
ram namazını cemaatle kılmak sünnet
tir. Vitir namazını cemaatle kılmak ra
mazanda sünnet, ramazan dışında Ha
nefiler'ce mekruh, Hanbeliler'ce mubah
tır. Sünnet namazlardan teravihi cema
atle kılmak Malikiler'e göre mendup, di
ğer üç mezhebe göre sünnettir. istiska 
namazı da Maliki ve ŞafiTier'e göre ce
maatle, Hanefiler'e göre ise tek başına 
kılınır. 

Cemaatin islam dinindeki önemine rağ
men belirli mazeretierin varlığı halinde 
terkedilmesi mümkündür. Hz. Peygam
ber can güvenliğinin bulunmayışını. özel
likle hastalığı. sefer halinde iken gece 
karanlığını ve yerin çamurlu olmasını ce
maate engel kabul etmiştir. Bu hadisle
ri, ayrıca dinde kolaylığın tercih edildi
ğini (bk. el-Hac 22 / 78) ve kimseye gü
cünün üzerinde yük yüklenmeyeceğini 
(b k. ei-Bakara 2/ 286) belirten ayetleri göz 
önünde bulunduran islam alimleri ha
vanın çok soğuk veya çok sıcak olması
nı, şiddetli rüzgar, kar, yağmur. çamur 
vb. tabii engelleri, hastalık, körlük veya 
yürüyemeyecek kadar felçli olma gibi 
önemli bedeni özürleri, ayrıca can gü
venliğinin bulunmayışını. hastaya bak
ma, cemaate gittiği takdirde bir daha 
elde ederneyeceği ilmi bir fırsatı kaçır
ma, cenaze hizmetleriyle meşgul bulun
ma, kaybolan bir malı arama gibi önemli 
meşguliyetleri ve soğan, sarımsak vb. 
şeyleri yemiş olma gibi durumları ce
maate katılınama için mazeret kabul et
mişlerdir. 

Cemaatle namaz kılmanın kendine has 
adabı vardır. Hz. Peygamber karnet du
yulduğunda namaza kalkılmasını, cami
ye giderken vakarlı ve rahat olunması
nı, yetişilen kadarının kılınıp kalan kıs

mın tamamlanmasını emretmiştir (Bu
harT, "E~an", 23). Buna göre cemaate ye
tişmek için koşmak hoş karşıtanmamak
la birlikte acele ile yürünebilir. Ayrıca mü
ezzin karnet getirmeye başlayınca veya 
farz namaza durulunca başka namaz kı
lınmayacağını bildiren hadisleri (Buhari, 
"E~an", 38; Müslim, "Müscllirin", 63-64) 
dikkate alan fakihler, cemaate gelen 
kimsenin, farz namazın kılınmaya baş
lanmış olması halinde vaktin sünneti de 
olsa nafile namaza durmaması gerekti
ğini söylemişlerdir. Öğle veya cuma na
mazının sünnetine başlandıktan sonra 
cemaatin farza durması veya hatibin 
hutbeye çıkması halinde iki rek'at ta
mamlanınca selam verilir. Maliki, Şafii 

