçluyum. Son olarak bu günlere gelmemde ve akademik kariyerime devam 

etmemde büyük emek sahibi olan annem ve babam olmak üzere tüm öğretmenlerime 

sonsuz teşekkür ederim.                                                                     

    

Aftab Alam SHAİKH 

       İstanbul 2020   
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Giriş 

 

Günümüzde birtakım şahıs ve cemaatler tarafından anlaşılması zor olan bazı 

hadislerin istismar edildiği inkâr edilemez. Anlaşılması güç olan ve istismar edilen bu 

hadisler, birçok konuyla alakalı olduğu gibi fiten melâhim ve cihad babı başlığı altında 

gelecekteki birtakım savaşlardan bahseden hadis-i şerifler de bunlar arasındadır. Bunun 

birçok sebebi olabilir. Araştırmamda söz konusu olan hadisler de Gazve-i Hint başlığı 

altında geçmektedir. 

Gazve-i Hint şeklinde varit olan bu haberler bazı militan gruplar ve cemaatler 

tarafından istismar edilmekte ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Tabiri caiz ise Orta 

Doğu’da Daiş ve Afrika kıtasında Bokoharam gibi terör örgütlerinin yaptığı 

propagandalar Hint alt kıtasında da sürdürülmeye çalışılmaktadır. Bu terör eylemlerini de 

cihad adı altında icra etmeye çalışmaktalar. 

İslam alimleri, birçok cihat çeşidinden söz etmektedir. Söz konusu tezimde 

Kur'an-ı Kerim ve hadisler ışığında nefse karşı cihat, İslam’a davet için yapılan cihat ve 

düşmana karşı cihat olmak üzere en önemli üç cihat türü üzerinde durulmaya çalışılmıştır. 

Birincisi nefsini murakabe etmek, arzularını kontrol etmek her zaman nefis 

mücadelesinde bulunmaktır. İkincisi insanları tevhide davet etmektir ki bu ahir zamana 

kadar süren bir süreçtir. Üçüncüsü ise düşmana karşı mücahedede bulunmak (cihat 

etmek) bunu da belli zaman ve şartlarda yapılan savaşlarla sınırlandırmamız mümkündür. 

Yani sırf fitnenin sonuna kadar sürecek sınırlı bir süreçtir. Fitne sona erdiğinde, bu kıtal 

(savaş) da sona ermiş olacaktır. 

Bilindiği üzere Hz. Peygamber efendimiz hayattayken Hint alt kıtasındaki 

insanlar İslam’la tanışmış oldular. Arap-Hint ilişki ağı, İslam’dan çok öncesine 

dayanmaktadır. Arap tacirler Hint alt kıtasında bulunan Sindh ve Malabar sahili tarafına 

ticaret için gelip giderlerdi. 

Hz. Peygamber tarafından Hint alt kıtasının fethiyle alakalı birtakım müjdeler 

verildiğinden dolayı, sahabe döneminden itibaren seferler başlamıştır. Bir rivayete göre 

Hz. Ömer (r.a) zamanında askerler oralara gönderilmiştir. Daha sonra Emeviler 
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döneminde seferler devam etmiştir.  Haccac bin Yusuf tarafından Muhammed bin Kasım 

görevlendirilmiş ve bu topraklara gönderilmiştir. Daha sonraki dönemde ise Mahmud 

Gaznevi komutasında sefer düzenlenmiş ve fetih yapılmıştır. Dolayısıyla günümüzde 

devletler arası siyasi menfaatler için yapılan savaşları Peygamber efendimizin müjdesi 

olan Gazve-ı Hintle alakalı olarak algılamak ve insanları bu tür cihada davet etmek doğru 

bir yaklaşım değil aksine sathi bir yaklaşımdır. 

Bazı dini gruplar ve cemaatler tarafından modern dünyada kurulan devletler 

arasında yapılan savaşların hepsi Gazve-i Hind kapsamında değerlendirilmektedir. Tarihi 

incelediğimizde fetihler dönemi dediğimiz zaman diliminde Hint alt kıtasına seferler 

düzenlendiğini görürüz. Bu vakaları göz önünde bulunduracak olursak hadislerde müjdesi 

verilen Gazve-i Hind’in gerçekleşmiş olduğu ve halen devam ettiği iddiaları doğru 

değildir. 

Bu ilmi çalışmada; Allah Resulü, “bize Hind ülkesine safer yapılacağını vadetti.” 

şeklinde Sünen-i Nesai, Müsned Ahmed b. Hanbel vb. hadis kaynaklarında varit olan 

hadisler ele alınmıştır. Hadislerin daha iyi anlaşılması için bütün hadis rivayetleri senedin 

başlangıcından sonuna kadar verilmiştir.  İmkân dahilinde tek tek inceleyerek hadislerin 

sıhhatı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu hususta İbn Hacer, Tehzîbü't-Tehzîb, Abdullah es-

Sisi, Tahric ve tahkik lil kitabi’l-Fiten vb. kitaplara müracaat edilmiştir. Aynı şekilde 

Hindistanlı alim Maulana Wahiduddin Khan’ın eserlerinden istifade edilmiştir.  
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Cihat ve Kıtal: 

 

Ne yazık ki, dünyanın farklı yerlerinde İslam ve cihad adına, aşırılık yanlısı 

terörist eylemler nedeniyle cihat kavramı, bugün hem İslam dünyasında hem de Batı 

dünyasında yanlış anlaşılmakta ve yanlış temsil edilmektedir. Üzülerek belirtmeliyim ki, 

cihat denilince ilk olarak savaş ve kan dökmek akla gelmektedir. Bunun sebebi genelde, 

“cihat” kavramının Batı ve Doğu medyasında cinayet ve terörizm yerine, barış ve 

şiddetsizliğin karşıtı olarak kullanılmasıdır.  

Günümüzde İslam aleminde veya gayrimüslim beldelerde cihat adını duyan 

herkes, İslam nizamını tesis etmek ve hilafeti kurmak adına Müslümanları ve 

gayrimüslimleri öldürme, fitne fesat çıkarma, kan dökme ve insanları ötekileştirmek 

niyetiyle karşı karşıyadır. Maalesef bazı ülkeler, belli bir zümre İslami cihad namına ülke 

hudutlarını genişletmek, siyasi menfaat ve çıkar için militan grupları desteklemektedir. 

Halbuki cihadın, uzaktan yakından bunlarla alakası yoktur. İslam’da bu tür cihada yer 

yoktur. Cihat aslında, barışçıl bir sosyal yapı, ahlaki ve ruhsal mücadelenin adı olup hak 

hukuku savunmak, sadakat göstermek, insanlığın refahı için çalışmak bunun yanı sıra 

insanları tevhide davet etmek, İslam'ı tebliğ ve irşad faaliyetleri için bütün imkanları 

kullanarak mücadele etmek, güç ve gayret sarf etmektir. 

 

Cihadın Sözlük Anlamı: 

Cihat hayatın bir gerçeğidir. Çaba veya mücadele dediğimiz şeyin karşılığı 

Arapça’da cihattır. Cihat ne birine bir şey dayatmanın ne de şiddetin karşılığıdır. Bu 

sadece çaba veya mücadele için kullanılan bir kelimedir. Türk dilinde nasıl efor sarf 

etmek veya mücadele etmek deniliyorsa, Arap dilinde da “bezele cuhdehu, o azami 

derecede gayret sarf etti veya o bütün gücüyle çabaladı” denilmektedir.  

Herhangi bir hedefe ulaşmaya çalışmak sıradan insanların ortak bir özelliğidir. Bu 

nedenle her dilde kelimeler olduğu gibi Arapça’da da kelimeler vardır. Fakat cihat 

kelimesi mübalağa manası ihtiva etmektedir, yani azami derecede gayret sarf etmek 

demektir. Bununla birlikte çaba veya mücadele kavramlarını kullandığımızda, ıstılah olan 

cihattan farklı olarak sevap veya ibadet manasını içermemektedir. Fakat cihat kelimesi 
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İslami bir ıstılah haline geldiğinde, çaba veya mücadele manasıyla birlikte hem ibadet 

hem de bununla meşgul olana sevap hasıl olacaktır.1 Kur’an-ı Kerim’de” Allah uğrunda 

hakkıyla cihat edin…2" ayetinde buyrulduğu gibi. 

Seyyid Şerif Cürcanî (ö. 816/1413) de Kitabut-Tarifât eserinde cihadı tanımlarken 

şöyle demektedir:   

 Cihat: insanları “hak din” dosdoğru din, hâlis din İslam’a davet (الجهاد: الدعاء إلى الدين الحق)  

etmekten ibarettir.3 

Bir başka yerde cihat; insanın iyi şeylere nail olması veya kötülükler def etmesi 

için var gücüyle bütün takatini sarf etmek manasında kullanılmaktadır.4 

Meşhur Lisanü’l Arab’a göre, c-h-d fiilinde mübalağa manasını içermekte ve 

azami derecede çabalamak demektir. Örneğin;( جهدت جهدي واجتهدت رأيي ونفسي حتى بلغت

 Çabama, gayretime ulaşana kadar fikrim, nefsimle mücadele ettim ve elimden (مجهودي

geleni yaptım.5 Kişi eyleminde elinden geleni yaptı, azami derecede gayret etti. 

Dolayısıyla cihadın ve içtihadın manası, herhangi bir ameliyede bütün çaba ve gayreti 

sarf etmektir. Şartlara bağlı olarak, bazen bu cihad veya mücadele eylemi düşmanlarla 

yüzleşmeye yol açar. Bu noktada, kelime vaz’ edildiği lügavî mana dışında kullanımına 

göre muharebe manasını da içermektedir.6 Bu nedenle imam Râgıb el-İsfahânî kullanım 

açısından üç tür cihattan söz etmektedir. 

 ومجاهدة النَّفس(  3-ومجاهدة الشيطان2- مجاهدة العدو الظاهر 1- )

1- Zahiri düşmana karşı cihat 2- Şeytana karşı cihat 3- Nefsine karşı cihat.7 

Muhammed İlyas Bozkurt cihat kelimesini açıklarken: “Cihat, Allah yolunda 

Kur’an’ın hakikatlerini yeryüzüne yaymaktır. İnsanların kalplerini fethetmek, İslâm’ın 

nuruyla nurlanmalarına vesile olmak için canıyla ve malıyla mücadele etmek, elinden 

gelen bütün fedakârlık ve gayreti göstermek demektir” demiştir.8 

İslâmî literatürde cihad kavramı ekseriyetle, dinin emirlerini ve yasaklarını 

öğrenip ona göre yaşamak ve başkalarına öğretmek, iyiliği emredip kötülükten 

 
1 Maulana Wahiduddin Khan, Amn-e- Alam, (Hindistan: Goodword Yayınları, t. y) s. 26. 
2 Hac suresi, 22/78 
3 Seyyid Şerif Cürcani Kitabut-Tarifât, (Kahire: Dar-ül Fadile Yayınları, t.y) s. 72. 
4 Akın Karadeniz, “Kur’ân’da Cihad-Kıtal Farkı ve IŞİD Terör Örgütü,” TESAM Akademi Dergisi, t.y, 

s. 151. 
5 İbn Manẓūr, Lisanü'l-Arab, (Beyrut-Lübnan: Dar-ul Fikr Yayınları, 2015) c. 2, s. 101. 
6 Maulana Wahiduddin Khan, Amn-e- Alam, s. 109. 
7 Râgıb el-Isfahanı, el-Müfredat, (Dimaşk: Dar-ül Kalem Yayınları, 2009-1430) s. 208. 
8 Akın Karadeniz, “Kur’ân’da Cihad-Kıtal Farkı ve IŞİD Terör Örgütü”, s. 151. 
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sakındırmaya çalışmak, haram ve günahlara karşı nefis ile mücadele etmek, İslam’ı tebliğ 

etmek ve düşmanlara karşı mücadele vermek şeklinde tarif edilmektedir.9  Bunun yanı 

sıra bazı fıkıhçılar ise daha çok gayrimüslimlerle savaş şeklindeki özel manasını ön plana 

çıkararak Allah yolunda can, mal, dil ve diğer vasıtalarla savaşta elden gelen güç ve 

gayreti sarf etmek şeklinde tanımlamaktadır. Bu da kendi zamanlarındaki milletlerarası 

şartlardan, Müslümanların devamlı olarak kâfirlerin tecavüzlerine uğramış olmasından 

kaynaklanmaktadır.10 

Cihat’ı lügavî ve İslam hukukçuları açısından açıkladıktan sonra şimdi de Kur'an-i 

Kerim ve hadislerdeki cihat mefhumu üzerinde duralım. 

 

Kur'an-ı Kerim ve Hadislerin Işığında Cihat Kavramı: 

İslam literatüründe; malla yapılan cihad, ilimle yapılan cihad, şeytana karşı yapılan 

vb. birçok cihad çeşitlerinden söz edilmektedir. Biz burada ayetler ve hadisler ışığında, 

nefse karşı yapılan cihad, davet, tebliğ irşad faaliyeti maksadıyla yapılan cihad ve 

düşmana karşı yapılan cihad olmak üzere konuya ilişkin önemli üç cihad türü üzerinde 

durmaya çalışacağız. 

Bir kısım müfessirler tarafından cihat kavramı savaş olarak tevil edilse de Kur’an-ı 

Kerim’de cihat ile ilgili ayetlerin hiçbirinde savaş manası verilmemektedir. Savaş manası 

için kıtal kelimesi kullanılmakta ve belli şartlar mevcut olduğu zaman meşruluk 

kazanmaktadır. Yeri gelince daha detaylı bilgi verilecektir. Şimdi mevzu bahis olan cihad 

çeşitlerine geçelim. 

 

1. Nefse Karşı Cihat (Nefs Mücahedesi): 

Bu tür cihat tamamen kişiseldir ve kişinin kendi zatında gerçekleşir. Bundan istenilen 

nefsin arzusundan yani isteklerinden, kötü arzulardan, hevâ ve hevesten kurtulmak için 

güç ve gayret sarf etmektir. Nefsani heveslerle azami derece mücadele ederek Allah’ın 

 
9  Ahmet Özel, “Cihad”, DİA, VII, s. 528. 
10 Özel, “Cihad”, s. 528. 
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dini üzerine sabit kalmaktır.11 Allah'ın dininde karşılaştığı bütün sıkıntılara katlanarak 

dine bağlı kalması gerekir. 

