
CEMAAT 

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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CEMAAT 
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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. 
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Hint-Pakistan alt kıtasında kurulan 
en büyük İslami teşkilat. 

_j 

Güney Asya'daki en etkili ve en iyi teş
kilata sahip İslami hareket olan Cema
at-i İ slami Ağustos 1941'de, İngiliz Hin
distanı'nda İslami uyanışı başlatmak is
teyen Seyyid Ebü'l-Ala el-Mevdüdi'nin 
çağrısı üzerine yetmiş beş delege tara
fından Lahor'da kurulmuştur. Hareketin 
hedefi, Kur'an ve Sünnet rehberliğinde 
insan hayatının bütünüyle değiştirilme
sini ve İslam'ın sosyal hayata yerleştiril
mesini sağlamaktı. 

Cemaat-i İslami'nin tarihi, kurucusu 
olan Mevdüdfnin hayatıyla yakından bağ
lantılıdır. Önemli bir İslam düşünürü ve 
iyi bir yazar olduğu kadar dinamik bir 
hatip, güçlü bir siyasetçi, usta bir orga
nizatör ve karizmatik bir lider olan Mev
düdi, yalnız Hindistan alt kıtasında de
ğil bütün dünyada İslami uyanışın sem
bolü haline gelmiştir. Hindistan'ın Hay
darabad eyaletinde Evrengabad'da do
ğan Mevdüdi, meşhur tarikat liderleri 
yetiştirmiş olan seçkin bir aileye men
suptur. On yedi yaşında babasını kay
bettiğinden normal okul eğitimi alama
dı; bu sebeple öğrenimi ve entellektüel 
gelişimi büyük ölçüde kendi çalışmala
rının ürünüdür. 1920-1928 yılları arasın
da, içlerinde Hint Alimler Cemiyeti'nin 
yayın organı olan Cem 'iyyet'in de bu
lunduğu çeşitli Urduca gazete ve dergi
lerin editörlüğünü yaptı. 1927'de henüz 
yirmi dört yaşında iken İslam hukukun
da savaş ve barış üzerine yazdığı, " İs
lam'ın kılıçla yayıldığı" yolundaki iddia
lara cevap veren eseriyle Hindistan'daki 
akademik hayatta yankı uyandırdı. 1928 
yılında Dekken'e yerleşti. 1932'de, bu
gün de Pakistan'da Cemaat-i İslami'-

nin esas yayın organı olan aylık Tercü
manü'l-~ur, an dergisinin editörlüğü
ne getirildi. 1938 yılında, ünlü şair ve 
düşünür Muhammed İkbal'in daveti üze
rine Doğu Pencap'taki Pathankon'a gi
derek bir araştırma ve eğitim kurumu 
olan ve daha sonra Cemaat-i İslami'nin 
merkezi haline gelen Darülislam'ı kurdu. 
1941' de Cemaat-i İslami'nin kuruluşu 
üzerine başkan (emir) seçildi ve 1972'de 
sağlık sebebiyle ayrılıncaya kadar bu gö
revde kaldı. 1947 yılında Pakistan Dev
leti kurulunca Lahor'a giderek lchchra'
ya yerleşti; burası teşkilatın yeni merke
zi oldu ve kendisi de vefat edince ( 1979) 
buraya gömüldü. 

1947' de Pakistan' ın kuruluşundan son
ra Cemaat-i İslami Hindistan ve Pakis
tan'da Cemaat-i İslami-i Pakistan ve Ce
maat-i İslami-i Hind adlarıyla bağım
sız iki ayrı teşkilat haline getirildi; daha 
sonra da Hindistan'ın eline geçen ihti
laflı Keşmir bölgesinde, Sri Lanka'da ve 
1970'li yılların ortalarında Bengladeş'te 
yine bağımsız olarak ortaya çıktı. Bu beş 
ayrı teşkilat aynı isim altında faaliyet 
göstermeleri ne, benzer hedef ve ideolo
jik yaklaşımiara sahip olmalarına rağmen 
birbirlerine bağlı değildir. Her biri, için
de bulunduğu siyasi- ideolojik ortama 
göre kendi program ve stratejisini geliş
tirmiştir. Müslümanlar Hindistan ve Sri 
Lanka'da azınlık statüsünde oldukların
dan buralardaki Cemaat-i İslami hare
ketleri dini uyanış hareketi durumunda
dır. Pakistan. Bengladeş ve Keşmir'de ise 
bu teşkilatlar siyasi faaliyetlerde önemli 
rol üstlenmişler, seçimlere katılmışlar 

ve meclislerde birçok sandalye kazan
mışlardır. Bugün de ( 1990' dan sonra) Keş
mir Cemaat-i İslamisi başta olmak üze
re her üçü birden bu bölgenin Hindistan 
yönetiminden kurtarılması için müca
dale vermektedir. 

