
CEM'İVYET-i ULEMA FlRKASI 

düzenledi. Bu kongrede Türkistanlılar'ın 
kendi kendilerini idare etmesi hususun
da on dört maddelik bir karar kabul edil
di. Şir Ali Lapin Taşkent'te toplanan Sov
yet -Rus Kongresi'nde hazır bulundu; bu
rada ülkesinde iktidarın Türkistanlılar'a 
devredilmesini talep ettiyse de bu hu
sus kesinlikle reddedildi. Sovyetler'in de 
Türkistan'ın muhtariyetini tanımada is
tekli görünmemeleri üzerine Türkistan 
Milli Merkez Teşkilatı Taşkent'i terke
derek Hokand'ı milli davanın merkezi 
seçti. Ruslar'a karşı Türkistan'da müca
dele veren çoğunlukla muhafazakar çev
relerden meydana gelen ve anlaşmazlık 
içinde bocalayan Cem'iyyet-i Ulema ile 
Cedidci Şüra-yı İslam Cemiyeti ortaya çı
kan bu ümitsiz durum karşısında birleş
ıneye karar verdiler. 9 Aralık 1917' de 
Türkistan müslümanlarının IV. fevkala
de kongresi yapıldı. 1 O Aralık'ta da De
mokratik ve Federatif Rusya Cumhuri
yeti çerçevesinde Türkistan· ın mahalli 
muhtar bir cumhuriyet olarak ilanma ka
rar verildi. Şir Ali Lapin Halk Şürası baş
kanı seçildi. Halk Şürası da icrayı yürü
tecek hükümeti seçti. Fakat bu hükü
met 12 Şubat 1918'de komünistler ta
rafından ortadan kaldırıldı. Milli Merkez 
Teşkilatı'nın üyeleri de dağıldı. Şir Ali La
pin önce İstanbul'a, sonra da Berlin 'e 
gitti. 1919'un sonlarında Türkistan'a tek
rar döndü ve kısa bir müddet sonra ve
fat etti. 
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Cezayir'de 1931 yılında kurulan 
dini, kültürel ve sosyal 
amaçlı bir teşkilat. 

_j 

Cezayir'in Fransızlar tarafından işgal 
edilmesinden (ı 830) sonra sömürge yö
netimi halkın milli ve dini kimliğinden 
uzaklaştırılması için sistemli bir şekilde 
çalışmıştı. Halkın her türlü dini, sosyal, 
iktisadi hak ve hürriyetlerinin koruna-
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cağını teminat altına alan antlaşma hü
kümlerine rağmen arazi ve vakıflara el 
konulmuş, camiierin birçoğu yıktırılmış, 
bir kısmı da kilise, ahır. depo veya kışla 
haline getirilmişti. Düzenli eğitime mad
di kaynak sağlayan vakıflara el konulu
rak Cezayir gençliğinin büyük bir kısmı 
eğitim imkanlarından mahrum bırakıl

mıştı. Ayrıca özel eğitim kurumlarının 

gerek açılması gerekse bu kurumlarda 
uygulanacak programlar sömürge yöne
timinin tekeline alınarak güç şartlara 

bağlanmıştı. Fransız yönetimi bir taraf
tan kendi varlığı için tehlikeli gördüğü 
İslam inancının gerçek anlamda öğretil
mesini engellerken diğer taraftan da 
yoğun bir Hıristiyanlık propagandası sür
dürmekteydi. 

Fransız sömürgeciliğine karşı başta 

Emir Abdülkadir el-Cezairl'nin hareketi 
olmak üzere girişilen silahlı bağımsızlık 
ve direniş hareketlerinin hepsi etkisiz bı
rakıldı. Cezayir halkı ile Doğu İslam dün
yası arasındaki ilişkiler önceleri yalnız 

hac ve şahsi ziyaretler çerçevesinde kal
mışken siyasi etkenler ve diğer bazı se
beplerle ülkeden kaçanlarla ilim tahsili 
için gidenler bu İslam ülkelerindeki ısia
hat ve uyanış hareketlerinden etkilendi
ler. Özellikle yayın vasıtalarının yaygın
laşmasıyla bu uyanış Cezayir'de de yan
kı bulmakta gecikmedi. XX. yüzyılın baş
larından itibaren Abdülkadir el-Mecca
vi, Mevlüd b. Mevhüb, Ebü'l -Kasım ei
Hafnavl, Muhammed b. Mustafa el-Ho
ca gibi alimierin İslami eğitim ve öğre
tim yolundaki çabaları ferdi çerçevede 
kalması sebebiyle fazla bir fayda sağla

yamadıysa da Cem'iyyetü'l - ulema'nın 

ortaya çıkmasında etkili oldu. Diğer ta
raftan ı. Dünya Savaşı ve sonrasında mil
letiere kendi haklarını verme konusun
daki gelişmeler Cezayir'de Emir Abdül
kadir'in tarunu Emir Halid'in liderliğin

de ilk siyasi hareketin meydana gelme
sine yol açtı (19 ı 9) Sömürge yönetimi 
bu hareketi derhal tesirsiz hale getirip 
liderini Fransa'ya sürdüyse de (1923) ha
reketin tohumları gelişerek Cem'iyyetü'l
ulema'nın doğuşunu hazırlayan etken
lerden birini oluşturdu. Diğer taraftan 
ı. Dünya Savaşı ve onu takip eden yıllar