Allah Teâlâ Ankebût suresinde şöyle buyurmuştur; “Her kim Allah'a kavuşmayı 

ümit ederse elbette Allah'ın tâyin etttiği müddet, herhalde gelicidir. Ve o, hakkıyla 

işitendir, bilendir. Ve her kim cihâd ederse ancak kendi nefsi için cihâd etmiş olur. Şüphe 

yok ki Allah, elbette alemlerden müstağnidir.”12 

Ömer Nasuhi Bilmen de şöyle demiştir: “Her kim bu dünyada cihâd yaparsa, 

(mücahedede bulunursa) gayretini sarfederek güzel amellerine devam ederse, Allah'ın 

dini uğrunda cihada atılırsa ancak kendi nefsi için cihad etmiş olur. Çünkü onun bu 

çalışma ve gayretinin, bu ibadet ve itaatinin menfaati kendisine aittir.”13 

Hadis-i şerifinde şu lafızlarla geçmektedir: 

 Asıl mücâhid, Allah’a taat konusunda kendi nefsiyle (اْلُمَجاِهدُ َمْن َجاَهدَ نَْفَسهُ فِي َطاَعِة هللا(

mücâhede eden kimsedir.14  

Bu tür cihat kişinin kendi nefsine karşı yaptığı eylemdir. Dolaysıyla, kişinin kendi 

nefsine karşı cihadı barışçıl bir şekilde olacaktır. Yani, kişinin kendi nefsini murakabe 

etmesi ve arzularını kontrol etmesidir. Bu cihadın savaş meydanıyla hiçbir ilgisi yoktur 

ve hayatın her alanında her zaman devam etmektedir. 

 

2. İslam’a Davet için Yapılan Cihat (Davet Mücahedesi):  

Allah'ın mesajını insanlara ulaştırmak gayesiyle gayret sarf etmek, elinden gelen bütün 

imkanları kullanmaktır. Bu en zor görevdir ve en zor mücadele yoluyla ifa edilmektedir. 

 Nitekim Mekke döneminde indirilen Furkan suresinde buna işareten şöyle geçmektedir: 

 (فَََل تُِطعِ اْلَكافِِريَن َوَجاِهدْهُْم بِِه ِجَهادًا َكبِيًرا)

“Resulüm! Kâfirlere boyun eğme ve Kur’an ile onlara karşı büyük cihad et.”15 

Abdullah b. Abbas ayetinde “bihi”yi tefsir ederken bil- Kuran ve İbn zeyd de bil-

İslam demişlerdir. Yani size Kuran ve İslam şeklinde verilen diniyle büyük cihat yapın. 

İnsanlar hak dinin öğretilerini geçersiz kılmak için ellerinden geleni yapıyorlar; siz de 

 
11 Maulana Wahiduddin Khan, Mazanin-e-İslam, (Hindistan: Goodword Books Yayınları,2015) s. 123. 
12 Ankebût suresi, 29/5-6 
13 Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim Meali Ali’si ve Tefsiri, (İstanbul: Serdar Bilmen Yayınları,1990) 

c. 5, s. 2641. 
14 Müsned Ahmed/23958. 
15 Furkan suresi, 25/52 
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onlara karşı hakikat öğretilerini kanıtlamak için tüm imkân ve kaynakları bu uğurda 

seferber edin.16 Bu büyük cihat, insanları İslâm’a davet etmek, tebliğ ve irşat faaliyetlerini 

ifa etmek, ellerinden geleni yapmak ve Allah’ın dinini yükseltmek için mümkün olan tüm 

kaynakları kullanıp mücadele etmektir.  

Ömer Nasuhi Bilmen bu ayeti tefsir ederken şöyle demektedir: “Güzel muamele 

ile İslâm dairesine girecek kabiliyette bulunmayanların kalplerini ısındırmak için 

kendilerine yaltaklanarak muamelede bulunma, Kur'an-ı Kerim'i okuyarak, ondaki 

öğütleri, kıssaları, eski inkârcı kavimlerin başlarına gelmiş olan azapları bildirmek için 

güç ve gayret göster. Çünkü bütün insanlığı bu şekilde İslâm dinine davet etmek, büyük 

bir cihattır. Bu suretle birçok kimseler uyanarak İslâm şerefine nail olabilirler. Nitekim 

cahil (İslam’ın hak dini olduğunu bilmeyen, cahil kalan) kimselere karşı böyle ilmi 

deliller ile cihatta bulunmak, düşmanlara karşı kılıç ile cihatta (mücahede) bulunmaktan 

daha büyüktür.”17 

Bu ümmetin asıl misyonu davet, tebliğ ve irşad faaliyetleridir. Hatm-i nübüvvetten 

sonra İslam ümmeti, Allah'ın mesajını dünyanın bütün kavimlerine, kabilelerine ve 

topluluklarına ulaştırmalıdır. Bu yolda her türlü meşakkate katlanmak, vakit ayırmak ve 

bu mücadele uğruna dünyadan vazgeçip canı malı feda etmek en hayırlı ve en büyük 

cihattır. 

Bir hadis-i şerifte Hz. Enes (r.a) şöyle anlatıyor: Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: 

“Üç şey vardır ki imanın aslındandır: Birincisi, La ilahe illallah diyen bir kimseye 

saldırmamak, İşlediği herhangi bir günahı sebebiyle bu kimseyi tekfir etmemek, herhangi 

bir ameli sebebiyle de İslam dışı ilan etmememizdir. İkincisi Cihat Allah'ın beni 

peygamber olarak gönderdiği günden, bu ümmetin Deccal'e karşı savaşacak en son 

ferdine kadar cereyan edecektir. Adaletli bir idarecinin adaleti onu ortadan 

kaldırmayacağı gibi, zalim bir idarecinin zulmü de kaldıramaz. Üçüncüsü ise kadere iman 

etmektir”.18  

Bu hadisin açıklamasına bakalım: Hadisin lafızlarını dikkate aldığımızda; 

buradaki cihattan kasıt cihat bil kur ’andır (Kur’anla cihad), cihat bis-Seyf (kılıçla cihad) 

değildir. Hadisin lafızları, bu cihadın İslam Peygamber’inin (s.a.v) vahyiyle 

 
16 Khan, İslam, s. 123. 
17 Bilmen, Tefsiri, c. 5, s. 2423. 
18 Ebu Davud, Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, (İstanbul: Şamil Yayınevi,1990) Cihat, c. 10/2532. 
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başlayacağını göstermektedir. Burada düşünmemiz gereken, İslam peygamberinin 

vahyinden sonra başlayan cihat neydi? Bilindiği üzere Hz. Muhammed (s.a.v) 

peygamberliğinden sonra on üç yıl Mekke'de yaşadı ve bu süre zarfında hiç cihat bis-seyf 

yapmadı. Peygamber efendimizin (s.a.v) yaptığı tek şey vardı, o da sadece Kur'an'ın 

mesajını Mekke halkı arasında barışçıl bir şekilde yaymak yani tevhide davet etmekti. 

İkincisi, hadiste bu cihat sürecinin adil bir hükümdarın zamanında olsa bile devam 

edeceği belirtilmektedir. Dolayısıyla bu cihat bis- seyf manasına gelemez, çünkü adil bir 

hükümete karşı bu tür cihat, hakiki cihat mesabesinde değil, fesat mesabesinde olur. 

Bu bağlamda Hatm-i nübüvvet ve şahitlik meselesi üzerinde durmak yerinde 

olacaktır. 

 

i)  Hatm-i Nübüvvet Meselesi: 

Peygamberlik müessesesi Hz. Muhammed (s.a.v) ile sona ermiştir. Peygamber 

efendimiz (s.a.v) ile hak din olan İslâm tekmil edilmiş ve sonsuza kadar eksiksiz 

muhafaza edilmiştir. Ondan Sonra da Kıyamete kadar hiçbir yeni peygamber 

gönderilmeyecektir. Bu akideye de Hatmü'n-nübüvve denilir. Basit ifadeyle "Hatmü'n-

nübüvve", Sadece Peygamberlik müessesesinin sonunun adı değildir. Bu aslında 

peygamberlik sorumluluğunun neviyetini açıklamaktadır. 19 

Bunun anlamı şudur ki; Peygamber düzeyinde gerçekleşen ilahi mesajlar, şimdi 

Peygamberimizin Ümmeti seviyesinde devam etmektedir. Hatmü'n-nübüvve akidesinin 

gerçek anlamı; Peygamber Efendimiz (s.v.a) in ümmeti itibarıyla Hatmü'n-nübüvve’den 

sonra bu ümmet nübüvvet makamındadır. Dolaysıyla bu ümmet peygamberlik vazifesini 

yani tevhide davet, tebliğ ve irşad görevini ifa etmelidir. 

Allah Teâlâ İmran suresinde şöyle buyurmuştur: “(Ey Muhammed Aleyhisselâm 

ümmeti) siz beşeriyet için meydana çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz; İyiliği emreder, 

kötülükten meneder ve Allah'a imanınızda devam edersiniz. Eğer kitaplılar (Hristiyan ve 

Yahudî'ler) da imana gelseydi, muhakkak haklarında hayırlı olurdu; içlerinden iman 

edenler varsa da ekserisi gerçek dinden çıkmış fâsıklardır.”20  

 
19 Maulana Wahiduddin Khan, Deen-e-Kâmil, (Yeni Delhi: Mektebe-tur-Risale Yayınları,1989) s. 197. 
20 Al-i İmran suresi, 3/ 110 
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Allah’a şirk koşmak en büyük suç ve aynı zamanda “münker”in en kötüsüdür. 

Allah’ın yarattığı yeryüzünde nice insanlar şirkle müptela iken şirkin hala devam 

etmesine nasıl müsaade edebiliriz? 

Hatmü'n-nübüvve akidesi gereği; Müminler için bütün diğer kavim veya topluluklar 

tevhide davet sahasındadır. Din, irk, mezhep, meşrep ne olursa olsun ister zalim olsun 

ister mazlum olsun insanlara Allah’ın bu tevhid dini doğru bir şekilde ulaştırmalıdır. 

İnanıp inanmamak, kabul edip etmemek kişilerin kendilerinin bileceği bir şeydir. 

 

ii)  Kavimler Üzerinde Şahitlik Meselesi: 

Günümüzde birçok İslami hareketlerin ve Müslümanların sayısı fazla olmasına 

rağmen neden başarısızlıkla karşı karşıyadır. Allah Teâlânın Müslümanlara yönelik tüm 

ictimai vaatleri, dünyadaki kolektif çalışmaları yerine getirmelerine bağlıdır. Bu kolektif 

çalışmalar, ulusal bir çalışma değil, doğrudan politik ya da ekonomik çıkarlarla da ilgili 

değildir. Bu has ilahi ve uhrevi bir çalışmadır. Başka bir ifadeyle Allah’ın mesajını 

insanlara ulaştırmak şu misalle daha iyi anlaşılacaktır: 

Allah insanları bu dünyada imtihan için yaratmıştır. İnsanlara bu dünyada bir süre 

yaşamak için mühlet verdikten sonra, ahirette bütün insanların yaptığı amellerine göre 

cennette veya ebedi cehennemde kalıp kalmayacağını karar verecektir. Kuşkusuz Allah 

kulların durumlarından, vaziyetlerinden haberdardır. Ancak adaletini sağlamak için bir 

usul bir sistem belirlemiştir. Bu da farklı zamanlarda İnsanlar içerisinde bir insan 

kalkacak ve Allah’tan gelecek yevmü’l-hisâb (hesap günü)nünden insanları haberdar 

edecektir. Dünyada Allah’ın mesajını topluluklarına, kavimlerine, kabilelerine ulaştıran 

kimse de Ahirette onlar üzerine şahitler olacaklardır. Onlar ahiret mahkemesinde 

“Allah’ın mesajını kimin kabul ettiğine ve kimin reddettiğine şahitlik edeceklerdir. 

Şahitliklerine göre; Allah onlar hakkında karar verecektir.21 

Nitekim Allah Teâlâ Hac suresinde şöyle buyurmuştur: “Ve Allah yolunda hakkiyle 

cihad ile mücahedede bulununuz. 0 sizi seçti ve sizin üzerinize dinde hiçbir güçlük 

kılmadı. Babanız İbrahim’in milleti gibi. 0 bundan evvel size Müslümanlar ismini 

vermişti ve bunda da: Ta ki: Resul sizin üzerinize şahit olsun ve siz de insanlar üzerine 

 
21 Maulana Wahiduddin Khan, İslami Dawat, (Yeni Delhi: el-Risale Books,1994) s. 24-25. 
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şahitler olasınız. Artık namazı dosdoğru kılınız ve zekâtı veriniz ve Allah’a sığınınız. 0 

sizin mevlânızdır. İşte ne güzel Mevla ve güzel yardımcı.”22 

Müslümanların asıl suçu zamanla bu pozisyonu unutmuş olmalarıdır. Müslümanlar, 

toplumları üzerinde Allah’ın kendilerine verdiği şahitlik görevini yerine getirmiyorlar. 

Sünnetullah (Allah’ın sünneti: Allah’ın tabiata koyduğu tabiat kanunları)’ a göre Allah 

adaletini sağlamak için bu insanlar üzerine şahitler ister. Fakat bütün İslam alemi bu 

sorumluluğu (büyük cihadı) unutmuşlardır. Kendilerini bu ilahi plana dahil etmiyorlar. 

Bu durum Müslümanları vebal altında bırakmaktadır. Hal böyle olunca nasıl Allah’ın 

nusretine layık olabilirler? 

 

3. Düşmana Karşı Cihat (Düşman Mücahedesi):  

Bu tür cihat İslam ve Müslüman düşmanlarıyla onlar bu düşmanca yollarından 

vazgeçene kadar mücadelede bulunmak, güç ve gayret sarf etmektir. Bu cihadın başka bir 

adı da “kıtal Fisabilillahdır” yani Allah yolunda savaşmaktır.23  

Yüce kitabımızda, bu tür cihad için “ka’tele” fiilini kullanmaktadır. Bu fiil Arapçada 

Mufâale babından gelmektedir. Mufâale babının en önemli özelliği, bir işin karşılıklı 

yapıldığını göstermesidir. Mufâale babında işteşlik vardır. Allah yolunda silahla savaş 

yani kıtal/mukatele Allah yolunda cihadın bir parçasıdır. Yani her Allah yolunda kıtal bir 

cihattır ama her cihat bir kıtal değildir. Şartlar haiz olduğunda Allah yolunda savaşmak 

ise can ile cihadın çok önemli bir cüzüdür.24 İslam’ a göre kıtal, acımasız ve saldırgan bir 

savaş manasında değil, verilen tanıma uygun olan hakikat ve adalete dayanan meşru bir 

savaş anlamında kullanılır. Bu savaş baskıyı ve zulmü sona erdirmek ve barışı ve düzeni 

yeniden sağlamak için yapılır. Bunun gereğini de şu şekilde izah etmek mümkündür. 

Müminler, düşman saflarından (kafir ve müşrikler dan) gelen musibet ve sıkıntılar 

karşısında sabır ve tahammül gösterirler. Her türlü zorluğa katlanırken, Allah’ın dinine 

ilişkin davet tebliğ ve irşad çalışmalarına devam ederler. Bununla birlikte, bazı 

durumlarda inkâr edenler, her türlü düşmanca eylemde bulunur ve kıtal/ savaşı başlatırlar. 

