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döndükten sonra kapsamlı ve teşkilatlı 
bir tebliğ faaliyetine başladı. Tevhid akl
desinin, ibadet ve ahlak anlayışının öğre
tilmesi hedeflenen bu çalışmaları sırasın

da Nuh'ta halka yaptığı bir konuşmada 
onlara cemaat halinde örgütlenmeleri 
çağrısında bulundu. Böylece Cemaat-i 
Tebliğ, Tebllgi Cemaat, Tahrik-i iman gi
bi isimlerle anılan bir hareketin kurulu
şu gerçekleşti. Kandehlevl ve hareke
tin müntesipleri çeşitli bölgelere düzenli 
olarak tebliğ gezileri yaptılar. 

Kandehlevl, 1932 yılında üçüncü defa 
gerçekleştirdiği hacdan dönüşünde daha 
azimli ve kararlı olarak faaliyetlerini ge
nişletti. Belirli sayılardan oluşan düzenli 
grupları tebliğ amacıyla Utar Pradeş ' in 

çeşitli yerlerine gönderdi. Gittikçe güçle
nen tebliğ faaliyetlerini ülke dışına yay
mak için önde gelen arkadaşlarıyla birlik
te 1938'de son defa Hicaz'a gitti ve dün
yanın çeşitli bölgelerinden hacca gelen 
insanlara hareketin misyonunu anlattı; 
ayrıca yöneticilerle temaslarda bulundu. 
Hacdan dönünce Bastinizameddin ve 
Mevat başta olmak üzere çeşitli yerlerde 
tebliğ faaliyetlerini yoğunlaştırdı ve yeni 
okullar açmayı sürdürdü. 1941'de Nuh'ta 
düzenlenen. Kandehlevl'nin konuşmacı 
olarak iştirak ettiği mitinge 25.000 kişi 
katıldı. 

1940 yılından itibaren Nedvetü'l-ulema 
adlı diğer bir cemaatin mensupları Kan
dehlevi hareketinin çizgisine uygun bir 
çalışma içine g i rmiş ve her iki cemaat 
arasında irtibat kurulmuştu . Bu gelişme
lerin sonucunda yapılan bir davet üzerine 
Kandehlevl 1943'te Nedvetü'l-ulema'nın 

merkezlerinden olan Leknev'e gitti ve 
kendisine büyük ilgi gösteren halka ko
nuşmalar yaptı . Ardından Delhi'ye dönen 
Kandehlevi 13 Temmuz 1944'te vefat et
ti ve Bangle Vali Mescidi yakınına defne
dildi. Kendisinden sonra Cemaat-i Teb
liğ 'in başına oğlu Muhammed Yusuf geç
ti. 

Thsawufı gelenekten etkitenmiş bir ha
reket adamı olan Kandehlevl'nin temel 
misyonu ve hedefi sosyal, kültürel ve di
ni açılardan problemli gördüğü islam üm
metinin sağlıklı temeller üzerinde yeniden 
gelişmesine katkıda bulunmaktı. Müslü
manların içinde bulunduğu durumun ana 
sebebini islami şuur ve yaşayıştan uzak
laşma olarak gören Kandehlevl. İslami il
keleri samirniyetle uygulamadıkça bu du
rumdan kurtulmanın mümkün olmaya
cağını savunmakta, başarı ve kurtuluşu 
ferdi ve içtimal olmak üzere iki katego
ride değerlendirmektedir. Ferdi başarı 
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müslümanın bütün ilahi emirlere bağlı 
kalmasıyla mümkündür; toplumsal başa
nya gelince bunun için takip edilmesi ge
reken esaslar da şu şekilde sıralanabilir : 

Tebliğ ruhunu canlı tutmak. Hz. Peygam
ber'in getirmiş olduğu vahye dayalı bilgiyi 
öğrenmek ve öğretmek. iyiliği emredip 
kötülükten sakındırmak. muhtaçlara yar
dım etmek. ahlaklı ve dindarlıkta sami
mi olmak. 

