
ci ideolojisine rağmen şiddeti gayri rı:ıeş
rü sayar ve islam devletine barışçı, de
mokratik ve parlamenter yollardan gi
dileceğine inanır. 

Cemaat-i islami, islami düzenin ku
rulması ve sonuç olarak Allah'ın rızasını 
kazanma ve ahirette kurtulma hedefi
ne ulaşmak için dört maddelik bir prog
ram benimsemiştir. 1. İlahi değerler ve 
prensipierin ışığında insan düşüncesini 
yeniden şekillendirmek. z. Ferdi değişti
rip kötü huylarından temizleyerek ger
çek bir islami şahsiyete kavuşturmak. 
Davete uyanların tamamını bir nizama 
sokarak onların da insanları Allah'ın yo
luna davet etmek üzere düzenli çalış

malar yapmalarına yardımcı olmak. 3. 
Toplumun bütün kurumlarını ve kişiler 
arasındaki ilişkileri İslam öğretisine gö
re tanzim etmek ve düzeni yeniden kur
mak üzere mümkün olan bütün adım
ları atmak. Bu amaçla eğitim program
larını. sosyal hizmetleri ve kültürel fa
aliyetleri desteklemek. 4. islam toplumu
nun liderliğinde bir inkılap yapmak; ül
kedeki siyasi ve sosyoekonomik hayatı 
islam ölçüleriyle yeniden düzene sokmak 
ve nihayet bir islam devleti kurmak. 

Faaliyet ve hedeflerinin geniş kapsam
lı oluşu sebebiyle Cemaat-i islami başın
dan beri büyük problemlerle karşılaş

mıştır. Bunda toplumun içinden, Batılı 

güçlerden ve onların temsilcilerinden 
gelen muhalefetin payı büyüktür. Pa
kistan'daki en önemli engeller, bürok
ratlarla ordunun temsil ettiği feodal ve 
laik gruplardır. Ayrıca bazı İslami par
tiler de seçimlerde Cemaat-i İslami'yi 
kendilerine rakip gördüler. Teşkilatın 

eğitim görmüş kesimde önemli bir ta
bana sahip olmasına rağmen kırsal ke
simde ve sıradan insanlar üzerindeki et
kisi sınırlı kalmış, islami siyasete yeni 
bir anlayış getirmişse de toplumdaki ge
leneksel güç odağı engellerini aşama
mıştır. Bunun sonucu olarak da kendi 
ahlaki ve ideolojik ağırlığını bütünüyle 
ve doğru bir şekilde siyasi ağırlığa dö
nüştürememiştir. 

Teşkilatın önemli başarılarından biri, 
müslümanlar arasında yaygın olan ken
dine güvensizlik duygusunu ortadan kal
dırması, din ve politika arasındaki kopa
rılan bağları yeniden sağlamlaştırması 

ve İslamiyet'in yalnız müslümanların de
ğil bütün insanlığın bugün karşılaştığı 

problemleri çözebilecek bir alternatif 
dünya düzeni olduğu inancını getirme
sidir. Bu çağda en azından Güney Asya'
daki islami anlayışa yeni bir siyasi üslüp 
kazandırmış ve artık "İs lam ideolojisi, is-

lam devleti, islam anayasası. islam'ın 
ekonomik ve politik sistemi" gibi ifade
ler müslüman yazarlar ve siyaset adam
ları tarafından her yerde kullanılmaya 
başlanmıştır. 
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tml M. MANAZlR AlisAN 

CEMAAT -i TEBLIG 

CEMAAT-i TEBUG 

( fft w.~ ) 

Hind -Pakistan alt kıtasında kurulan ve 
ferdi takvayı savunan 

milletlerarası dini cemiyet. 
L _j 

Tebliği Cemaat, Tebliği Tahrik, Tah
rik-i iman ve Dini Da'vet adlarıyla da bi
linen Cemaat-i Tebliğ, Mevlana Muham
med İlyas tarafından 1926 yılı civarında 
Delhi'nin güneybatısında yer alan Mevat'
ta kuruldu. Daha sonra Delhi'nin eski 
kesimindeki Bastinizameddin'e taşındı 

ve burası zamanla hareketin milletler
arası merkezi haline geldi. Mevlana İl 
yas, Delhi'nin kuzeyindeki Muzafferna
gar'ın Kandehle kasabasından seçkin 
alimler ve süfiler ailesine mensuptur. Kü
çük yaşta hafız oldu ve Diyübend'deki 
Darülulüm'da Mevlana Reşid Ahmed Gan
gühi gibi alimlerden dini ilimler tahsil 
etti. Diyübend yakınlarındaki Saharan
pOr'da bir süre hocalık yaptıktan sonra 
1917 yılında babasının Delhi'deki med
resesinin başına geçti. Kısa zamanda, 
uygulanmakta olan eğitim sisteminin 
kendini tatmin etmediğini görerek hu
rafeler içinde yaşayan ve hayatlarında 
islam'ın izlerine çok az rastlanan Meva
ti müslümanları arasında tebliğ ve ıslah 
çalışmalarına başladı. 1926'da ikinci hac
cından dönüşünde bugün cemaat men
suplarının bütün dünyada uyguladıkları 
tebliğ yöntemlerini geliştirdi. 