Bu durumda Müslümanlar kendilerini müdafaa için savaşırlar.25 

 
22 Hac suresi, 22/ 78 
23 Khan, İslam, s. 124. 
24  Karadeniz, Örgütü, s. 158. 
25 Khan, Dawat, s. 19. 
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Nitekim Allah Teâlâ tevbe suresinde şöyle buyurmuştur: “Yeminlerini bozan, 

peygamberi (yurdundan) sürmeye çabalayan ve sizinle ilk defa (savaşa) başlayan bir 

toplulukla savaşmaz mısınız? Korkuyor musunuz onlardan? Eğer inanıyorsanız, 

kendisinden korkmanıza Allah daha layıktır.”26 Bu durumda Müslümanlar, kaynakları ve 

fırsatları açısından kendilerini başarılı bir şekilde savunabilecek durumdalarsa, 

muhaliflerine savaşa karşı savaşla cevap verirler.27 

Ancak sıradan cihat ve kıtal manasındaki cihat arasındaki fark, sıradan cihat her 

durumda her insanın hayatında devam eder. Oysa savaş, yukarıda da zikrettiğim gibi belli 

şartlar haiz olduğunda gerçekleşir ve belli şartlar yerine getirildikten sonra savaşılır. Bu 

şartlar koşullar olmadan, bir kişi savaş cihadına başlar veya başlatırsa, bu cihat değil fesat 

veya isyan mesabesinde değerlendirilecektir. 

 

i) Hz. Peygamberin (s.a.v) Şiddet Karşısında Barışı Seçmesi: 

Gerçek şu ki, hayatta her zaman barışçıl mücadele ve şiddetli mücadele ikisi arasında 

seçim yapma sorunu vardır. Peygamberimizin hayatını incelediğimizde; her zaman ve her 

durumda aynı şeyi yaptığını, şiddete giden yolunu terk ederek barışçılık ilkesini 

benimsediğini görürüz. Peygamber efendimizin bütün hayatı bu usulün başarılı bir 

numunesidir. Sîretü’n-nebî (nebevî)’yi dikkatle mütalaa ettiğimizde Hz. Peygamber 

(s.a.v) kendi tarafından kıtal/savaşı başlatmadığını göstermektedir. Muhalifler tarafından 

savaşı başlatılmaya çalışıldığında, Hz. Peygamber her zaman savaşlarından kaçınmak 

için tedbirler almaktaydı. Ancak savaşa başka bir yol kalmadığında başvururdu. Bundan 

dolayıdır ki; Hz. Peygamberin sünnetine göre: İslam'da saldırı amaçlı bir savaş yoktur, 

sadece İslam'da müdafaa babında savaş vardır. Ve bu da sırf bundan kaçınmak mümkün 

olmadığında gerçekleşmiştir.28  

Hz. Muhammed (s.a.v) vahiy aldıktan hemen sonra, yukarıda zikrettiğim iki yoldan 

birisini seçme konusunda özgürdü. Bildiğiniz üzere, Allah’ın bütün elçililerinin ortak 

özelliği insanları, tevhide (bir olan Allah)’a çağırmaktır. Yani diğer Peygamberlerin 

 
26 Tevbe suresi, 9/13 
27 Khan, Dawat, s. 19. 
28 Maulana Wahiduddin Khan, Amn-e- Alam, (Yeni Delhi, Goodword Books Yayınları, t.y) s. 29-30. 
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görevi olduğu gibi Efendimizin görevi de şirki ortadan kaldırmak ve tevhid inancını 

ikame etmekti. Mekke'de Kâbe-i Şerif de tevhid merkezi olarak inşa edilmişti, kendisine 

peygamberlik verildiğinde Kâbe’de 360 put vardı. Bu münasebetle Kuran'da ilk ayet 

şöyle olmalıydı.  (طهر الكعبة من األصنام) Kâbe’yi putlardan arındır. Yani tekrardan Kabe’nin 

tevhid merkezi olmasını sağlayarak görevime devam edeyim. Ancak böyle yapmak 

Kureyşlilerle savaşmak manasına gelmekteydi.29 Olayların gelişimi Peygamber 

Efendimizin Kabe’yi putlardan arındırmadığını ve Mekkeli müşrikleri tevhide, nazari 

teoriyle çağrıda bulunduğu göstermektedir. Bu da Hz. Peygamberin şiddetli olana karşı 

barış yolunu seçtiğinin ilk misalidir. 

Aynı şekilde Hz. Peygamber, ilkeye bağlı kalarak Mekke'de 13 yıl boyunca 

insanları tevhide çağırmaya devam etti, ancak buna rağmen, Kureyşliler Müslümanlara 

düşmanlık etmeye devam ettiler. Bu sırada Kureyşliler Hz. Peygamber'i katletmek için 

birleşmişlerdi. Hatta katiller kılıçlarını kınından sıyırarak Hz. Peygamberin evine hücuma 

geçtiler. Bu aslında Peygamber ve arkadaşlarına açık bir savaş meydan okuması gibiydi. 

Fakat Allah'ın rehberliğinde savaşmaktan kaçınmaya karar verdi. Böylece gece yarısı 

Mekke'den ayrıldı ve sessizce giderken Medine'ye ulaştı. Bu olaya İslam tarihinde hicret 

denir. Hicret de şiddet içeren bir yaklaşımın aksine, barışçıl bir yaklaşımı benimsemenin 

bir örneğidir.30 

Hendek Gazvesi bu sünnetin bir misalidir. Bu gazvede, farklı kabilelerden insanlar 

toplandı ve Medine'ye hücum etmek için geldiler. Bu açıkça muhalif taraftan açılan bir 

savaştı. Ancak Hz. Peygamber (s.a.v) ve ashabı bu haberi alınca savaştan sakınmak için 

gece gündüz çalışarak kendileri ve muhalifler arasında uzun bir hendek kazdılar. Zamanın 

şartları altında, bu bir siper gibiydi. Kureyş ordusu hendeğin öbür tarafında birkaç gün 

kaldı ve sonra geri çekildiler.31  Siper mesabesinde olan bu hendek şiddete karşı barışçıl 

bir yolu seçmenin bir misalidir.  

Aynı şekilde, Hudeybiye Antlaşması benzer bir sünnet misalidir. Bu mevkide Hz. 

Peygamber ve yaklaşık 1400 ashabıyla Mekke'ye gidip umre yapmak istiyordu. Ancak 

Mekkeli müşrikler Hudeybiye denilen yerde onları durdurdu ve Medine’ye geri 

 
29 Khan, Alam, s. 30. 
30 Khan, Alam, s.30. 
31 Khan, Alam, s. 31. 
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dönmelerini istedi. Kesinlikle Mekke’ye girmelerine müsaade etmeyeceklerini 

bildirdiler. Bu bir nevi Kureyş liderleri tarafından savaş ilanıydı. Peygamber ve ashabı o 

gün Umre'yi ifa etmek için Mekke'ye gitselerdi, Kureyş ile bir savaş olacağından 

emindiler. Sonunda Hudeybiyede yolculuklarını sonlandırdılar ve Kureyş müşrikleriyle 

yanlı hükümler içeren barış anlaşması yaptıktan sonra Medine'ye döndüler.32 

Mekke'nin fethi, İslamiyet’in önemli dönüm noktalarından birisidir. Bu mevkide 

de Hz. Peygamber’in on bin kişilik ordusu vardı. Kesinlikle başarılı bir cenk edebilirlerdi. 

Fakat güç kullanmak yerine gücü gösterme yöntemini kullandılar. Peygamber efendimiz 

beraberindekilere Mekkelilerle savaş için çıktıklarını haber vermemişti. Bunun yerine, 

yolculuğa tam bir gizlilik içinde hazırlandı ve Mekke'ye sessizce girerek ashabıyla 

Mekke’ye girdiler. Bu gelişi o kadar ani oldu ki Kureyşliler onlara karşı herhangi bir 

hazırlık yapamadı ve herhangi bir kanlı çatışma olmadan fethedildi. Bu da şiddete karşı 

barışçıl bir yolu seçmenin bir misalidir.33 

Bu misaller, yalnızca normal şartlarda değil, aynı zamanda aşırı zor ve acil 

durumlarda da Peygamber'in savaş üzerine barış ilkesini benimsediğini kanıtlamaktadır. 

Peygamber efendimizin bütün başarıları bu sünnetin ameli misalleridir. Yukarıda 

belirtildiği gibi İslam'da barış ilkesi genel bir kuraldır. Ve savaş ise sadece zorlayıcı 

durumlarda istisnadır. 

Günümüzde şiddet yöntemi istenmeyen bir durumdur. Dahası barışçıl yöntem, tek 

tercih edilen yöntem haline gelmiştir. Günümüzde o kadar entelektüel ve pratik bir destek 

kazanmıştır ki barışçıl yöntem yegâne seçenek haline gelmiştir. Örneğin İfade özgürlüğü, 

din özgürlüğü, mesajını modern iletişim yoluyla yayma olanakları, medyanın gücünü 

kendi yararımıza kullanmak gibi pek çok imkânı içermektedir. 

 

ii) Hz. Peygamberin (s.a.v) Müdafaa Savaşları: 

Günümüzde bazı insanlar veya militan gruplar tarafından İslam nizamini uygulamak, 

hilafeti kurmak, hudutlarını genişletmek, siyasi menfaat ve çıkarlar için İslami cihad 

adına terör eylemlerinde bulunmaktalar ve saldırılar düzenlemekteler. Fakat bunların 

uzaktan yakından İslam veya Hz. Peygamberle ilgisi yoktur. Siyer-i Nebiye baktığımızda 

 
32 Khan, Alam, s. 31. 
33 Khan, Alam, s. 32-33. 
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Hz. Peygamberin yaptığı savaşların hepsi İslam düşmanları tarafından başlatılmıştır. 

Müslümanlar ise bu saldırılar karşısında kendilerini müdafaa etmeye mecbur 

bırakılmıştır. Birkaç örnek bu durumu açıklığa kavuşacaktır. 

Hz. Peygamber ve ashabın hayatlarında meydana gelen savaşlar savunma 

mesabesindeydi. Bunun delili kuran-ı kerimde de açık bir şekilde verilmektedir. Yüce 

kitabımız Kur'an-ı Kerimde bu durumu şöyle tasvir edilmektedir: 

ةٍ ۚ أَتَخْ  ” َل َمرَّ ُسوِل َوهُم بَدَُءوُكْم أَوَّ وا بِإِْخَراجِ الرَّ ُ أََحقُّ أَن تَْخَشْوهُ إِن ُكنتُم أَََل تُقَاتِلُوَن قَْوًما نََّكثُوا أَْيَمانَُهْم َوَهمُّ َشْونَُهْم ۚ فَاَّللَّ

ْؤِمِنينَ   “ .مُّ

“Yeminlerini bozan, peygamberi (yurdundan) sürmeye çabalayan ve sizinle ilk defa 

(savaşa) başlayan bir toplulukla savaşmaz mısınız? Korkuyor musunuz onlardan? Eğer 

inanıyorsanız, kendisinden korkmanıza Allah daha layıktır.”34 

Bu ayette savaşın muhalifler tarafından başlatıldığı açık şekilde gösterilmektedir: 

Hz. Peygamber ve ashabı zamanında gerçekleşen savaşlarda muhaliflerin konumu savaşı 

başlatan, Hz. Peygamberin (s.a.v) konumu ise müdafaa eden mesabesindedir.35 

Rivayetlerde Hz. Peygamber ve yoldaşları Medine'ye hicret ettiklerinde, her 

zaman yanlarında bir kılıç taşıyorlardı. Hatta Mekkeli müşrikler her an kendilerine 

saldıracakları korkusuyla gece uyurken yanlarından silahlarını ayırmazlardı. 

Hicretten sonra Peygamberimiz (s.a.v) Medine'de barış ve huzur içinde 

yaşamaktaydı. Fakat Mekkeli müşrikler rahat durmadılar. Hicretin 12. Rebiülevvel ayının 

başlarında Kureyş’in önde gelen isimlerinden Kürz b. Cabir kumandasında Medine’nin 

güneyindeki kenar mahallelere saldırarak halkı kılıçtan geçirip mallarını yağmaladılar ve 

otlağındaki sürülerini alıp kaçtılar. Buna İslam tarihinde ilk Bedir veya Sefevân Gazvesi 

denilmektedir. Daha sonra aynı yıl Ramazan ayında İslam tarihinde Bedir gazvesi veya 

Bedru’l-Kübra olarak adlandırılan savaş vuku bulmuştur. Bundan da anlaşılacağı üzere 

savaşı ilk başlatan Mekkeli müşriklerdir. İkinci Bedir gazvesi ilk savaştan sonra müdafaa 

mesabesindedir.36 Yine bu savaş Medine’ye yakın bir yerde cereyan etmiştir. Şam 

kervanlarının kurtulduğunu haber almalarına rağmen, Müşrikler Mekke’den kalkıp 

 
34 Tevbe suresi, 9/13 
35 Khan, İslam, s. 126. 
36 Khan, İslam, s. 127-128. 
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Medine toprağında yer alan Bedir mahalline kadar gelmiş ve Müslümanlara karşı savaş 

başlatmışlardır. 

Uhud savaşı Bedir Gazvesinde ağır bir yenilgiye uğrayan müşrikler tarafından 

intikam almak için başlatılmıştır. Sahabilerden bir kısmı Medine’de kalıp müdafaa etmek 

istemişken bir kısmı Medine dışına çıkıp muharebe etmek istemişlerdir. Sonra da ikincisi 

tercih edilmiştir. Bu savaşta da müşrikler Müslümanları savunmaya zorladılar. Mekke ile 

Medine arasındaki mesafe yaklaşık 300 mildir. Bu savaş Medine sınırlarında Uhud 

dağının yakınında gerçekleşmişti, yani Kureyş Mekke'ye üç yüz mil mesafeden 

Müslüman topraklarına gelmişlerdir. Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki Uhud savaşı 

müdafaa için yapılmıştır.37 

Bir başka müdafaa örneği olarak Huneyn savaşıdır. Mekke'nin fethinden sonra 

Peygamberimiz (s.a.v)) Taif'e gitmeyi planladı. Taif ile Mekke arasında Havazin kabilesi 

yerleşimleri vardır. Hz. Peygamberin niyeti kabilelerle tearruzda bulunmak değildi. Ama 

kabile reisi olan Mâlik b. Avf Mekke’nin fethini haber alınca Müslümanlara karşı 

düşmanlık besledi. Mâlik bin Avf Havazin ve Sakif kabilelerini kışkırtarak Huneyn 

vadisinin çevresinde gizlenerek Müslümanlara pusu kurdular. Hz. Peygamber (s.a.v) 

Mucizeleri sayesinde Mâlik bin Avf ve kabilelerin savaşa hazırlıkları yaptıklarını 

duyunca bütün tedbirleri alarak 12.000 kişilik bir orduyla yola koyuldular. Hz. 

Peygamber ve ashabı Huneyn vadisine varınca pusu kuran Havazin ve Sakif kabileleri 

aniden Müslümanlara saldırdılar. 38 Görüldüğü üzere bu ani şiddetli saldırı sonucunda 

Müslümanlar kendilerini müdafaa etmek zorunda kaldı. Bu gazvede Müslümanlar önce 

afalladılar lakin daha sonra Allah onları Malik bin Avf ve ordusuna karşı muzaffer eyledi. 