Müslümanların başarısını yaratıcıyla 

kuracakları derin irtibatta gören Kandeh
levl. bu irtibatı merkeze alarak müslü
manların mükemmel bir ibadet şuuruna 
ermelerini arzulamaktadır. Ona göre esa
sen her müslümanın kalbinde potansiyel 
bir iman bulunmaktadır. Olumsuz şartla

rın etkisiyle üzeri örtülen bu imanın açı
ğa çıkarılması. aksiyana dönüştürülmesi 
gerekmektedir. İslam ancak bu şartla fert 
ve toplum olarakyaşanır hale gelecektir. 
Kandehlevi bu noktada altı esasa dayanan 
bir program ve yöntem teklif etmekte
dir. Ön şartı anlamsız şeyleri terketmek 
olan bu esaslar şunlardır : Kelime-i şeha
deti gerçek anlamıyla kavramak ve gere
ğini yerine getirmek. namaza gereken ti
tizliği göstermek, her günün belli vakit
lerinde ilimle meşgul olmak, her müslü
mana sevgi ve saygı göstermek. ihlaslı 
olmak ve dünyanın bütün bölgelerine 
tebliğ amaçlı seyahatler yapmak. 

Allah'a gönülden bağlılığı ve O'na kul
luğu ahlaki kemale ulaşmanın şartı ola
rak gören Kandehlevi bunu başarılı bir 
siyasi hayatın da esası gibi düşünmekte
dir. Şahsi hayatlarında bu şarta uyma
yanların kamu hayatını ve toplumu buna 
göre düzenlemeleri mümkün değildir. 

Kandehlevl'nin öncüsü olduğu Cemaat-i 
Tebliğ'in üyeleri ferdi olarak belirli siyasi 
görüşleri destekleme ve politik mesele
lerle ilgilenme hususunda özgür bırakll
makla birlikte kendi içlerinde siyasi tar
tışmalara girmeleri veya siyasi gayelerle 
tebliğ çalışmalarına katılmaları yasaklan
mıştır (bk. CEMAAT-i TEBÜG). 

Kandehlevl'nin müstakil bir eseri bu
lunmamaktadır. Ancak dini, ahlaki ve iç
timal konularla Cemaat-i Tebliğ hareke
tinin yapısına ve faaliyetlerine dair dü
şüncelerinin yer aldığı çok sayıdaki mek
tubunu Ebü'I-Hasan en-Nedvl bir araya 
getirerekMekatib-i lja:lret-i Mevlana 
Şah MuJ:ıammed İlyas adıyla neşret
miştir (Del hi ı 952, 1972. 1979). Daha son
ra burada yer alan. Nedvi'ye yazdığı otuz 
dört mektubun beşi Christian W. Troll ta
rafından bir değerlendirme yazısıyla bir
likte İngilizce'ye çevrilerek yayımlanmış-

tır (Islam in fndia : Studies and Commen
taries içinde. Delhi 1985, 11 , 138- 176).Ay
rıca konuşmaları esnasında Muhammed 
ManzOr Nu'manl'nin kaydettiği bazı söz
leri Melfı1?-at-i ljazret-i M evlana Mu
J:ıammed İlyas adıyla neşredilmiş (Luc
know 1978). bunların bir kısmı Muham
med Asif Kıdval tarafından ingilizce'ye 
çevrilmiştir (Abul Hasan Nadwi, Life and 
Mission of Ma u/ana Mohammad !/yas için
de, 2. bs .. Lucknow 1983, s. 153- 169). Del
hi'de 1944 yılında "Bütün Hindistan Ule
ması ve Müslüman Siyasi Liderleri" adıyla 
gerçekleştirilen konferansa Kandehlevl'
nin sunduğu bir metin A Call to Mus
lims başlığıyla yayımlanmıştır (LyallpGr 
1944). 
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Cemaat-i Tebliğ liderlerinden, 
Hindistanh alim. 