ve Hanbeliler, cemaatle kılınan farzın 

kaçırılmasından endişe edildiği takdir-

de nafile namazın hemen kesilebilece
ğini söylemişlerdir. Malikiler'e göre. de
vam ettiği takdirde bir rek'at da olsa 
cemaate yetişebileceğini. Hanefiler'e gö
re ise yalnızca bir rek'at kaçıracağını tah
min eden kimse iki rek'at kılarak selam 
verir. Çünkü Kur'an'da, "Amellerinizi ip
tal etmeyiniz" (Muhammed 47 / 33) buyu
rulmuştur. Buna göre üçüncü rek'ata 
başlayan kimsenin dört rek'atı tamam
laması gerekir. öte yandan dört rek'at
lı bir farz namazı tek başına kılmakta 
olan kimse, cemaatle namaz için karnet 
getirildiğinde henüz bir rek'atı tamam
lamamışsa hemen, birinci rek'atın see
desini yapmışsa ikinci rek'atı tamamla
dıktan sonra namazını keserek cemaa
te katılır. Malikiler'e göre, üçüncü rek'a
ta başlamışsa seedesini yapmadıkça dö
nüp oturur ve namazdan çıkıp cemaate 
katılır. Fakat üçüncü rek'atı da tamam
lamışsa namazını tek başına bitirir. Üç 
rek'atlı akşam ve iki rek'atlı sabah na
mazlarına gelince, Hanefiler'e göre sa
bah veya akşam namazını tek başına kıl
makta olan kimse, ikinci rek'atın see
desini yapmadıkça namazını keser ve 
cemaate katılır. Namazını tamamlayan 
kişi daha sonra cemaate katılabilir. Böy
le bir kimsenin cemaate katılmasının ca
iz olduğu ve ikinci namazının nafile sa
yılacağı konusunda alimler ittifak et
mişlerdir. Çünkü Hz. Peygamber. evde 
namazını kılıp gelen ve bu sebeple ce
maate katılmayan kimseye, "Namazı kıl
mış olsan bile cemaatle birlikte bir da
ha kıl" demiştir (Tirmizi, "Şalat", 49; Ne
sai. "İmfunet", 54). Ancak Hanefiler, sa
bah ve ikindi namazlarından sonra na
file kılınması rnekruh olduğundan bu iki 
namazın ve tek rek'atlı nafile bulunma
dığı için de akşam namazının cemaatle 
tekrarlanmasını rnekruh kabul etmiş

lerdir. Hanbeliler'e göre akşam, Maliki
ler'e göre de akşam ve ayrıca vitir kılın
mışsa yatsı namazı cemaatle tekrarlan
maz. Bunların dışındaki namazlar tek
rarlanabilir. Şafiiler'e göre ise nafile ola
rak kılınmatan söz konusu olmayan adak 
ve cenaze namazları hariç her namaz 
cemaatle tekrar kılınabilir. 

Belli bir imamı ve cemaati bulunan 
bir mahalle mescidinde namazı cema
atle kıtamayanların veya imamdan hoş
lanınama vb. sebeplerle cemaate katıl

mayanların namazı yeni bir cemaatle 
kılmaları hoş karşılanmamıştır. Çünkü 
bu davranış cemaatin anlam ve özelli
ğini kaybettirdiği gibi fitneye ve müs
lüman cemaat arasında parçalanmaya 
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da sebep olabilir. Belirli bir imamı ve 
cemaati olmayan yerlerde ise ayrı ay
rı cemaatle namaz kılmakta bir mahzur 
yoktur. 

Mukim ile misafirin cemaatle namaz 
kılmaları caiz olup mukimin imam ol
ması daha uygundur. Ancak misafirin 
imam olması halinde mukim olan ce
maate kendisinin sefer halinde olduğu
nu, dört rek'atlık farzı iki rek'at kılıp se
lam vereceğini, cemaatin geri kalan iki 
rek'atı kendi kendilerine tamamlamala
rı gerektiğini hatırlatması tavsiye edil
miştir. 
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CEMAAT 
( ~l.::J I ) 

Daha çok 
Kütüb-i Sitte müellifleri hakkında 

kullanılan hadis terimi. 
_j 

Hadis şarih,leri, kaynağını tesbite ça
lıştıkları bir hadisin Kütüb-i Sitte veya 
onunla birlikte Ahmed b. Hanbel'in el
Müsned'inde yer alması halinde, bütün 
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bu eserleri ayrı ayrı zikretmek yerine kı
saca "revahü'l-cemaa" ( :i>:.~l •Lv) de
meyi uygun görmüşlerdir. Mesela EbO 
Bekir İbnü'l-Arabi 'Ari:iatü1-Ahvep'de, 
Mecdüddin İbn Teymiyye Münte~a·l
al]bôr'da "el-cemaa· terimini Kütüb-i 
Sitte musannifleri ve Ahmed b. Hanbel 
için, Cem ma m de el-KemaJ ii esrnci , i'r
ricaJ'de sadece Kütüb-i Sitte musan
nifleri için kullanmışlardır. 