Mevlana İlyas vefat edince (1944) "Haz
ratci" lakabıyla şöhret bulan oğlu Mev
lana Yüsuf emirliğe geçti. Babasının ça
lışmalarını geliştiren Mevlana Yusuf, Ce
maat-i Tebliğ'i yalnız Hindistan alt kıta
sında değil bazı Arap ülkeleriyle Avru
pa, Amerika Birleşik Devletleri ve Ja
ponya'da da yayarak dünyanın başlıca 

reform hareketlerinden biri haline ge
tirdi. Mevlana İlyas'ın ölümünden sonra 
Mevat dışında Muradabad'da toplanan 
ilk yıllık konferansa birkaç yüz kişi katı
lırken 1988'de Lahor yakınlarındaki Ray
vend'de tertip edilene doksan ülkeden 
gelen 1 milyondan fazla müslüman ka
tıldı. Bu konferansla her yıl Bengladeş'
te yapılan yıllık toplantıların (tongi icti
ma) hacdan sonra en çok müslümanın 
bir araya geldiği toplantılar olduğu ka
bul edilmektedir. Batı'da ise İngiltere'
de yılda bir defa yapılan Dewsbury top
lantıları birkaç bin cemaat mensubunu 
bir araya getirir; Amerika Birleşik Dev
letleri· nde 1988 ·de Chicago' da yapılan 
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kongreye ise 6000 civarında müslüman 
katılmıştır. Mevlana Yüsuf'un Lahor'da 
ölümünden sonra (1965) kendisi gibi bir 
alim olan kayınbiraderi Mevlana inamül 
Hasan hareketin üçüncü emiri oldu. 

Cemaat-i Tebliğ, islam tarihinde si
yaseti önemsiz, hatta gereksiz sayan ve 
dinden ayrılabileceğini öne süren ilk ha
rekettir. Bu sebeple liderler iman taze
lemeyi, tebliğ ruhu aşılamayı, islami bil
gi elde etmeyi ve yaymayı , iyiliği emre
dip kötülükten sakındırmayı ve karşılık
lı sevgiyle birlikte çalışmayı vurgularken 
üyelerin tebliğ sırasında her türlü siya
setten uzak durmasını isterler. Bu ara
da dikkat edilmesi isteden bir başka hu
sus da şeriata tabi olmak ve dini konu
larda tartışmamaktır. Bu dar çerçeve
deki din kavramının veya eksik boyutlu 
islami anlayışın onlara zarar vermediği, 
hatta fayda getirdiği söylenebilir. Çün
kü Cemaat-i Tebliğ ' i bir grup olarak gör
meyen müslüman ve gayri müslim hü
kümetler, faaliyetlerine müsaade ettik
leri gibi çeşitli konularda yardımda da 
bulunmaktadırlar. Bu tutum ayrıca ha
reketin her tür müslümanı şemsiyesi al
tında toplamasını sağlamıştır. Ancak Ce
maat-i Tebliğ, ibadetlerin yanında siya
si etkinliği savunan Cemaat-i islami'ye 
karşı prensipte ayrıldıkları için başından 
beri bir hoşnutsuzluk, hatta düşmanlık 
beslemiş ve bu hareketin lideri Mevla
na Mevdüdi aleyhine fetva dahi çıkar
mıştır. 

Çalışmaların sistematik şekilde yürü
tülebilmesi için altı temel prensip geliş
tirilmiş ve bunlar zamanla topluluğun 
işareti haline gelmiştir. 1. Kelime-i tevhid 
ve tayyibe. imanın ifadesi olarak devam
lı surette Allah'ı zikretmek ve kelime-i 
şehadet getirmek, günlük hayatta Allah 
ve Resulü'ne tam itaat etmek. 2. Namaz. 
Beş vakit namazı dosdoğru kılmak ve bu 
yolla kendini devamlı yenileyerek gün
lük hayatta namazın etkisini görmek; 
ayrıca nafile namaziara da devam ede
rek Allah'a yaklaşmaya çalışmak. 3. ilim 
ve zikrullah. Hz. peygamber'in insanlığa 
rehber olarak neler getirdiğini bilmeden 
dinin hakikati öğrenilemez. Bunları öğ