 

iii) Fitnenin Sonu Meselesi: 

Kuran-i Kerim’de Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v) fitne son buluna dek savaşması 

emredilmiştir. Söz konusu ayette şöyle denilmektedir: 

 
37 Khan, İslam, s. 130. 
38 Khan, İslam, s. 130-131. 
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“Ve bir fitne kalmayıp din yalnız Allah için oluncaya kadar onlar ile savaşa devam 

ediniz. Eğer onlar son verirlerse artık husûmet ancak zâlimlere karşı olur.”39 

Başka bir ayette ise şöyle buyrulmaktadır: “Ve onlar ile bir fitne kalmayıncaya ve 

din tamamiyle Allah için oluncaya kadar cihatda bulunun. Bunun üzerine küfürlerine son 

verirlerse şüphe yok ki, Allah Teâlâ yapacak oldukları şeyleri tamamiyle görücüdür.”40 

Bu iki ayet göz önüne alındığında, içinde savaşın emredildiği açıktır. Ayetten de 

anlaşılacağı üzere, bu savaş eyleminin kalıcı bir eylem olmadığını işaret etmektedir. Bu 

sadece fitnenin sonuna kadar sürecek sınırlı bir süreçtir. Fitne sona erdiğinde, bu 

kıtal(savaş) da sona ermiş olacaktır. 

Çoğu müfessirlere göre: fitnenin manası şirk demektir. Bazı müfessirler ise buna 

ilaveten buradaki şirkin şirk-i-cebri manasına geldiğini söylemişlerdir. Yani, sadece 

kişisel bir inanç olarak kalmayan, zorlama biçimini alan baskıcı bir şirktir. Eski 

dönemlerde hemen hemen dünyanın her tarafında, mutlak monarşi ile yönetilen 

devletlerde bu tür baskıcı şirk yaygındı. Kuranda da savaşarak sona erdirilmesi emrini 

vermiş olan fitne budur. Buna isnaden dini baskıya son vermek ve din özgürlüğünü 

dünyaya getirmesi demektir.41 

Sahabilerden birisi İran hükümdarının önünde (إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة هللا) 

“İnsanları kullara kulluk etmekten çıkarıp Allah'a kulluk etmelerini sağlamak için geldik” 

demişti. Zira eski devirlerde krallar, devlet nizamini şirk üzerine kurmuşlardır. İnsanlara 

kendilerini Tanrı'nın dünyevi tezahürü olduğuna ikna ederek hüküm sürerlerdi42. Sanki 

onlar Tanrı'nın kutsal temsilcileridir ve bu elindeki mutlak yetkiyi kullanarak insanların 

dini inançları değiştirip değiştirmemesine onlar karar vermekteydi. Eski dönemlerde 

hemen hemen tüm yöneticilerin durumu böyleydi. 

  Krallar, reayaya karşı mutlak yetkiye sahiptiler ve emirlerine tereddüt etmeden 

itaat etmek halkın mutlak sorumluluğuydu. Aynı zamanda Eski devirlerde krallar şirki 

her yerde resmi din haline getirmişlerdi. Tanrı adında büyük büyük tapınaklar inşa 

ederlerdi. Tevhide çağıran veya dini değiştiren bir kimseyi her gördüğünde, vatan haini 

olarak ilan ediyor ve infaz ediyorlardı. Yüce Allah, bu dini baskı durumunun sona 

 
39 Bakara suresi, 2/193 
40 Enfal suresi, 8/39 
41 Khan, Kâmil, s. 154. 
42 Khan, İslam, s. 136 
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ermesini istemiştir.43 Bu nedenle Kuran'da, Hz. Peygamber (s.a.v) ve ashabına fitne bitene 

ve din Allah'a ait oluncaya dek onlarla savaşmalarını emredilmiştir. Artık dünyada bu tür 

dini baskılar bulunmadığından, İslam'ın bu tür bir savaşa ihtiyacı kalmamıştır. 

Günümüzdeki devlet yapısı ise böyle değildir. Günümüzdeki Hindistan devleti laik ve 

seküler bir devlettir. Din özgürlüğü mefhumunu da korumaktadır.  

 

Kuran-i Kerim’de Savaşın Durumları: 

Yukarıda zikrettiğimiz gibi Hz. Peygamber şiddet ve barış arasında hep barışçılık 

ilkesini benimsemiştir. Hz. Peygamber (s.a.v)’in yaptığı savaşların hepsi İslam 

düşmanları tarafından başlatılmış ve Müslümanlar ise bu saldırılar karşısında kendilerini 

müdafaa etmeye mecbur kalmışlardır. Şimdi Kur’an-i Kerim üzerinden silahlı savaşın 

şartlarını inceleyelim. Yüce Kur’an, sadece üç durumda silahlı savaşa izin vermektedir. 

 

1. Müdafaa Babında Kıtal/Savaş’a Müsaade Edilmesi: 

“Haksızlığa uğratılarak kendilerine savaş açılan kimselerin karşı koyup 

savaşmasına izin verilmiştir. Allah onlara yardım etmeğe elbette Kadir'dir. Çünkü onlar, 

sadece; “Rabbimiz Allah'tır” demelerinden ve her konuda O’nun dinini yürütmek 

istemelerinden dolayı, haksız yere yurtlarından çıkartılmışlardır…”44 

Yukarıda da bu tür bir savaştan söz etmiştik. Kendini müdafaa için silah kullanma 

yasası evrensel olarak kabul edilmiş bir ilkedir. Düşman kimse tarafından saldırı 

gerçekleşeceğini veyahut savaşa tam teçhizatlı geldiklerine dair açık ve sarih bir delil 

bulunduğu takdirde meşru müdafaa doğduğu için savaşa müsaade edilmiştir.45 

Günümüzde “Attack in self defence” yani meşru müdafaa ilkesi olarak adlandırılmakta 

olan bu ilke, uluslararası hukukta insanların en doğal hakları arasında sayılmaktadır. 

 

2.  Zulüm ve Haksızlığa Karşı Müsaade Edilmesi: 

Müslüman veya gayrimüslim ayrımı yapmaksızın; bir halka, etnik kökeni ve 

inancından dolayı zulüm veya baskı yapılıyorsa onları kurtarmak için onların adına savaş 

 
43 Khan, İslam, s. 137 
44 Hac suresi, 22/39-40 
45 Muhammed Zübeyr, Aao jihad kare, (Yeni Delhi, Books of Roshni Publications, t. y) s. 13. 



19 
 

açmak Kur’an’a inananların görevidir. Böylece onlar da zulümden ve baskıdan kurtulmuş 

olacaktır. 

“Nitekim Kuran-i kerimde şöyle geçmektedir; size ne oluyor da Allah yolunda ve 

"Ey Rabbimiz! Bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar, katından bize bir dost ver, 

bize katından bir yardımcı ver" diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve 

çocukların uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz?”46 

Bu ilahi hitaptan da anlaşılacağı üzere savaşa; zayıf, çaresiz erkekler, kadınlar ve 

çocuklar zalimlerin zulmüne ve haksızlığa uğradıkları için savaşa müsaade edilmiştir. 

Yüce Allah Müslümanları zulme maruz kalmış tüm insanlar için Allah yolunda 

savaşmaya çağırmaktadır. Görüldüğü üzere bu Âyet-i kerime'de savaşın vuku bulması 

herhangi bir din, dil, ırk ayırımı yapılmaksızın tüm mazlumların savunulması için 

gerçekleşmektedir.47 

 

3. Antlaşmanın İhlali Durumunda Müsaade Edilmesi:  

Herhangi bir topluluk veya ülke ile herhangi bir savaş veya barış antlaşması varsa 

ve tek taraflı olarak ihlal edilirse ya da bozulursa; İslam bu durumda karşı taraftan gelecek 

herhangi bir tehlike veya tehdidi önlemek için savaşa gidilmesine izin vermektedir. 

Ancak aynı zamanda, adalet ruhunu koruyan İslam; takipçilerine herhangi bir muamele 

veya mühimmatı başlatmadan evvel anlaşmanın feshedilmesi durumunda kendi 

taraflarınca da açıklamalarını beyan etmelerini emreder.48 Bu konuda Kur’an-i kerimde 

bu mevzu hakkında Tevbe suresinde şöyle geçmektedir: 

“Allah ve Resulünden, kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere kesin 

bir uyarıdır. Yeryüzünde dört ay daha dolaşın; fakat bilin ki asla Allah’ı âciz bırakacak 

değilsiniz ve Allah ise inkârcıları rezil rüsva edecektir. Yine Allah ve resulünden bu 

büyük hac günü insanlara duyurudur: Allah ve Resulü, Müşriklerden uzaktır. Şayet tövbe 

ederseniz, bu kendi iyiliğinize olur; eğer sırt çevirirseniz, şunu iyi bilin ki, siz Allah’ı âciz 

bırakabilecek değilsiniz. İnkârcılara, elem dolu bir azabı müjdele! Ancak Müşriklerden, 

kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz, sonra da antlaşmalarında size karşı hiçbir 

 
46 Nisa suresi, 4/75 
47 Karadeniz, Örgütü, s. 161-162. 
48 Zübeyr, Kare, s. 14. 
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eksiklik yapmamış ve sizin aleyhinize hiç kimseye yardım etmemiş olanlar, bu hükmün 

dışındadır. Onların antlaşmalarını, süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Şüphesiz Allah 

haksızlıktan sakınanları sever.”49 

İslam’da sırf bu üç sebepten dolayı kıtal/savaş’a izin verilmektedir. Bir ülkeyi 

fethetmek, iktidarını kurmak, sınırlarını genişletmek veya İslam hükümetini kurmak 

maksadıyla silah tutulmasına izin verilmez. Sadece İslam Devleti cihad ilan etme hakkına 

sahiptir. Herhangi bir hizip ya da grup tarafından savaş ilanı manasındaki cihat değildir. 

İslam Devleti dışında bir ülkenin savaş ilan etmesi de cihat değildir.50 

Bir ülkede çoğunluk olarak Müslüman yaşıyor diye İslam devleti diyemeyiz. Zira 

İslam hukukunun ve düzeninin geçerli olduğu devlet ya da en azından İslami şeriat 

kanunlarına göre yönetildiğine dair açık bir iddia ya da beyan olmalıdır. Müslümanlar 

üzerinde zulüm, haklarını elde etmek veya Müslümanlara yardım etmek adına İslam 

devleti dışında herhangi bir grup ya da bir ülke cihad sloganı veriyorsa buna çatışma veya 

savaş denilir İslami cihad denilmez. 51 Günümüzde İslam Devleti olduğunu iddia eden 

herhangi bir ülkenin cihad ilanından evvel Kur’an’ın savaştan bahsettiği üç 

deklarasyonun altında olup olmadığını da düşünmelidir. 

 

İslam'ın Yayılması için Silah Kullanma Meselesi: 

İslam, din hususunda baskıyı kati bir şeklinde yasaklamıştır. Alimler bu yollarla 

imanın geçersiz olacağını söylemiştir. Allah Teâlâ insana yapacağı herhangi bir eylemde 

özgür irade vermiştir. İyiyi ve kötüyü seçme, kabule etme hakkına sahiptir. Bu dünya 

insanlar için bir imtihan yeridir. 

Cenâb-ı Hak bir ayet-i kerimede şöyle buyurur: “Şüphesiz biz ona (insana) doğru 

yolu gösterdik; artık o isterse şükreden olur, isterse nankör.”52 Dolayısıyla Peygamberler 

vasıtasıyla insanlara doğru yolu gösterdikten sonra Allah birisini inanmaya zorlarsa o 

zaman insanın irade özgürlüğü ve imtihan dünyası da anlamsız kalır. 

 
49 Tevbe suresi, 9/1-4 
50 Zübeyr, kare, s. 18. 
51 Zübeyr, kare, s. 18. 
52 İnsan suresi, 76/3 



21 
 

Yüce Allah başka bir ayet-i kerime ’de şöyle buyurmuştur: “(Ey Muhammed) sana 

da kendisinden önceki kitapları tasdik edici ve onları koruyucu olarak bu kitabı hak ile 

indirdik. Artık aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet. Sana gelen bu gerçeği bırakıp da 

onların isteklerine uyma. Her birinize bir şeriat ve bir yol yöntem verdik. Allah dileseydi 

sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdikleriyle sizi denemek istedi. Öyleyse hayırlı 

işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah’adır. Allah size hakkında ayrılığa 

düştüğünüz şeyleri haber verecektir.”53  

Ayetinde olduğu gibi Allah Teâlâ insanlara karşı hüccetini tamamlayıp dini seçip 

seçmemek hususunda özgürlük verdiyse onun elçisi veya takipçilerinin kimseyi dine 

zorlamalarına izin vermenin bir gerekçesi yoktur. Eğer Allah’ın göndermiş olduğu hak 

dinine inandırmak için güç veya silah kullanılacaksa, İslam’ın temel kuralı bozulmuş 

olur.54 

 Bu bağlamda yüce kitabımızda şöyle işaret buyurulur: “Eğer rabbin dileseydi, 

yeryüzünde bulunanların hepsi topluca iman ederdi. Hal böyleyken, mümin olsunlar diye 

sen tutup insanları zorlayacak mısın!”55  

“Artık sen öğüt ver, çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir zorba 

değilsin.” 56 

“Biz daha iyi biliriz ne dediklerini ve senin, onlara, dilediğini yapacak bir kudretin yok, 

artık, azaptan korkana Kur’an’la öğüt ver.”57   

Yine bu husus yüce kitabımızda şöyle ifade edilmiştir: “Rabbinin yoluna hikmetle 

ve güzel öğütle davet et; onlarla en güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz senin rabbin, 

yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir; O, doğru yolda bulunanları da çok iyi 

bilir.” 58 

Kur'an'da insanın bu dünyaya bir imtihan için gönderildiği defalarca 

vurgulanmıştır. Buraya sadece bir kez çalışmak üzere gönderilmiştir. Eğer bu yaşam 

yolculuğu sırasında Allah’ın hak dini olarak göndermiş İslam’ın yolunu takip edip 

 
53 Maide suresi, 5/48 
54 Zübeyr, kare, s. 15. 
55 Yunus suresi, 10/99 
56 Gaşiye suresi, 88/21-22 
57 Kaf suresi, 50/45 
58 Nahl suresi, 16/125 



22 
 

yaşarlarsa imtihanında da başarılı olacak ve ahirette de mükâfatlandırılacaktır. 59 Aksi 

durumda azap göreceklerdir cehennemde ebedi kalacaklardır. 