. Bir muhaddisin rivayetleri Kütüb-i Sit
te gibi ana kaynaklarda yer almışsa bu 
durumu kısaca belirtmek için de "reva 
lehü'l-cemaa· ( :i>:.~ l .ı ->» ) veya "ah
rece lehü'l -cemaa" ( :i>:.~l .ı ız:_,.>l) ta
birleri kullanılmıştır. Kütüb-i Sitte imam
larının hepsinin bir muhaddise talebelik 
ettiklerini belirtmek üzere "reva anhü'l 
cemaatü sittühüm" ( ~ :i>:.~ l ~ ->») 
dendiği de görülmektedir (Zehebi, Xl!, 
124) 
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Iii İSMAİL L. ÇAKAN 

CEMAAT 
(:i>:.~l) 

Kuzey Afrika'da özellikle 
Fas'ın merkeze tabi olmayan bölgelerinde 

idari yetkiyi ellerinde tutanların 

L 
oluşturduğu meclis. 

_j 

Kuzey Afrika'da "kabile. boy ve aynı 

atadan gelip aynı topraklar üzerinde ya
şayan on on beş ailelik grupların oluş
turduğu düwar gibi toplulukları temsil 
eden heyet" şeklinde tarif edilen ve is
lam öncesi dönemlere kadar uzanan ce
maat sistemi, genellikle şehir merkezle
ri dışında yaşayan kabHelerin kendi içle
rindeki idari meselelerin hallinde önem
li bir yere sahipti. KabHelerin bir meclisi 
niteliğini taşıyan cemaatler mülki, adli. 
cezai, mali ve siyasi bütün işlerle meş
gul olurdu. Adaleti genellikle mahalli ör
fe göre yerine getirir ve kanunları icra
ya memur bir şeyh seçerdi. Kabile ce
maatlerinin yanında yetkileri sınırlı ikin
ci derecede cemaatler de vardı. Toplu
lukların cemaat halinde faydalandıkları 
topraklara "biladü'l-cemaa· denirdi. Bu 
bölgelerin büyük bir kısmında düwarın 
günlük hayatta önemli yeri vardı. Bu aile-
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ler aynı anne ve babadan gelir, fakat ara
larında cemaatin himayesine girenler, 
hizmetçiler ve evlilik yoluyla akraba olan
lar gibi yabancılar da bulunabilirdi. Ce
maat İslami dönemde toplantılarını ge
nellikle cami ve mescidlerde yapardı. 

Bu!Oğ çağına eren herkes cemaatin 
bir üyesi sayılır ve prensip olarak o da 
diğerlerinin sahip olduğu yetkilere sa
hip kabul edilirdi. Cemaat reisi "şeyh" 

anlamına gelen ehgar lakabıyla anılırdı. 
Fakat son asırlarda şeyh tabiri daha yay
gın olarak kullanılmıştır. Bazı kabileler
de onun yerine el-emin de kullanılırdı. 

Cemaat otoritesi siyasi, sosyal ve eko
nomik konularda tek söz sahibiydi. Bil
hassa herhangi bir sebeple merkezi oto
ritenin zayıftadığı günlerde bu otorite 
daha çok hissedilirdi. 

Cemaatin başlıca gelir kaynakları çar
şı, pazar ve şahsi vergilerle hayır sever 
kimselerin bağışlarından ibaretti. Fas'ın 
güneyindeki bazı bölgelerde toprakların 
topluca işletilmesi, cemaate ait depola
rın bulunmasını mecburi hale getirmiş
tir. Çünkü elde edilen ürünün adil bir 
şekilde dağıtılması . fevkalade durumla
ra karşı korunması ancak böyle müm
kün olabiliyordu. Bu hal tam bir hürri
yet içinde ticaret yapmaya da engel de
ğildi. Sadece savaş zamanlarında veya 
ulaşırnın zorlaştığı sıralarda cemaat, ora
da yaşayan halkın pazardan alabileceği 
gıda maddesinin en yüksek miktarını 
belirleyerek bir sınırlama getirirdi. Böy
le durumlarda hasta, hamile ve lohusa
larla bir felakete maruz kalmış olanla
rın ihtiyacının giderilmesine öncelik ve
rilirdi. Bu bilhassa kabilelerde uygulanan 
bir husustu. Zira oralarda kadın hakla
rını koruma özel bir durum arzederdi. 
Bu sebeple cemaat, genç kızların ve ço
cuksuz dul kadınların mesken ve gıda 
ihtiyaçlarının en yakın akrabaları tara
fından karşılanması için gerekli müda
halede bulunabilirdi. 