renmek ve öğretmek her müslümanın 
görevidir. Bu sebeple sabah ve akşam 
saatlerinin bir kısmı İslam'ın temel pren
siplerini öğrenmekle ve zikir, namaz, is
tiğfarla geçirilmelidir. ilim ve zikir birbi
rini tamamlar. ilimsiz zikir etkili olmaz, 
zikirsiz ilim de boş bir kabuktur. 4. İk
ram-ı müslimin ve ihtiram- ı müslimin. in-
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saniara karşı saygılı ve yumuşak olmak 
yalnız dini bir görev değil tebliğin etkili 
olması için gerekli bir şarttır. Başkaları

nın, özellikle yaşlıların, komşuların, yok
sulların haklarına riayet edilmeli ve dai
ma kendi haklarından fedakarlık yap
maya hazır olunmalıdır. s. İhlas~ı niyyet. 
Davranışlar samimi ve Allah rızası için 
olmalı, dünyevi kaı?:anç kaygısı taşıma
malıdır. 6. Tefriğ- i vakt. Dünya işlerinden 

tebliğ çalışmaları için gönüllü olarak va
kit ayırmak. Bu husus, Cemaat-i Teb
liğ'in kendi buluşu ve en önemli ilkesi
dir. Bazan bu altı maddeye bir yedincisi 
eklenir ki o da gereksiz, faydasız, yasak
lanmış konuşma ve davranışları terket
mek (terk-i malaya'nf), vakti manevi ka
zanç sağlamayan şeylerle geçirmemek
tir. 

Cemaat-i Tebliğ'in başlıca özelliği , res
mi bir üyelik sistemine ve bürokratik or
ganizasyona sahip bulunmayışıdır. Çalış

ma merkezleri camiler olup ayrıca büro
ları yoktur. Teşkilat, eğitimleri ve eko
nomik durumları ne olursa olsun müs
lümanları bir araya gelmeye çağırır. Tef
riğ-i vaktilkesine uymayı taahhüt eden
ler cemaate alınır ve eğitilerek bir teb
liğ grubunda görevlendirilir. "Vaktin ta
sadduk edilmesi " anlamına gelen bu il
ke uyarınca cemaat üyesi, tebliğ çalış

maları için kırk gününü ayırarak kapı 
kapı, şehir şehir, ülke ülke dolaşıp za
manından, parasından ve rahatından fe
dakarlıkta bulunacak, böylece Hz. Pey
gamber'in izinden gitmiş olacak ve hiz
metlerinin karşılığını almayı da ahirete 
bırakacaktır. Yaklaşık onar kişiden olu
şan tebliğ grupları ortak bir şekilde kar
deşlik, uyum ve sevgi ortamında yaşar
lar. Her grubun mensupları, aralarından 
islami bilgisi en fazla olanı "muallim", 
idarecilik yeteneği olanı da "emir" seçer
ler. Grup üyeleri namaz ve zikir için ca
mide toplandıktan sonra temiz ve ciddi 
bir görünümle dışarı çıkarlar ve davra
nışiarına çok dikkat ederler. Tebliğ gö
revine "çilla" (çile) veya "mihnet" adı ve
rilir. Tebliğ çalışmasının alimierin öncü
lüğünde yapılması gerektiğini savunan 
diğer islami grupların aksine Cemaat-i 
Tebliğ'e göre bu iş her müslüman tara
fından yapılabilir ve alim olsun olmasın 
her müslümanın görevidir. Çünkü tebliğ 
çalışması zaten öğretici ve eğiticidir; di
yar diyar gezerek insanlara İslam'ı an
latan bir kimse manevi ve sosyal birçok 
tecrübe kazanır ve böylece bu yolda ye
tişmiş olur. 

ibadetlere itina göstermesi, davaya 
bağlılığı ve sadeliği sebebiyle kısa süre
de 1 OO.OOO'Ierce sıradan müslüman Ce
maat-i Tebliğ'e katıldı. Ancak çok hızlı 

büyümesine rağmen bu hareket zaman
la kapalı bir sistem haline geldi. Mevla
na İlyas 'ın 1920'1i yıllarda ortaya koydu
ğu tebliğ metotları hiç değişmedi. Üye
lere siyasetten uzak durmalarının yanı 
sıra cemaate mensup birkaç alimin ki
taplarından başkasını okumamaları em
poze edildi. Cemaat-i Tebliğ'in bir özel
liği de kadınlar ve gayri müslimler ara
sında faaliyet göstermemesidir. Lider
ler basında görünmekten ve propagan
dadan kaçınırlar. ayrıca dergi veya aka
demik yayınların tebliğ aracı olarak kul
lanılmasına da taraftar değildirler. Ti
carette ve endüstride gelişmiş ülkelerin 
ortaya çıkardığı problemlere cevap ve
rebilecek herhangi bir aydın veya alim 
yetiştirilmemiştir; çünkü sınırlı İslam 
anlayışı sebebiyle bu konular ilgiye de
ğer bulunmamaktadır. Bütün bunlara 
rağmen Cemaat-i Tebliğ çağımızın en 
önemli milletlerarası islami hareketle
rinden biri olmaya devam etmektedir. 
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