  Şimdi eğer bir kimse birine İslam’ı zorla kabul ettirmeye çalışırsa İslam’ın 

maksadından uzaklaşmış olur. Zira cebren yapılmış bir eylem olur. Ve böylece insanın 

neden bu dünyaya gönderildiğinin temel kavramını yok etmiş olacaktır. Eğer kişi belirli 

bir şekilde davranmaya zorlanırsa imtihanın bir anlamı da kalmaz. İmtihan sadece bir 

kişinin kendi iradesini gerçekleştirme özgürlüğü olduğunda mümkündür. Kur’an der ki 

insanlara en doğru ve apaçık bir şekilde İslam’ı doğru bir şekilde anlatın yine inkâr 

edenler olursa onlara şöyle deyin: "Sizin dininiz size, benim dinim bana."60  

İslam, evrensel kardeşlik ve rasyonel ilkeler mesajıyla yayılan bir dindir. Bugün, 

Müslüman ülkelerinin çoğu ya fakir ve zayıf ya da Batılı güçlerin kontrolü altındadır. 

Onlar İslam'ın yayılması için güç kullanabilecek durumda değiller. Yine İslam hızlı bir 

şekilde dünyaya yayılmaktadır. Hatta Müslümanların azınlıkta olduğu ve gelişmiş güçlü 

ülkelerinde bile hızla yayılmaya devam etmektedir. Bugünlerde İslamofobi İslam’a karşı 

olan propagandalarına rağmen, dünyadaki en hızlı büyüyen din de İslam’dır. 

  

 
59 Zübeyr, Kare, s. 16. 
60 Kâfirûn suresi, 109/6 
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Gazve ve Seriyye Ayrımı: 

Gazve-i Hindle alakalı Hadis-i şeriflerin rivayetler ve şerhlerine geçmeden önce, 

evvela, İslam alimleri tarafından yapılan Gazve ve Serriyye ayrımı üzerine durmak 

faydalı olacaktır. 

Gazve:  

Arapça ’da gazv masdarı istemek, arzu etmek, kastetmek, niyetlenmek gibi 

manaların yanı sıra düşmanla savaşmak anlamında da kullanılır. Bu kökten türemiş bir 

isim olan gazve ise akın, saldırı, din uğruna yapılan savaş anlamına gelmektedir. Hadis 

ve siyer âlimlerinin kabul ettiklerine göre asker sayısı az veya çok olsun, savaş için yahut 

başka bir maksatla hareket edilsin, çarpışma vuku bulsun veya bulmasın Hz. 

Peygamber’in bütün seferlerine gazve demişlerdir. Vâkıdî ve İbn Sa’d’a göre Hz. 

Peygamber’in emir ve kumandasında yirmi yedi gazve gerçekleştirilmiştir.61 

Seriyye:  

Seriyye kelimesi sera kökünden türetilmiştir. Sözlükte; gece yolculuğu yapmak 

veya yaptırmak, geceleyin yola çıkmak manasında kullanılmaktadır. Aynı zamanda 

askeri birlik, silahlı tim, ordunun bir bölüğü manalarına gelmektedir. Bu askeri birliklere 

görevlerinin gereği olarak çok defa geceleyin yol almaları, gizli hareket etmeleri ve 

baskın şeklinde harekât planı yürütmeleri dolayısıyla Seriyye adı verilmiştir. Terim 

olarak ise olarak Resul-i Ekrem’in hedef ve planlarını kendisinin belirlediği, ancak bizzat 

kumanda etmeyip sahabeden birinin kumandasında gönderdiği askeri birlik ve harekâtlar 

için kullanılmıştır. Bu yönüyle Resulullah'ın kumanda ettiği askeri seferleri ifade eden 

gazveden ayrılmaktadır.62 Vâkıdî el-Meġāzî ve İbn Sa’d eṭ-Ṭabaḳat isimli eserinde; 

seriyyelerin sayısını kırk yedi olarak zikretmekle birlikte Vâkıdî elli beş, İbn Sa ‘d elli 

yedi Seriyye hakkında bilgi vermektedir.63 

 

 

 
61 Hüseyin Algül, “Gazve”, DİA, XIII, s. 488. 
62 Serdar Özdemir, “Seriyye”, DİA, XXXVI, s. 565. 
63 Özdemir, “Seriyye”, s. 565. 
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Fiten ve Melahim Kavramı: 

Peygamber Efendimiz (s.a.v) gelecekte meydana gelen olaylara dair bilgiler 

vermiştir. İslam alimleri gelecekle ilgili pek çok konudaki haberleri fiten ve melahim 

isimleriyle ele alınan bab başlıklarında ele almışlardır. Dolayısıyla bu kavramlar üzerinde 

mutlaka durmakta fayda var; 

Fiten: 

Fiten kelimesi Arapçadaki fütûn kökünden türetilmiştir. Sözlükte ise değerli 

madenleri saf olup olmadıklarını tespit etmek amacıyla ateşte eritmek manasına 

gelmektedir. Fiten kelimesinin çoğulu fitnedir. Fitne mastar olarak sınamak, nimet veya 

sıkıntı ile denemek demektir.  İsim olarak ise tutkunluk, sapıklık, kargaşa anlamlarına 

gelmektedir.64 

Kur’an-i kerimde bu kelime umumiyetle, insanın isyan veya sabrını ölçmeye 

yönelik her tür ilâhî imtihan manasında kullanılmaktadır. Zamanın değişmesiyle fitne 

kelimesinin günah, fısk ve fücur, inkârcılık, savaş, yangın, zelzele, kargaşa manaları daha 

çok yaygınlık kazanmıştır. Hadis literatüründe ise bilhassa İslam toplumunda çeşitli dini 

ve siyasi sebeplerle ortaya çıkan sosyal kargaşa, anarşi ve iç savaş gibi ümmet 

bütünlüğünü bozan her türlü yıkıcı faaliyeti ifade etmek için kullanılmaktadır.65 

 İbn Manẓūr (ö. 711/1311) fitne kelimesinin, insanın hem olumlu hem de olumsuz 

tepkisini ifade eden bir kelime olduğuna işaret etmektedir. Kur'an'daki kullanımın da bu 

yönde olduğunu belirtmekte ve fitnenin sadece olumsuzluklar için kullanımının daha 

sonraki dönemlere ait olduğunu vurgulamaktadır.66  

Melâhim:  

Melahim kelimesi Arapçadaki lahm kökünden türetilmiştir. Sözlükte ise bir işi 

sağlam yapmak, eti kemiğinden ayırmak, birine et yedirmek anlamlarına gelmektedir. 

Melhame kelimesinin çoğuludur. Melhame kelimesi daha çok ağır zayiat ve bozgunla 

 
64 İlyas Çelebi, “Fiten ve Melahim”, DİA, XIII, s. 149.  
65Çelebi, “Fiten ve Melahim”, s. 150. 
66 İlyas çelebi, “İslam kaynaklarında Fiten, Melahim ve Herc İnançları”, Marmara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi 11/12(1997) s. 152-153. 
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neticelenen savaş ve fitne anında çıkan büyük karışıklık anlamında kullanılmaktadır. 

Aynı zamanda olayların gerçekleştiği yer anlamında da kullanılmaktadır.67  

Terim olarak melhaime kelimesi: ölü sayısı çok olan savaş, fitne zamanı ortaya 

çıkan büyük olay, şiddetli çarpışma veya bu tür olayların vuku bulduğu yer manalarına 

gelmektedir. İbn Faris (ö. 395/1004), savaşta insanların birbirine girmesi ve savaş 

alanında ölen kişilerin cesetlerinin et yığını oluşturması dolayısıyla harplere melhame 

denildiğini kaydetmiştir.68  

 

Hadis Kaynaklarında Fiten ve Melahim: 

Yukarıda da zikrettiğimiz gibi Kur’an ve hadis kaynaklarında bu kavramlar daha 

çok gelecekte meydana gelecek bazı kötü olaylar, kıyamet öncesi çıkacak bazı alametler, 

iç karışıklıklar, savaş veya fitne anında çıkan büyük karışıklıklar anlamlarında 

kullanılmaktadır. 

İmam Buhari (256/870) eserinde Kitabu'l-fıten bab başlığı açmıştır. Bu bab 

başlığında Müslümanlara zararı dokunan ve Allah'ın yardımından yoksun bırakan her 

türlü olay, iç karışıklık, düşmanlarla yapılan kanlı savaşlar ve kıyamete doğru zuhûr 

edecek olan olaylar hususundaki rivayetlerine yer vermektedir. Buhari'nin anlayışına 

göre; yakın ve uzak gelecekte vaki olacak her türlü karışıklık, sosyal ve ahlaki bozukluk 

"fıten" kapsamı içine girmektedir. Aynı şekilde İmam Tirmizi (ö. 279/892) hem iç 

karışıklıkları hem de kıyamet alametlerini "Kitabu'l-fıten" başlığı altında derlemektedir. 

İmam İbn Mace (ö. 273/887) ise ''eşratü's-saat" ve "melahim" terimlerini "Fitne" 

bölümünün alt başlıkları olarak kullanmaktadır.69 

 İmam Müslim (ö. 261/875) eserinde "Kitabu'l-fıten ve eşratü's-sâati" başlığı 

altında ilgili hadisleri zikretmektedir. Kitabu'l-fıten içinde Hz. Osman'ın vefatı ile ortaya 

çıkan büyük fitneden başlayarak Müslümanların birbirleri ve düşmanları ile yapacakları 

her türlü savaş, karışıklık ve olumsuz gelişmeleri kaleme almıştır. Eşratü's-saat başlığında 

kıyamet alametlerine ilişkin rivayetlerine yer vermektedir. Bunlar olmadığı sürece 

 
67 Çelebi, “Fiten ve Melahim”, s. 149. 
68 Çelebi, “Herc İnançları” s. 153. 
69 Çelebi, “Herc İnançları”, s. 156-157. 
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kıyamet kopmayacak ifadelerini kullanmıştır. Aynı şekilde bunlar içinde bazen hem 

kıyamet alameti hem de fıten ve melahim olarak nitelendirilen hadiseler de vardır.70 

İmam Ebü Davud (ö.275/889) Sünen eserinde Kitabu'l-fıten ve Kitab- ul melahim 

olmak üzere iki ayrı bab başlığı altında hadisleri rivayet etmektedir. Fitne bab başlığında 

Hz. Peygamber'in önceden haber verdiği, ümmetin başına gelecek olan sonucu menfi 

olayları zikreder ve bunları harp, soygun, bolluk, kara felaket gibi fıtneler şeklinde 

dizmiştir. Melahim bab başlığında ise Rumlar ile yapılacak savaşlar, Kudüs'ün onarımı, 

Medine'nin harap edilmesi, İstanbul'un fethi, büyük melahime, Türkler ve Habeşlilerle 

savaşılacağı Deccal'in zuhür edeceği" gibi haberlerden bahsetmektedir.71 Bu hadis 

kaynaklarında Gazve-i Hindle alakalı hadisler geçmemektedir. 

Mevzu bahis olan hadisleri İmam Nesai, Sünen-i Nesai isimli kitabında kitabu'l 

cihat bölümünde Gazvetü’l-Hind (Hind seferi) bab başlığı altında üç tane hadis rivayet 

etmiştir. İmam Beyhakî es-Sünen el-Kebîr isimli eserinde Kitabü's-Siyer bölümünde ma 

ca' fi kitâli’l-Hind bab başlığında kaleme almıştır. Nuaym b. Hammâd (ö. 228/843) 

Kitâbü'l-Fitende Gazvet-ül-Hind başlığını koyarak beş tane hadis rivayet etmiştir. Ahmed 

b. Hanbel ise üç tane hadis rivayet etmiştir. 

 

Gazve-i Hind ile ilgili Hadis Rivayetleri: 

Hadis kaynaklarında Gazve-i Hind ile alakalı rivayet edilen hadislerin sayısı 

beşe çıkmaktadır. Bu hadisler sahabiler arasında en çok hadis rivayet eden meşhur 

sahabi Ebu Hureyre (r.a), Hz. Peygamber’in azatlısı Sevbân b. Bücdüd, Tâbiînlerden Kâ 

‘b el-Ahbâr ve Safvân b. Amr tarafından rivayet edilmiştir. Şimdi aşağıda hadisleri ele 

alalım: 

اِدُق َرُسوُل هللاِ َصلَّى  َحدَّثَنَا يَْحيَى ْبُن إِْسَحاَق ، َحدَّثَنَا اْلبََراُء ، َعِن اْلَحَسِن ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ   -1 : َحدَّثَنِي َخِليِلي الصَّ

ْنِد َواْلِهْنِد .فَإِْن أَنَا أَدَْرْكتُهُ فَاْستُْشِهدُْت ، فَذَاَك ، َوإِْن أَنَا ، فَذََكَر هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل : يَُكوُن فِي َهِذِه اأْلُ  ِة بَْعٌث إِلَى الس ِ مَّ

ُر قَدْ أَْعتَقَنِي ِمَن النَّارِ     .َكِلَمةً ، َرَجْعُت َوأَنَا أَبُو هَُرْيَرةَ اْلُمَحرَّ

 
70 Çelebi, “Herc İnançları”, s. 157. 
71 Çelebi, “Herc İnançları”, s. 157. 
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Bize Yahya b. İshak rivayet edip (dedi ki), bize el-Bera, Hasen’den, (O da) Ebu 

Hureyre’den haber verdi ki; O şöyle demiş: sadık olan halilim Resulullah bana şöyle dedi: 

"Bu ümmetin askerleri Sindh ve Hind’e gönderilecektir. Eğer o askerleri idrak eder, şehit 

düşersem, şehitlerden olurum. Geri dönersem cehennem ateşinden kurtulmuş Ebu 

Hüreyre olacağım.  

Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek isimli kitabında, 3/514: 6232 numaralı hadis.  

Nesai el-Müctebâ, 1/626: 1/3173 numaralı hadis,1/626: 2/3174 numaralı hadis. Yine 

Nesai es-Sünenü'l-kübrâ 4/302:4367 ve 4/303: 4368 numaralı hadis. Saîd b. Mansur, es-

Sünen 7/178:2374 numaralı hadis. İmam Beyhakî, es-Sünenü'l-kebîr, 9/176:18671. 

Ahmed b. Hanbel, Müsned,3/1505:7249 ve 2/1853:8945. el- Bezzâr el-Müsned isimli 

esrinde 15/302:8819 olarak tahric etmişlerdir.72 

Sadece Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855) bu lafızlarla rivayet etmiştir. Diğer hadis 

müellifleri ise …. Cebr b. Ubeyde ’den, o da Ebu Hureyre’den şöyle dediğini rivayet etti; 

Resulullah (s.a.v) bize Hind ülkesine sefer yapılacağını vadetti. Eğer o sefere erişirsem, 

malımı ve canımı o savaş için feda ederim. Eğer o savaşta şehit olursam şehitlerin en 

faziletlerinden olurum. Eğer gazi olarak dönersem, o zaman da ben, cehennem ateşinden 

kurtulan Ebu Hüreyre’yim. Şeklinde tahric etmişlerdir. 