Cemaat-i İslami'nin kuruluşu ile İngi
liz Hindistanı'nın bölünmesi arasındaki 
dönemin (I 941-194 7) karakteristik özel
liği ycıyılma. yerleşme, organizasyon ve 
eğitim faaliyetleridir. Bu dönemdeki ça
lışmaların çoğunu teşkilatlanma. tebliğ 

ve yayınlar. mensupların ahlaki ve ma
nevi eğitimi ile nasyonalizm ve laisizme 
karşı çıkan ve müslüman ümmetin ev
rensel kardeşliğini savunan iki millet te
orisini yayma işi teşkil etti. 1947' deki 
bölünmeden sonra Pakistan tarafındaki 
liderlik Mevdüdfde kalırken Hindistan'
da Mevlana Ebü' l -Leys Islahi lider ol
du. Pakistan'ın kuruluşundan 1971 'de 
Bengladeş'in ayrılışına kadar geçen dö
nemde teşkilat, ülkede İslami hayatın 
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yerleşmesi ve kururnlaşması yönünde 
yoğun bir siyaset ve eğitim programı uy
guladı; özellikle 1948-1956 yılları ara
sında ülkeyi İslami devlet statüsüne doğ
ru yönlendirmede büyük gayret sarfet
tL Mart 1949'da, kurucu meclisin yayım
ladığı ve Pakistan anayasasının temelini 
oluşturacak olan "hedef kararları"nın İs
lami muhteva taşımasında kamuoyunu 
da harekete geçirerek en önemli rolü 
oynadı. Hükümetin bu görüşlere karşı 

olumsuz, hatta düşmanca tavır alması ve 
mezhep farklılıklarına dayanarak İslam'ı 
karalamaya çalışması üzerine Diyübendi, 
Birilvi, ehl-i hadis ve Şia gruplarına men
sup alimleri toplantıya çağırdı. Ocak 
1951'de Karaçi'de yapılan tarihi toplantı
nın sonunda İslam devletinin yirmi iki 
prensibinin ortaya konduğu ortak bir bil
diri yayımiandı ve böylece hükümetin is
lami anayasaya karşı yürüttüğü propa
ganda ve faaliyetler boşa çıkarılmış oldu. 
1956'da kabul edilen ilk anayasada, " İsla
mi temellere dayanan bir toplum oluştur
mayı ve bütün mevcut kanunları Kur'an 
ve Sünnet ışığında düzenlemeyi" esas 
alan maddelere yer verilmesi büyük ölçü
de Cemaat-i İslami'nin eseridir. Pakis
tan'da İslami kuralların yerleştirilmesi 
konusunda taviz vermez tutumu ve hü
kümetin İslami olmayan uygulamalarına 
yönelik eleştirilerinden dolayı 1948-1967 
yılları arasında toplam beş yıl olmak üze
re dört defa hapse atılan Cemaat-i İsla
mi'nin lideri Mevdüdi, Mart 1953'te sıkı
yönetim mahkemesi tarafından. Pencap'
ta Kadıyaniler'e karşı başlatılan kanlı 

olayları yazılarıyla kışkırttığı iddiasıyla 

ölüme mahkum edildi. Ancak yurt için
den ve dışından gelen baskılar karşısında 
cezası ömür boyu hapse çevrildi; iki yıl 
sonra da Nisan 1955'te serbest bırakıldı. 

1956 yılında yeni kabul edilen anaya
saya göre seçim hazırlıklarına başlandı; 
fakat 1958'de Eyüp Han'ın sıkıyönetim 
ilanıyla bu girişim durdurularak Cema~ 
at-i İslami dahil bütün siyasi partilerin 
faaliyetleri yasaklandı. 1962 yılında Eyüp 
Han yeni bir anayasa hazırlattı. Buna kar
şı çıkan Cemaat-i İslamfnin faaliyetleri 
tekrar yasaklanarak ( 1964) liderleri tu
tuklandı; fakat sonuçta mahkeme teş
kilat lehine karar verdi. 1965 cumhur
başkanlığı seçimlerinde Cemaat-i İslami 
Eyüp Han'a karşı Fatıma Cinnah'ı des
tekledi ve 1969'da da öncülüğünü yap
tığı yoğun protestolar üzerine Eyüp Han 
istifa etmek zorunda kaldı. Ancak sivil 
yönetim kurulamadı ve askeri rejim bu 
defa da General Yahya Han'ın liderliğin
de devam etti. 1970 seçiminde teşkilat 
% 20'nin üzerinde oy almakla birlikte 

291 