Fas'ta cemaat nizarnı birçok kırsal böl
gede vardı. Her cemaatin, sınırları tam 
olarak belirlenmiş arazileri bulunurdu. 
Cemaatin siyasi nizarnı gerek şekil ge
rekse öz bakımından cumhuriyet niza
mma benzerdi. Başkan demokratik yol
la ve belli bir süre için seçilmekle birlik
te toplumun idaresi büyük ailelerin elin
deydi. R. Montagne'nin benzetmesine 
göre büyük aileler sanki senato meclisi
ni oluşturuyordu. Fakat meclis birçok 
köyü veya arş da (erş) denilen yerleşim 
birimini temsil ediyorsa üyelerinin sayı-

sı Fas Büyük Atiası'nda olduğu gibi kırka 
kadar yükselebilirdi. Başkanlarına mu
kaddem denirdi ve bu kişi şeyhten son
ra gelirdi. Çünkü mukaddem arşın baş
kanı, şeyh ise kabilenin ve kabile mecli
sinin başkanıdır. Başkan idarede genel
likle tayin edilen süreden daha çok ka
lır, böylece yetki ailelerin temsilcilerinin 
elinden bir tek şahsın eline geçmiş olur
du. Bu durum söz konusu şahsın serve
tinin artmasına da yol açardı . Ancak di
ğer aile başkanlarının onu destekleme
leri de mümkündü. Hasan el-Vezzan (Af

rikalı Leon). XVI. yüzyılda Fas'ta çeşitli ce
maat başkanlarının idareyi tek başları

na ellerine aldıkiarına dair bilgi vermek
tedir. 

Birkaç nesil sonra dağılan, iki veya da
ha çok cemaate ayrılan cemaatler de 
vardı. Bazan zayıf ve küçük bir cema
atin kendisinden daha güçlü başka bir 
cemaate katıldığı da görülürdü. 

1912 yılında Fransa ve ispanya'nın Fas'ı 
işgal etmesinden sonra cemaat nizamın
da büyük değişiklikler olmuştur. Çünkü 
zirai mülkiyet sistemleri sömürgecilik
ten önemli ölçüde etkilenmiş, işgal güç
leri cemaatin ihtiyaçlarından fazla oldu
ğunu kabul ettiği toprakları istila etmiş 
ve cemaatin doğrudan doğruya toprak 
satmasını da yasaklamıştır. Bu konuy
la ilgili olarak birçok karar alınmış ve 
nizamnameler yayımlanmıştır. Bu top
rakların kiralanması da birçok resmi 
formalite ve yargı işlemlerinin tamam
lanmasını gerektiriyordu. Fas'ın bağım
sızlığını kazandığı ilk yıllardan beri ba
zı nüfuzlu kimselerin cemaate ait ara
zilerin söz konusu cemaat hesabına ge
çirilmesi için çaba gösterdikleri görül
müştür. Bağımsızlıktan bu yana cema
atler birkaç defa yeni düzenlemelere ta
bi tutulmuş, yetkileri bazan sınırlandı

rılmış, bazan da genişletilmiştir. Son ola
rak 800'ü bulan cemaatlerin sayısının 

yakında bir misli daha artması beklen
mektedir. 

Eski cemaatlerin yönetim ve yargı yet
kileri mevcut olup bunlardan her biri 
diğerine hususi örflerle bağlıydı. Maliki 
fakihler ziraat alanında islam dininin 
esaslarına ters düşmediği sürece bu örf
lere itibar ederek onları muhafaza et
mişlerdir. Fas Devleti de yıllarca önce ce
maatler için özel mahkemeler kurmuş, 
böylece aralarındaki davaları örf ve şe
riat kanunları ile kolayca halletme im
kanı Msı! olmuştur. 