َوَعدَنَا َرُسوُل هللاِ َصلَّْى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم  :  َحدَّثَنَا َسيَّاٌر أَبُو اْلَحَكِم، َعْن َجْبِر ْبِن َعبِيدَةَ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ رِضَي هللا عْنهُ ، قَالَ )

رُ َغْزَوةَ اْلِهْنِد فَإِْن أَدَْرْكتَُها أُْنِفْق فِيَها نَْفِسى َوَماِلى َوإِْن قُتِْلُت ُكْنُت أَْفَضَل الشَُّهدَاِء َوإِْن   (َرَجْعُت فَأَنَا أَبُو هَُرْيَرةَ اْلُمَحرَّ

Mısırlı âlim ve muhaddis Ahmed Muhammed Şakir (1892-1958) bu hadisin sahih 

olduğunu söylemiştir.73 Muhammed Nâsırüddin el-Elbânî (1914-1999) ve Şuayb Arnaût 

ise bu hadislerin “senedi zayıftır” demişlerdir.74  

el-Bezzâr el-Basri (ö. 292/905) bu hadisi Ebu Hureyre’den başka kimsenin rivayet 

etmediğini ve bu isnattan başka isnadı da olmadığını söylemiştir.75 

 
72 Web sitesi: جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية المطهرة  
73 Ahmed Muhammed Şakir, Şerh’ul-Müsned, (Kahire: Dar-ül Hadis Yayınları,1995-1416,) c. 6, s. 532. 
74 Suheyb Abdulcabbar, el-Müsned el-Mevdui el-Cami lil-Kutub el-Aşere, (Şamile b.y, y.y.) c. 2, s. 302.        
75 el-Bezzâr, Müsned, (Medine-i Münevvere, Mektebe-tul-ulum ve hikem Yayınları,1988,2009) c. 15, s. 

302. 
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Zehebi (ö. 748/1348) Divanü'd-Duafa ve'l-Metrukin isimli eserinde Cebr b. 

Ubeyde hakkında meçhul olduğunu zikretmiştir.76 

İbn Hacer el-Askalâni (ö. 852/1449) Tehzibü't-Tehzib eserinde Gazvet-ül Hind 

hadisi Ebu Hureyre’den şair Cebr b. Ubeyd’e, ondan da Seyyar Ebu'l-Hakem rivayet 

etmiştir dedikten sonra İbn Hacer; Zehebi’nin eserinde okudum o da bu haberin sahibi 

kim olduğunu bilmiyor, kitabu’l cihattaki haber ise münkerdir. İbn Hibbân ise sikaat 

eserinde kaydetmiştir.77 

Abdullah es-Sisi de Tahric ve tahkik- lil Kitâbü’l-Fitende 1232 numaralı hadis 

olarak tahric etmiş ve Hadisin merfu ve zayıf olduğunu söylemiştir. İbn Hibbân dışında 

kimse güvenirliğini tasdik etmediğini dile getirmiştir.78 

İbn Kesir (ö. 774/1373) en-Nihaye fi'l-Fiten ve'l-Melahim isimli eserinde bu 

Hadisi zikrettikten sonra şöyle demiştir: Müslümanlar Muaviye bin Ebu Süfyan 

Emirliğinde H. 44 yılında sefer düzenlediler. Bu yüzden detaylı olarak bahsettiğimiz 

birçok konu var. Hicri 400 yılında Mahmud Sebüktekin de Hinde ve ona ilhak eden 

bölgeleri üzerine yürüdü ve zaferler kazandılar. O bölgede çok güzel şeyler yapmakla 

birlikte çok ünlü Somnath adı verilen tapınağı yıktılar. Kolye, gerdanlık, kılıçlar ve başka 

ganimetleriyle birlikte sağ salim memleketine geri döndü.79 

ُ َعْنهُ  -2 ِ َصلَّى  قَاَل: قَاَل َرُسوُل  َحدَّثَنَا بَِقيَّةُ ْبُن اْلَوِليِد، َعْن َصْفَواَن، َعْن بَْعِض اْلَمْشيََخِة، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َرِضَي َّللاَّ َّللاَّ

ُ َعلَْيِهْم حَ  تَّى يَأْتُوا بُِملُوِكِهْم ُمغَلَِّليَن بِالسَََّلِسِل، يَْغِفُر هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، َوذََكَر اْلِهْندَ، فَقَاَل: »لَيَْغُزَونَّ اْلِهْندَ لَُكْم َجْيٌش، يَْفتَُح َّللاَّ

ُ ذُنُوبَُهْم، فَيَْنَصِرفُوَن ِحيَن يَْنَصرِ  فُوَن فَيَِجدُوَن اْبَن َمْريََم بِالشَّاِم« قَاَل أَبُو هَُرْيَرةَ: إِْن أَنَا أَدَْرْكُت تِْلَك اْلغَْزَوةَ بِْعُت ُكلَّ َّللاَّ

ُر، يَ  ُ َعلَْينَا َواْنَصَرْفنَا فَأَنَا أَبُو هَُرْيَرةَ اْلُمَحر ِ الشَّاَم فَيَِجدُ فِيَها ِعيَسى اْبَن َمْريََم،   ْقدَمُ َطاِرٍف ِلي َوتَاِلٍد َوَغَزْوتَُها، فَإِذَا فَتَْح َّللاَّ

ِ، قَاَل: فَتَبَسََّم َرُسوُل َّللاَِّ   َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوَضِحَك، ثُمَّ فَََلَْحِرَصنَّ أَْن أَدْنَُو ِمْنهُ فَأُْخبُِرهُ أَن ِي قَدْ َصِحْبتَُك يَا َرُسوَل َّللاَّ

 .قَاَل: »َهْيَهاَت َهْيَهاَت«

“Bize Bakıyye b. el-Velid, Safvan’dan, (O) bazı şeyhlerinden, (Onlar da) Ebu 

Hureyre’den (r.a) rivayet ettiler ki: Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre; ‘’Resulullah 

 
76 Zehebi, Divanü'd-Duafa ve'l-Metrûkîn (Mekke: Mektebet-ül- Nehza Hadise Yayınları, 1967-1387) s. 60. 
77 İbn Hacer El-Askalâni, Tehzibü't-Tehzib, (Hindistan: Dairet-ül-Marife Nizamiye, H. 1326) c. 2, s. 59. 
78 Abdullah es-Sisi, Tahric ve tahkik lil kitabu’l-Fiten, (Mısır, Dar-ül-lülüe, t. y) c. 2, s. 67. 
79 İbn n Kesir, En-Nihaye fi'l-Fiten ve'l-Melahim, (Beyrut- Lübnan, Dar-ül-Cil Yayınları,1988-1408) c. 1, 

s. 18. 
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(s.a.v) Hind ’den bahsetti, sonra da şöyle demiştir: Muhakkak ki ordularınızdan biri Hind 

ile savaşacak, Allah bu Mücahitlere zaferi ihsan edecek ve bu mücahitler onların krallarını 

ve hükümdarlarını kelepçeleyerek getireceklerdir, Allah bu Mücahitleri affetsin. 

Müslümanlar geri döndüklerinde İsa b. Meryem’i Şam'da bulacaklardır’’. Ebu Hüreyre 

de şöyle demiş; eğer bu gazveye idrak edersem bütün malımı ve mirasımı satar buna 

iştirak ederdim. Allah bizlere zaferi ihsan eder, geri dönersem kurtulan Ebu Hüreyre’yim. 

Şam’a gelen İsa b. Meryem’i bulur.  Ey Allah elçisi benim dileğim ‘’ona yakın olduğumda 

senin sahabilerinden olduğumu” haber etmektir. Ravi diyor ki; Resulullah (s.a.v) 

tebessüm etti ve gülümsedikten sonra şöyle dedi; keşke ama bu ne kadar da uzak.” 

Abdullah es-Sisi Kitâbü’l-Fitende 1231 numaralı hadis olarak tahric etmiş ve 

Hadisin merfu ve zayıf olduğunu söylemiştir. Nuaym b. Hammâd infirad ettiğini 

kaydetmiştir. Senet ricâli arasında mübhem (bilinmeyen) râvileri bulunmaktadır. Aynı 

zamanda “gördüğüm kadarıyla bu lafızlarla Ebu Nuaym dışında başka kimse rivayet 

etmediğini” söylemiştir.80 

Bakıyye b. el-Velîd el-Kelâî el-Hımsî (ö. 197/812) zayıf ravilerden duyduklarını 

kendileriyle görüştüğü sika ravilerden duymuş gibi tedlis yaparak nakletmektedir. Bu 

yüzden hüccet kabul edilmemektedir. Sika ravilerden rivayet ettiği bilinen hadislerine 

güvenilebileceği, zayıf ve tanınmayan kişilerden rivayet ettiklerine ise itibar 

edilemeyeceği, âlimlerin Bakıyye hakkındaki ortak görüşüdür.81 Heysemî de “müdelles 

ve muan’an’ın” olduğunu söylemiştir.82  Aynı şekilde İmam Zehebi el-Arş isimli eserinde 

Bakıyye b. el-Velîdin suduk ve zayıf ravilerinden çokça tedlis ettiğini zikretmiştir.83 

ِحيِم قَاَل : َحدَّثَنَا أََسدُ ْبُن ُموَسى قَالَ  -3 دُ ْبُن َعْبِد هللاِ ْبِن َعْبِد الرَّ بَْيِديُّ : َحدَّثَنَا بَِقيَّةُ قَاَل : َحدَّثَِني أَبُو َبكْ أَْخبََرنِي ُمَحمَّ ٍر الزُّ

، ِ ٍ اْلبَْهَرانِي  ِد ْبِن اْلَوِليِد ، َعْن لُْقَماَن ْبِن َعاِمٍر، َعْن َعْبِد اأْلَْعلَى ْبِن َعِدي  َعْن ثَْوبَاَن َمْولَى َرُسوِل هللِا  ، َعْن أَِخيِه ُمَحمَّ

تِي أَْحَرَزهَُما هللاُ ِمَن النَّاِر ، ِعَصابَةٌ  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ عَ  لَْيِه َوَسلََّم: ِعَصابَتَاِن ِمْن أُمَّ

 تَْغُزو اْلِهْندَ َوِعَصابَةٌ تَُكوُن َمَع ِعيَسى اْبِن َمْريََم َعلَْيِهَما السَََّلُم.

 
80 es-Sisi, Fiten, c. 2, s. 66. 
81 İsmail Lütfi Çakan, “Bakkıye b. velid”, DİA, IV, s. 536.  
82 Muhammed b. Abdurrahman el-Hamis, İtikadü Eimmeti’s-Selef Ehl-i hadis, (Kuveyt: Dar-ül- İlaf ed-

Devliye Yayınları,1999-1420), c. 1, s. 405. 
83 İmam Zehebi, el- Arş, (Medine: İmad-ül Bahs-ül ilmi bil cemiyet-il İslamiye, 2003-1424) c. 2, s. 71.  
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“Bana Muhammed b. Abdullah bin Abdürrahim haber verdi. Dedi ki: Bize Esed 

b. Musa rivayet etti. Dedi ki: Bize Bakıyye b. el-Velîd rivayet etti. Dedi ki: Bana Ebu 

bakr ez- Zübeydi rivayet etti. O da kardeşi Muhammed b. el- Velid ‘den. O da Lokman 

b. Amir’den O da Abdi’l A’la b. Adiyy el-Behraniyy’den O da Resulullah’ın (s.a.v) 

mevlası Sevban’dan dedi ki: Resulullah buyurdu ki: “Ümmetimden iki grup vardır ki 

Allah onları cehennem ateşinden korumuştur. Birisi Hinde karşı savaşanlar diğeri ise İsa 

b. Meryem ile birlikte olanlar.”  

Nesai el-Müctebâ isimli eserinde, 1/627:3/3175 numaralı hadis. Yine Nesai es-

Sünenü'l-kübrâ, 4/303, 4369. Amir’den, o da Abdul-Ala b. Adi el-Burhani, o da 

Peygamber efendimizin azatlısı Savban’dan rivayet etti. O da şöyle demiş; Resulullah 

(s.a.v) şöyle buyurmuştur: Ümmetimden iki grup vardır Beyhakî, es-Sünenü'l-kebîr, 

9/176:18672. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 10/5269, 22831 numaralı hadis.  İmam 

Taberani, Evsat eserinde 7/23, 6741 numaralı hadis olarak tahric etmişlerdir.84 

İsnadında geçen Esed b. Musa (ö. 212/827) hakkında İmam Nesai sika bir ravi 

olduğunu belirtmekte ve rivayetlerine es-Sünen ’inde yer vermektedir. Bunun yanında 

“keşke eserimde yer vermeseydim, bu daha hayırlı olurdu” demesinden onun kitaplarını 

beğenmediği anlaşılmaktadır. İbnü’l-Harrât Abdülhak b. Abdurrahman’ın, Esed’in 

rivayetlerinin delil olarak kullanılamayacağını söylediği kaydedilmekle beraber Davud 

es-Sünen’ine onun bazı rivayetlerini almış, Buhari de istişhâd maksadıyla bazı 

rivayetlerine el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’inde yer vermiştir. İbn Hazm ise Esed’in rivayetlerinin 

güvenilemeyecek derecede zayıf olduğunu (münker) söylemiştir.85 Elbânî ise bu rivayetin 

“sahih” olduğunu söylemiştir.86  

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل: -4 ْن َحدَّثَهُ، َعِن النَّبِي  تِي اْلِهْندَ، »يَْغُزو  َحدَّثَنَا اْلَوِليدُ، َعْن َصْفَواَن ْبِن َعْمٍرو، َعمَّ قَْوٌم ِمْن أُمَّ

ُ لَُهْم ذُنُ  ُ َعلَْيِهْم َحتَّى يَأْتُوا بُِملُوِك اْلِهْنِد َمْغلُوِليَن فِي السَََّلِسِل، يَْغِفُر َّللاَّ وبَُهْم، فََيْنَصِرفُوَن إِلَى الشَّاِم فَيَِجدُوَن  فَيَْفتَُح َّللاَّ

 ِعيَسى اْبَن َمْريََم بِالشَّاِم. 

“Bize el- Velid rivayet etti. Dedi ki: Bize Safvân b. Amr rivayet eti. O da Hz. 

Peygamber’den (s.a.v) rivayet eden kişiden rivayet etti. Resulullah (s.a.v) şöyle 

 
84 Web sitesi: جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية المطهرة 
85 Bilal Saklan, “Esed b. Mûsâ”, DİA, XI, s. 367  
86 Ömer Süleyman el-Eşkar, el-Kıyamet-üs- Suğra, (Ürdün: Dar-un-Nefais,1991-1411) s. 160. 
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buyurmuştur: Ümmetimden bazı insanlar Hind’e karşı savaşacaklar ve Allah bu insanlara 

zaferi ihsan edecektir ki onların hükümdarların eline kelepçe ve zincirlere bağlı 

getirilecektir, Allah onların günahlarını affetsin. Şam’a geldiklerinde İsa b. Meryem'i 

bulacaklardır.87” 

Bu hadisi Nuaym b. Hammâd (ö. 228/843) Kitâbü'l-Fitende 1239 tahric etmiştir. 