_j 

20 Mart 1917'de Delhi'de doğdu . Hin
distan'ın Utar Pradeş eyaJetine bağlı Mu
zaffernagar şehrinin Kandehle kasaba
sından birçok alim ve sGfınin yetiştiği bir 
aileye mensuptur. "Hazratci" lakabıyla ta
nınan Kandehlevl. ilk eğitimini Cemaat-i 
Tebliğ'in kurucusu olan babası Muham
med İlyas Kandehlevi'den aldı. Delhi'deki 
Kaşifü'l-uiGm Medresesi'nde ilk öğreni
mini tamamladıktan sonra yüksek tahsil 
için 1932'de SeharenpGr'daki Mezahi
rü'l-uiGm Medresesi'ne kaydoldu. 1933 
yılına kadar burada kaldı . Aynı yıl Delhi'-



ye giderek tahsilini orada sürdürdü ve 
babasından tefsir ve hadis dersleri aldı . 

1935'te tekrar Mezahirü'l-uiGm'a döne
rek Mevlana Abdüllatlf'ten. Mevlana Man
zOr Ahmed'den, amcasının oğlu Muham
med Zekeriyya Kandehlevl'den ve Abdur
rahman KamilpGrl'den çeşitli hadis kitap
larını okudu. Ancak rahatsızlığı sebebiy
le cemaatin Delhi'nin eski kesiminde bu
lunan Bastinizameddin'deki merkezine 
döndü ve tahsilini babasının yanında ta
mamladı. 1938. 1957 ve 1964 yıllarında 
hacca gitti. 

Hayatının ilk dönemlerinde aldığı med
rese eğitimi sayesinde iyi bir hadis ve fı
kıh alimi olarakyetişen Kandehlevl Ema
ni'l-a]].bôr adlı eserini 1937'de yazmaya 
başladı. Ancak daha sonraki yıllarda ta
sawufa meylederek Çiştiyye ve onun bir 
kolu olan Sabiriyye tarikatiarına girmek 
için babasından izin istedi. 1938'den iti
baren tebliğ faaliyetlerine katıldı. Onu 
halife tayin eden babasının 13 Temmuz 
1944'te vefatı üzerine Cemaat-i Tebliğ ' in 

başına geçerek kendini tamamen tebliğ 
ve irşad faaliyetlerine verdi. Hindistan ' ın 

bölünmesi sırasında ( 194 7) hareketin 
merkezini Pakistan'a taşıma fikrine kar
şı çıkarak cemaatin Hint yarımadasında 
yerleşmesine zemin hazırladı. Birkaç yıl 
içerisinde başta Utar Pradeş eyaleti ol
mak üzere Hindistan'ın birçok bölgesin
de, Pakistan ve Bangladeş'te ilgi uyandı
ran hareketin başka ülkelere de yayılması 

için önce hacca gidenler üzerinde durul
du. Ardından başta Suudi Arabistan ol
mak üzere diğer Arap ülkelerine tebliğ 
amaçlı ziyaretler düzenlendi. 1950'den 
itibaren sistemli bir şekilde ingiltere. 
Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'
ya tebliğeiter gönderildi. 1960 yılına doğ
ru Afrika ve Asya'nın diğer ülkelerine ya
yılan Cemaat-i Tebliğ , Kandehlevl zama
nında dünya çapında bir hareket hal ine 
geldi. Bununla birlikte Cemaat -i Tebliğ'in 

etkilerinin 1970'1i yılların sonlarına kadar 
Hint kökenli müslümanlarla sınırlı kal
dığı kaydedilmektedir (Marc Gaborieau. 
XlX/ lll 992 J, s. l 8-l 9). 

Yirmi yılı aşkın bir süre cemaatin ba
şında bulunan Kandehlevl hareketin yay
gınlaşması için dünyanın birçok ülkesini 
dolaştı, müslümanların kendilerini ıslah 
etmeleri ve İslam'a dönerek dini samirni
yetle yaşamalarını hedefleyen toplantılar 
düzenledi. Hayatının son yıllarına doğru 
tekrar ilmi çalışmalarına döndü ve 1962'
de Mezahirü'l-u!Gm'un başkanlığına ge
tirilerek Delhi 'deki Kaşifü 'l-u!Gm Medre
sesi'nde bazı hadis kaynaklarını okuttu . 

Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Emani 'l·al].bfı r fi Şer· 

f:ı i Me'an i 'f .fışfır ad lı eserin in 1. cildinin iç kapağı {Mül
tan, ts.) 