Abdullah es-Sisi, merfu ve zayıf olduğunu söylemiştir. Nuaym b. Hammâd infirad ettiğini 

kaydetmiştir. Senet ricâli arasında müphem (bilinmeyen) raviler bulunmaktadır. Aynı 

zamanda gördüğüm kadarıyla bu lafızlarla Ebu Nuaym dışında başka kimse rivayet 

etmediğini söylemiştir.88 

ْن َحدَّثَهُ َعْن َكْعٍب، قَاَل: »يَْبعَُث َمِلٌك فِي بَْيِت اْلَمْقِدِس َجْيًشا إِلَ  -5 ى اْلِهْنِد فَيَْفتَُحَها، فَيََطئُوا َحدَّثَنَا اْلَحَكُم ْبُن نَافِعٍ، َعمَّ

 اْلَمْقِدِس، َويُْقِدُم َعلَْيِه ذَِلَك اْلَجْيُش بُِملُوِك اْلِهْنِد ُمغَلَِّليَن، أَْرَض اْلِهْنِد، َويَأُْخذُوا ُكنُوَزَها، فَيَُصي ُِرهُ ذَِلَك اْلَمِلُك ِحْليَةً لَبَْيتِ 

اِل.    َويُْفتَُح لَهُ َما بَْيَن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب، َويَُكوُن َمقَاُمُهْم فِي اْلِهْنِد إِلَى ُخُروجِ الدَّجَّ

“Bize Hakem b. Nafi rivayet etti. O da Kâ ‘b el-Ahbâr’dan rivayet eden birisinden, 

Kâ ‘b el-Ahbâr şöyle demiştir: Bir Kudüs kralı Hind’e bir ordu gönderecek, Mücahitler 

Hind’i fethedip üstün gelecekler, hazinelerini ele geçirecekler, o zaman kral bu hazineleri 

Kudüs'ün tezyini için kullanacaktır. Ordu Hükümdarların ellerini kelepçeleyerek Kudüs 

kralına sunacaklardır. Daha sonra kralının emriyle Doğu ile Batı arasındaki tüm bölgeyi 

fethedecek ve Deccal'in ortaya çıkmasına kadar Hind bölgesinde kalacaktır.89” 

Ka’b el-Ahbar’ın Hz. Ebu Bekir devrinde Müslüman olduğu yahut Hz. Ömer 

döneminde Medine’ye geldiği, halifenin Kudüs’te bulunduğunu öğrenince oraya giderek 

kendisiyle görüştüğü ve onun huzurunda Müslüman olduğu kaydedilmektedir. Kâ ‘b el-

Ahbâr, Hz. Ömer ve Suheyb-i Rûmî gibi Sahabilerden hadis rivayet etmiş, Resul-i 

Ekrem’den Mürsel olarak rivayette bulunmuştur.90 

Abdullah es-Sisi Kitâbü’l-Fitende 1230 numaralı hadis olarak tahric etmiş ve 

Hadisin maktu ve zayıf olduğunu dile getirmiştir. Aynı zamanda isnadında mübhem 

raviler bulunmaktadır. Mübhem Raviler arasında Kâ’b b. Mâti künyesi Kâ ‘b el-Ahbâr 

 
87 Nuaym b. Hammâd, Kitabu’l-Fiten, (Kahire, Mektebet-üt Tevhid Yayınları, H. 1412) c. 1, s. 410. 
88 es-Sisi, Fiten, s. 46. 
89 Hammâd, Kitabu’l-Fiten, s. 409. 
90 M. Yaşar Kandemir, “Kâ ‘b el-Ahbâr”, DİA, XXIV, s. 2. 
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çokça hadis rivayet ettiğinden ötürü Hz. Ömer kendisini ikaz ettiğini söylemiştir.91 Yine 

verdiği bilgilere Hz. Ömer’in ilgi gösterdiği, kendisinden öğüt istediği ve tavsiyelerine 

uyduğu rivayet edilmiş ancak bazı şeyleri nakletmekten vazgeçmediği takdirde kendisini 

Medine’den süreceğini söylediği belirtilmektedir. İbn Mesut, ise rivayetlerinde yer alan 

gerçek dışı hususlar sebebiyle onu eleştirmiştir.92  

İbn Hibbân (ö. 354/965) Kâ ‘b el-Ahbâr’ı es̱-Sikat isimli eserinde kaydetmiştir. 

İbn Hacer de sika olduğunu söylemektedir. Abdullah es-Sisi; Ama gerçek şu ki fîhi nazar 

şedid yani tetkik etmek lâzım demiş. Çünkü bazı sahabiler dışında hiçbir mütekaddimun 

alimler tarafından güvenirliğinden haber verilmemektedir. Sahihaynde rivayetleri yer 

almamaktadır. Muaviye, Kâ ‘b’ın Ehl-i Kitap’tan rivayette bulunanların en güveniliri 

olduğunu söylemiş ancak bununla birlikte rivayetlerinde muhtemel gerçek dışı şeyler 

açısından incelenmesi gerektiğini de söylemektedir. Naklettiği bazı İsraili rivayetleri 

gerçeklerle bağdaşmayan bilgilerdir.93  İsnad zincirinde de görüldüğü üzere Hakem b. 

Nafi ile Kâ’b arasında meçhul raviler bulunmakta ve isimleri de zikredilmemektedir. 

 

İstismar Örneği Olarak Gazve-i Hind Hadisi: 

Müellif (Hindustan ke khilaf jihad) isimli kitabında Gazve- Hind’e ilişkin 

hadisleri buna katılacak kimselerin faziletlerinden bahsetmekte ve cesaretlendirmekle 

birlikte bu tür cihadın kıyamete kadar süreceğine de işaret etmektedir. Cihat ve kıtal’ı 

belli bir devir veya belli bir zamanla sınırlandırmak doğru bir yaklaşım değildir demiştir.94 

Hindistan'a karşı yapılan cihad, birçok alimler tarafından kıyamet alametlerinden 

sayılmaktadır. Müellif örnek olarak Nuaym b. Hammâdın Kitabu’l-Fiten isimli eserinde 

geçen hadisleri sıhhat ve hüküm açısından değerlendirme yapmadan vermektedir. Hadisin 

lafızları göz önüne alındığında hadis kelimelerinin umûm üzere olduğu ve onu herhangi 

bir cihatla sınırlamak için bir neden olmadığı açıktır. Bu nedenle, Hindistan'da farklı 

zamanlarda gerçekleşen tüm cihatlar ve Pakistan’ın Hindistan’a karşı yaptığı 

mühimmatları Gazve-i Hind mesabesindedir. Farklı zamanlarda birçok gazinin beşaretine 

 
91 es-Sisi, Fiten, s. 65. 
92 Kandemir, “Kâ ‘b el-Ahbâr”, s. 2.  
93 es-Sisi, Fiten, c. 1, s. 65. 
94 Mevlâna Muhammed Mansur Ahmed, Hindustan ke khilaf jihad (Hindistan’karşı cihad), Web sitesi. 
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nail olduğu gibi günümüz mücahit İslam askerleri (buradaki askerden kastı belli bir 

ülkenin askeridir) de bu beşaretin sahibidir. Bu hadislerde Hindistan'a karşı cihad 

yapanlar için mağfiret ve fazilet vardır demiştir.95 

Başka bir müellif, hadisler bazında Gazve-i Hind’in ikmal edilişi Hz. İmam 

Mehdi'nin mübarek elleri aracılığıyla olacaktır. Hindistan kralları zincirlerle vurulmuş 

vaziyette kendisine takdim edilecektir. Ve böylece Hindistan sonsuza dek tamamen 

İslam'ın yönetimi altında olacaktır. Hindistan müşrikleriyle yapılan bütün savaşlar, bu 

gazve kapsamında olup İmam Mehdinin gelişiyle ikmal olunacaktır. Böylece bu 

müjdelere nail olmak için, bütün Müslümanlar ve özellikle Pakistan’daki Müslümanlar, 

kendilerini topyekûn savaşa yani Hindistan'ın fethi için hazırlayabilirler.96  

Başka bir yerde halihazırda bu hadislerden yola çıkılarak, Hindistan'la cihat eden 

mücahitler Hz. Ebu Hüreyre’nin de ifade ettiği gibi İslam ve Pakistan’ın yüceliği için her 

şeyi feda etme ruhunu akılda tutmalıdırlar diye ifade edilmektedir. Hindistan’daki savaş 

ve cihad çağrısı, sahabiler ve tabiinlerle sınırlı kalmayıp kıyamete kadar tüm 

Müslümanlar için ortaktır.97 Benzer ifadeleri daha da çoğaltabilmemiz mümkün ama sözü 

çok uzatmadan bununla iktifa edelim.  

 

Hind’in Coğrafi Konumu: 

Halihazırdaki Hindistan Güney Asya'da bulunan bir ülkedir. Hindistan, yüz 

ölçümü olarak yedinci ve nüfus olarak en kalabalık ikinci ülkedir. Güneyde Hint 

Okyanusu, batıda Arap Denizi ve doğuda Bengal Körfezi ile çevrilmiştir. 

Eskiden Hint devleti sınırları bölünmeden önce, günümüzdeki Hindistan, 

Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Sri Lanka, Maldivler, Burma gibi ülkeleri de içinde 

barındırmaktaydı ve sınırları Çin'in sınırlarına kadar uzamaktaydı. Bu dev Hind ülkesi, 

Sindh ve Hind olmak üzere iki bölgeden oluşmaktaydı. Bu nedenledir ki Araplar bu iki 

ülkeyi (Sinh ve Hind) birleştirerek ‘’Hind’’ demekteydiler. Kuzeyde Himalaya dağ 

silsilesi. Batısında Günümüzde Afganistan ve İran’da bulunan Süleyman ve Hindu kuş 

 
95 Mansur Ahmed, Hindustan ke khilaf jihad. 
96 Umair Mahmood Siddiqui, Gazve-Hind, (Pakistan: İslami Ruhani Mission Yayınları, 2012), s. 18. 
97 Siddiqui, Gazve-e Hind, s. 34. 
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dağlarını kuşatmaktaydı. Güneyinde yarımadaya kadar uzanmaktaydı. Batısında Arap 

Denizi, doğusunda Bengal Körfezi, güneyinde Sri Lanka ile çeviriliydi. Kuzey bölgesi 

doğuda Assam dağlarını ihata etmekteydi. Günümüzde ise Hind devleti ayrı ayrı birkaç 

ülkeyi temsil etmektedir.98 

 

Hindistan’da İslam ve Fetihler Dönemi: 

Bilindiği üzere Arabistan dışında Islam’a davet, tebliğ ve irşat faaliyetleri 

Peygamber (s.a.v) hayattayken başlamıştır. Kuzeyle Güneyle, doğusuyla batısıyla, 

dünyanın dört tarafına elçileri göndermiş ve Sahabiler İslam’ı anlatmak ve yaymak için 

gayret sarf etmeye başlamışlardı. Aynı şekilde can güvenliği sağlamak, sınırları müdafaa 

etmek, toplumlarda yapılan zulme ve haksızlığa karşı susmamak ve adaletli bir nizam için 

çaba sarf etmişlerdir. Hicretten sonra Medine'de nazil olmuş Nisa suresinde şöyle 

geçmektedir. “Size ne oluyor da Allah yolunda ve "Ey Rabbimiz! Bizleri halkı zalim olan 

şu memleketten çıkar, katından bize bir dost ver, bize katından bir yardımcı ver" diye 

yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların uğrunda savaşa 

çıkmıyorsunuz?’’99 Ayeti gereği İslami fetihler dönemi de Hz. Peygamber ve Hulefâ-i 

Râşidîn (Raşit Halifeler) döneminde başlamış oldu. İslam fatihleri, zulüm ve haksızlığa 

uğramış kimsenin imdadına yetişmişlerdir. İslam'ın sosyal adaletine uygun bir dünya ve 

medeniyet kurmaya çalışmışlardır. Böylece insanların yaşadığı karanlıklar çağına 

aydınlık, irşad ve hidayete sebep olmuşlardır. İslam Medeniyeti, getirmiş olduğu 

yenilikleriyle sosyal kaosu kaldırmaya, koşulları düzeltmeye ve adaleti sağlamaya 

çalışmıştır. 

  Hz. Ömer (ö. 23/644) döneminde Osman b. Ebi’l-Âs Umman üzerinden Hind sahil 

bölgeleri üzerine deniz seferleri düzenledi. Thane (Mumbai) Bharoç (Gujrat)in kıyılarına 

kadar varmışlar ve zafer elde emişlerdir.100 

 
98 Ahmed Mahmud es-Sadati, Tarih-ül Müslimin fi- Şibhil karet-il-Hindiye, (Kahire: Mektebet-ül Edeb, H      

868) s. 17-18. 
99 Nisa suresi, 4/75 
100 Athar Mubarakpuri, Arab-o-Hind Ahd-e-Risalat, (Lahor: Tahlikat Yayınları, 2004) s. 179-180. 
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Hz. Ömer’in ilk döneminde Bahreyn ülkesi Hind ve Fars gazvesi için önemli bir 

merkez halindeydi. Daha sonra Irak’taki Basra ve Küfe şehirleri Müslümanların eline 

geçince doğuda bulunan Horasan, Sicistan, Kirman ve Hind vb. beldelerin siyasi, idari 

yapısı açısından merkez haline gelmişti. Yukarıda zikrettiğim gibi Irak, Basra ve Küfe 

olmak üzere ikiye ayrılmıştı.  O dönemde Ahvaz, Fars, Horasan ve söz konusu Hind vb. 

doğudaki beldeler Basra’ya ilhak edilmekteydi. Bu dönemlerde doğu vilâyetlerinde 

yapılan fetihler neticesinde bu bölgelerin idaresi Basra valisinin sorumluluğuna 

bırakılmıştı. Basra valisi Ebu Musa el-Eşari’nin komutanlığında Hind, Çin, İsfahan ve 

Horasan gibi yerler Müslümanlara açılmıştır. Buna isnaden, Hind seferleri Irak’ın 

fetihlerinden kabul edilir. Bazı alimler, Hindin fethinden bahsederken Irak havadisleri 

içinde ele almışlardır.101 Hind, Ömer b. Hattab döneminden Abbasi Halifesi Me'mun 

Dönemine dek Basra ve Irak valilerin elindeki İslami hilafetin bir parçası olarak kabul 

edilirdi.102 

Aynı şekilde Muaviye b. Ebu Süfyan (ö. 60/680) Mühelleb b. Ebî Sufle ondan 

sonra Abudullah b. Sevar el-Abdi komutanlığında Hind’e seferler düzenlediler. Abdullah 

b. Sevar el-Abdi, halkı İslam’a davet etti. Yaptığı seferlerde büyük zaferler kazandı ama 

daha sonra müşrikler tarafından suikast düzenlendi. Bu yüzden Muaviye, Ziyâd’a Irak’a 

ve Hind’e sefer düzenlemesi için emir verdi. Bu seferlerde de büyük zaferler elde 

etmişlerdir.103  

İbn Kesir de Sind’e ve Hind bölgelerinde Muhammed b. Kasım’ın Fethilerinden 

bahsederken şöyle demiştir: Bundan önce, Müslümanlar Hz. Ömer ve Hz. Osman 

zamanında bu yerlerin birçoğunu fethettiler.104 Sonra ki ifadeler hadisin şerhinde 

geçmişti. 

Sind Racası Dâhir, Mekrân’daki Müslümanlara ve Müslüman ticaret gemilerine 

saldırdığı ve Mekrân Valisi Saîd b. Eslem’i öldürenleri korumaktaydı. Bu nedenle Emevî 

kumandanı Haccac b. Yusuf es-SEKAFÎ (91-710) yılında Dâhir’in üzerine, Ubeydullah 

 
101 Athar Mubarakpuri, el-Ukdet-üs-Semin fi futuhi-l-Hind, (b.y: Dar-ul Ensar Yayınları, t.y) s. 15-16. 
102 Mubarakpuri, futuhi-l-Hind, s. 17. 
103 Ahmed b. Abdurrahman, El-feth-ür-rebbani- li tertib-il Müsned el-imam Ahmed b. Hanbel, (b.y: Dar-u 

İhya-üt-türasil Arabi Yayınları, t.y) c. 22, s. 411. 
104 Mubarakpuri, futuhi-l-Hind, s. 17. 
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b. Nebhân ve Büdeyl b. Tahfe el-Becelî’yi göndermiştir. Yapılan savaşlarda da bu 

kumandanlar şehit düşmüşlerdir.105 

Daha sonra Muhammed b. Kasım (ö. 96/715) görevlendirilmiş ve bu topraklara 

gönderilmiştir. Kendisi tarafından Sind ve Hind eyaletinde bulunan “Deybül” liman şehri 

kuşatıldı ve ardından etraftaki başka şehirlere askeri birlikler gönderilmiştir. Bu 

seferlerde Müslümanlar büyük fetihler gerçekleştirmiştir. Böylelikle (92-96,711-715) 

yılları arasında gerçekleştirilen bu fetihlerle bugünkü Belûcistan’dan Hindistan’daki 

Kathiavar’a (Gujrart) kadar bütün İndus vadisi İslâm hâkimiyetine girdi. Budist ve 

Hindular’a din hürriyeti tanındı ve tapınaklarına dokunulmadı. Mültan’ın fethinden 

etkilenen Bailman (Bhilamalla) racası da kendi arzusuyla İslâm hâkimiyetini 

benimsedi.106  

Daha sonraki dönemde de Mahmud Gaznevi (ö. 421/1030) komutasında sefer 

düzenlenmiş ve fetih yapılmıştır. Tarih kitaplarında yeterince bilgiler bulunmaktadır. 

Burada amacımız tarih yazmak değildir, detaylı bilgi için ilgili tarih kitaplarına müracaat 

edilebilir. 

Bu rivayetlerden anlaşılacağı üzere bazı sahabiler ve mütekaddimun alimleri Hind 

denildiğinde Hind ülkesi değil aksine Hint tarafındaki bölgeleri ve özellikle de Basra'ya 

ve çevresine atıfta bulunulduğu görüşündedir. Dolayısıyla hadislerdeki seferler İslam’ın 

erken ve orta döneminde gerçekleşmiştir. Buna ilaveten Hindistan’da başka İslam 

devletlerinin mevcudiyeti tarihi bir gerçektir. Gurlular, Delhi Sultanlığı, Harezmşahlar 

Devleti, Timur Devleti gibi devletler Hindistan’da Müslümanlar tarafından kurulan 

devletlerdi. Babür Devleti 1526’dan 1857’ye kadar varlığını sürdüren İslam tarihinin en 

büyük devletlerinden birisiydi. Bu tarihi veriler de gösteriyor ki Hindistan’da erken 

dönemlerde İslâm devleti kurulmuş son zamanlara kadar da varlığını sürdürmüştür. 

Bilindiği üzere Yüce Kur'an, insanlığın barış ve huzurunu amaçlamaktadır.  İslam 

kelimesinin iki anlamı vardır. Birincisi barış, ikincisi ise tam bir teslimiyettir. Bu 

teslimiyetin gereği bir kişinin tamamen kendisinden vazgeçip şartsız olarak kendini 

Allaha teslim etmektir. İslam’ı tamamıyla kucaklayan Müslümandır. Dolasıyla Allah’ın 

 
105 İqtidar Husain Siddiqui, “Muhammed b. Kāsım es-Sekafî,” DİA, XXX, s. 548. 
106 Siddiqui, “Muhammed b. Kāsım es-Sekafî,”, s. 548-549. 
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mahlukatından nefret eden kimse asla gerçek bir Müslüman olarak kabul edilemez. Allah 

insanlıktan ne beklemektedir? Bir Müslüman olarak bizim hedefimiz ne olmalı ve 

buradaki sorumluluklarımız nelerdir? Aslında varlığımızın temelini oluşturan bu 

soruların cevaplarını araştırmak her insanın vazifesidir. Bu konulardaki varsayımlarımız 

genellikle yanıltıcı olmaktadır. Bu nedenledir ki Allah zaman zaman dünyanın her 

köşesine insanlığa rehberlik etmek için Peygamberler göndermiştir. Son Peygamberi Hz. 

Muhammed (s.a.v) bu dünyaya rahmet elçisi olarak gönderilmiştir. Bundan sonra da asla 

başka bir peygamber gelmeyecektir. Buna binaen cihad birini öldürüp cehenneme 

göndermek için değil aksine son Peygamberin ümmeti olarak cihad, insanları yakında 

gelecek olan kıyametin dehşetinden ve cehennem ateşinden uyarmak ve kurtarmak için 

yapılmalıdır.  
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Sonuç 
 

İslam’da cihat ameliyesinin özel yeri vardır. Cihadın manası, sadece düşman 

karşısında fiili olarak savaşmak değildir. Kelime manası itibarıyla cihad, azami ve asgari 

derecede mücadele etmek, efor ve gayret sarf etmektir. Bir kişi tüm çabasını bir hedefe 

ulaşmak için harcıyorsa, buna cihat denir. Savaşmak manasında kıtal kelimesinin 

kullanılması daha doğru ve isabetli olacaktır. İslam’da kıtal da acımasız ve saldırgan bir 

savaş değil, verilen tanıma uygun olan hakikat ve adalete dayanan meşru bir savaş 

manasına gelir.  Savaşın amacı dini baskıyı ve zulmü sona erdirmek ve barışı ve düzeni 

yeniden sağlamaktır. 

Kur'an-ı Kerim ve hadislerin ışığında, nefse karşı cihat, İslam’a davet için yapılan 

cihat ve düşmana karşı yapılan cihat olmak üzere önemli üç çeşit cihattan söz etmeye 

çalıştık. Nefse karşı cihadın maksadı; kişinin negatif duygularını ve şeriatın belirlediği 

istenmeyen arzularını murakabe ve kontrol etmektir. Aynı şekilde kişi hayatın bütün 

şartlarında Allah'ın istediği dini istikamet üzere olmak için güç ve gayret sarf etmeli ve 

mücadelede bulunmalıdır. 

İslam’a davet için yapılan cihat; bu tür cihadın gereği, Müslüman kimsenin 

Allah'ın mesajını hiçbir kavmi, kabileyi ve topluluğu ötekileştirmeden, kadın, erkek 

ayrımı yapmaksızın bütün insanlığa ulaştırmasıdır. Zalim veya adil hükümdarla ilgisi 

olmayan her devirde inkıtaya uğramadan kesintisiz devam eden tamamen barışçıl bir 

süreç olup kıyamete kadar farklı şekiller ve farklı yollarıyla devam edecektir. Hatmü'n-

nübüvve akidesi gereği de Müslümanlar diğer kavimleri, toplulukları tevhide davet sahası 

bilmelidirler. Bu yolda her türlü meşakkat ve sıkıntıları çekmekten çekinmemelidirler. Bu 

mücadele için dünyadan vazgeçip canı, malı feda etmeli ve vakit ayırmalıdırlar. Bu da en 

büyük ve en hayırlı cihattır. Allah da adaletini sağlamak için kıyamet gününde diğer 

kavimler üzerine şahitler istemektedir. Dolaysıyla Allah tarafından Müslümanlara verilen 

şahitlik görevi yerine getirilmelidir. 

Üçüncüsü ise düşmana karşı cihaddır. Bu tür cihad için kıtal kelimesini 

kullanılmış ve belli şartlar haiz olduğunda gerçekleştirilmesine cevaz verilmiştir. Bununla 

birlikte Hz. Peygamber (s.a.v) bütün hayat boyunca şiddete giden yolları terk etmiş ve 

sulh ilkesini benimsemiştir. Hz. Peygamber’in yaptığı savaşlar dikkatle incelendiğinde 
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savunma amaçlı olduğu anlaşılmaktadır. Savaşlar düşmanlar tarafından başlatılmış, sonra 

da Müslümanlar kendilerini müdafaa etmek zorunda kalmışlardır. Aynı şekilde müşrikler 

Müslümanlara saldırmak üzere Medine civarına gelmişlerdir. Savaşların Medine 

etrafında gerçekleşmesinden yola çıkarak müdafaa amaçlı olduğunu da anlayabiliriz. 

Kuran-i Kerimde Hz. Peygamber (s.a.v) ve ashabına sırf fitneyi (dini baskı veya 

zorla insanlara dayatılan şirki) sona erdirmesi için savaşa izin verilmiştir. Bu tür cihat 

geçici olup fitne bitince sona ermiş olur. Günümüzün devlet yapısı eskisi gibi değildir. 

Dolayısıyla din konusunda hangisini seçip seçmemek insanlara bırakılmıştır. Burada artık 

Müslümanlara düşen görev, İslam’ı doğru bir şekilde bu ülkelerdeki insanlara 

ulaştırmaktır.  

Günümüzde bazı militan gruplar ve dini cemaatler tarafından cihad adına bir 

ülkeyi fethetmek, iktidarını kurmak, sınırlarını genişletmek veya İslam hükümetini 

kurmak maksadıyla silaha sarılmaktadırlar. İslam’da kurulu nizamı bozmak üzere 

böylesine başıboş bir harekete izin verilmez. Sadece İslam Devleti cihad ilan etme 

hakkına sahiptir. Bir hizip ya da grup tarafından yapılan bu tür faaliyetler fesat ve isyan 

mesabesindedir. Bir ülkede çoğunluk olarak Müslüman yaşıyor diye İslam devleti 

diyemeyiz. Şeriatın belirlediği kriterlerin mevcut olması lazım. Günümüzde ise “İslam 

devletinden söz etmek güçtür” diyenlerin de şeriatın belirlediği kriterleri düşünmesini ve 

Hz. Peygamberin hayatını incelemesini istirham edeceğim. 

Gazve-ı Hind’e ilişkin varit olan hadislerin sayısı beşe çıkmaktadır. Bunlardan iki 

tanesi Hz. Ebu Hureyre’den rivayet edilmiştir. Ahmet Şakir ilk hadisi hakkında sahih 

olduğunu söylese de Hadis alimlerin genel kanaatine göre; senedi zayıf ve merfu bir 

hadistir. Zehebi ve el-Askalâni ise isnadında meçhul ravi bulunduğunu söylemiştir. el-

Bezzâr da isnadın bilinmediğini söylemiştir. İkinci rivayeti için Abdullah es-Sisi merfu 

ve zayıf olduğunu söylemiştir. Ebu Nuaym dışında başka kimse rivayet etmemiştir. Ravi 

Bakıyye b. el-Velîd hakkında Hadis alimlerin genel kanaati müdelles ve mu’an’an 

olduğudur. İmam Zehebi zayıf ravilerinden saymıştır. Hz. Peygamber’in azatlısı, Sevbân 

b. Bücdüd’den gelen hadis hakkında Elbânî bu rivayetin “sahih” olduğunu söylese de İbn 

Hazm isnadında geçen Esed hakkında güvenilemeyecek derecede zayıf olduğunu 

(münker) söylemiştir. Hadis alimi Nesai’nin de aynı şüpheye sahip olduğu görülmektedir. 
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Abdullah es-Sisi diğer iki rivayetten Safvân b. Amrın rivayetinin merfu ve zayıf; Kab el-

Ahbar’ın rivayeti için de maktu’ ve zayıftır demiştir. İsnad zincirinde meçhul raviler 

bulunmakta ve isimleri de zikredilmemektedir.  

Görüldüğü üzere hadisler sıhhat ve isnad açısından problem teşkil etmektedir. 

Bunu artık siz okuyuculara bırakıyorum. Coğrafya ve tarih perspektiften bakacak olursak 

kesinlikle günümüzdeki dünyada en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülkelerden biri 

olan Hindistan veya belli bir topluluğun kastedilmediği açıktır. Yukarıda sözü geçen diğer 

ülkelerde Hz. Peygamber ve ashabı zamanındaki Hind ülkesi kapsamına dahildir. Aynı 

şekilde Emevî kumandanı Haccac b. Yusuf es-Sekafî ve Muhammed b. Kasım tarafından 

erken döneminde Hind’e sefer düzenlemesi ve ülkeyi fethetmesi müsellem bir hakikattir 

ki beşerin fikrine istikamet vermektir. 

 Bunları dikkate aldığımız vakit, bazı militan gruplar ve dini cemaatler tarafından 

öne sürülen Gazve-i Hind gerçekleşmemiş olup halen devam ettiği ve kıyamete kadar 

süreceği iddiaları doğru değildir. Gerçek şu ki, Kuran'da cihat kelimesi Allah'a davet 

etmek için gelmiş ve barışçıl bir mücadele söz konusu olup kalıcı dinsel bir görevdir ve 

kıyamete kadar sürecektir. Her devirde farklı şekiller ve farklı yollarla devam edecektir. 

Örneğin; Kuran'ın çevirilerini dünyanın her dilinde yayınlamak, uluslararası kapsamda 

davete yönelik programlar yapmak vb. Günümüzde devletlerarası siyasi menfaatler için 

yapılan savaşları Peygamber efendimizin müjdesi olan Gazve-ı Hind ile alakalı olarak 

algılamak ve insanları bu tür cihada davet etmek fesada davet etmek demektir. Allah ve 

Resulü bunlardan beridir.  

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın ifadesiyle tezimi nihayetlendiriyorum:  

 Cihat fiili insanları ne dine zorlayarak sokmak onları inanç noktasında 

zorlamak ne de toprak işgal etmek amacıyla yapılan bir fiil değildir. Çünkü 

dileyen iman eder, dileyen inkâr eder; çünkü hak ile batıl açık bir şekilde 

ortaya çıkmıştır. Cihat, işte bu noktadan sonra insanlara Hakkı anlatmak 

ve insanların gerçeği görmelerini engelleyen perdeleri kaldırmak, bu 

perdeleri ortaya koyan kimselerle mücadele etmektir. Yoksa inanç kalp 

işidir ve bu noktada kimseye zorlama yapılamaz.107  

 

 
107 Karadeniz, “Örgütü” s. 152. 
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