Son haccından dönüşünde yaptığı uzun 
tebliğ yolculuğunda rahatsızlandı : 2 Ni
san 1965'te Lahor'da vefat etti ve cema
atin Delhi'de Bastinizameddin semtinde
ki genel merkezine defnedildi. Kaşifü'l
u!Qm Medresesi'nin hocalarından olan 
oğlu Muhammed Harun Kandehlevl ba
basının ölümünden sonra tebliğ faaliyet
lerine ağırlık vermiştir. 

Eserleri. 1. Jjayatü 'ş-şai).abe. Arapça 
olarak kaleme alınan ve 1379'da ( 1959) 
tamamlandığ ı an laş ı lan eserde (lll , 706) 
hadis. siyer. tarih ve tabakat kitapları gi
bi kaynaklardan derlenen rivayetlerle Hz. 
Peygamber ve sahabenin örnek hayatın
dan kesitler sunulmuş . onların dini gay
retleri ve mücadeleleri anlatılmıştır. Eser
de yer yer muhaddislerin görüşlerinden 
faydalanılarak rivayetlerin sıhhat duru
muna da işaret edilmiştir. Cemaat-i Teb
liğ için bir el kitabı niteliğinde olan eseri 
ilk olarak Dairetü'I-maarifi'l-Osmaniyye, 
Ebü'I-Hasan en-Nedvl'nin takdimiyle Hay
darabad-Dekken'de (l -111, 1960-1965) ve 
Muhammed Seyyid Kahire 'de (i-IV, ı 999) 
yayımlamıştır. Türkçe'ye Ahmed Meylanl 
(1-IV, istanbul 1980 ), Hadislerle M üslü-
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manlık adıyla Ahmet Muhtar Büyükçı
nar başkanlığında bir heyet (l -V. istanbul 
1980) ve Hayatü 's-sahabe: Peygambe
rimiz ve İlk M üslümanlar adıyla Sıtkı 
Gülle tarafından (i-IV, istanbull 990) çev
rilmiştir. 2. Emani'l-a]].bôr ii Şer]J.i M e 
'ani'l-aşar. Müellif, Hindistan ve Pakis
tan'da ders kitabı olarak okutulan Taha
vi'nin Şe r]J.u M e'ani'l - aşar'ı üzerine 
Arapça olarak kaleme aldığı bu şerhine 
uzun bir mukaddimeyle başlamış . Taha
vi'nin hayatı . eserleri ve Şeri).u Me'ani'l
aşdr'ın özellikleri gibi konularda bilgi ver
miş . kısaca kendi hayatından ve şerhte 
takip ettiği metottan söz etmiştir. Hadis
lerdeki garib kelimeleri açıklamış. raviler 
hakkında bilgi vermiş , TahaYı' nin zikret
mediği bazı ihtilaflı konulara da kısaca 
temas etmiştir. Metinde geçen merfQ ve 
mevkQf hadisleri tahrlc ederek sı h hat de
receleri ni göstermiştir. Mezheplerin ken
di eserlerine dayanarak hadislerden çı
kardıkları fıkhl hükümleri incelemiş . Ha
nefi müelliflerinin kitaplarından konuya 
ait cevapları nakletmiştir. Müellif, farklı 
görüşleri değerlendirirken tercihini da
ha çok mütekaddimln alimlerinin görüş
leri yönünde kullanmıştır. Kandehlevl 1. 
cildini 1379'da (1959), ll. cildini 1382'de 
(1962) tamamladığı bu çalışmaya tebliğ 
faaliyetleri sebebiyle uzun bir süre ara 
verdikten sonra hayatının sonlarına doğ
ru tekrar dönmüşse de onu tamamlaya
mamıştır. Eserin ilk iki cildinin 1962'de. 
lll ve IV. ciltlerinin Muhammed Zekeriyya 
Kandehlevl tarafından 197 4'te el yazma
sı olarak çoğaltılıp yayımlandığı belirtil
mekte, Kitôbü 'ş-Şalô t' ın "Babü'r-rek'a
teyn ba'de'l-asr" bahsinde kalan çalışma 
Şeri).u Me'ani 'l-aşar' ın çok az bir kısmı
nı karşılamaktadır. 
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