da çıkan el-Fôru~, '?ülfi~ar, el-İ~dôm 
ve özellikle 1925'ten itibaren yayın ha
yatına katılan el-Münte~ıd, eş-Şihôb, 

eJ-Cezô, ir, Şada'ş-Şa]J.rô', el-Ber~, el
Işlô]J. gibi gazeteler Cezayir halkının hak
larını elde etmeleri. milli ve İslami kim
liklerini korumaları için mücadele veri
yorlardı; bu çerçevede ısiahat partisi ve-

ya ulema cemiyeti gibi bir teşkilat kurul
ması gerektiği konusu da devamlı ola
rak işleniyordu . 

Cem' iyyetü · 1- ulema' nın kuruluşunda 

en büyük pay Abdülhamld b. Badis'e ait
tir. Tunus'ta Zeytüne Üniversitesi'nde 
okuyan ve İslam dünyasının içtimai, si
yasi ve iktisadi şartlarıyla problemleri 
üzerine bilgi sahibi olan İbn Badis'in 
1913 yılında yaptığı hac seyahati, bu ko
nudaki bilgi ve müşahedelerini geliştir
mesi için bir fırsat teşkil etti. Medine'
de bulunduğu üç ay boyunca, Muham
med Beşir el-İbrahim! ile birlikte, Ceza
yir' e döndüklerinde Kur'an ve Sünnet 
esaslarına göre yetişmiş bir gençlik vü
cuda getirmek için plan ve programlar 
yaptılar; döndükten sonra da bu çalış

malarına devam ettiler. 

Cem'iyyetü'l-ulema'nın kurucuları ile, 
Cezayir halkının sosyal, iktisadi, kültü
rel ve ilmi alanlarda ilerlemesi için faali
yette bulunmak gayesiyle bir grup aydın 
tarafından 1927 Temmuzunda kurulan 
Nadi't-terakkl arasında baştan beri sıkı 
ilişkiler mevcuttu ve Abdülhamld b. Ba
dls ile Tayyib el-Ukbl konuşmacı olarak 
bu kulübün faaliyetlerine katılmışlardı. 
Nitekim cemiyetin kuruluş çalışmaları 

da Nadi't -terakki'de başlatılmış ve ce
miyet 5 Mayıs 1931 tarihinde burada 
yapılan bir toplantıda Cem'iyyetü'l - ule
mai'l -müslimlne'l-Cezairiyyin adıyla res
men teşekkül etmiştir. Çoğunluğu oluş
turan ıslahatçıların yanında Fransız yö
netiminde görevli ve bazıları tarikat men
subu olan alimierin de katıldığı bu top
lantıda, aralarında başından beri cemi
yetin kuruluşu için faaliyet gösteren Ab
dülhamid b. Badis, Muhammed Beşir el
İbrahiml, Tayyib el-Ukbi, Mübarek el-Mi
ll ve Muhammed Emin ei -Amüdi'nin de 
bulunduğu on üç kişi idare heyeti üye
liklerine seçildi. Cemiyetin başkanlığına 
da Fransızlar'la iyi ilişkiler içinde bulu
nan ve köklü bir aileden gelmesi, halkın 
desteğini sağlaması sebebiyle toplantı

ya katılanların güvenini kazanmış olan 
Abdülhamfd b. Badls getirildi. Tüzüğün

de siyasi konularda faaliyet gösterme
yeceği, sosyal ve eğitimle ilgili problem
lere hal çaresi arayacağı ve ülkenin her 
tarafında şubeler. kulüpler ve ilköğretim 
için bağımsız okullar açacağı belirtilen 
cemiyet, sömürge yönetimi tarafından 
da 31 Mayıs 1931 tarihli resmi gazete
de yayımlanan kararla tanınarak resmen 
faaliyete geçti. 

Kuruluşundan hemen sonra eğitim, 

kültür ve sosyal alanlarda yoğun bir fa-



aliyete başlayan cemiyetin bünyesinde 
bulunan ve aynı zamanda çoğu devlet 
memuru olan çeşitli tarikat mensupları 
ile asıl cemiyete yön veren ve faaliyetle
rini sürdüren ıslahatçı ulema arasında 
ilk yıl boyunca herhangi bir anlaşmazlık 
görülmedi. Ancak 23 Mayıs 1932 tari
hinde yeni idare heyetini seçmek için ya
pılan genel kurul toplantısında bir sü
redir hissedilen fikir ayrılıkları su yüzü
ne çıktı . Açıktan açığa değilse de cemi
yetin faaliyetinin temelde dini- milli bir 
şuuru yaymak suretiyle sömürge yöne
timinden kurtulmaya yönelik olması ve 
Muhammed Abduh'un yolunda ıslahatçı 
bir çizgi takip etmesi kısa zamanda ıs

Iahatçılarla tarikatçtiarı karşı karşıya ge
tirdi. ikinci genel kurul toplantısında yö
netimi ele geçirme gayretleri sonuç ver
meyince tarikat mensupları ayrılarak ay
nı yıl içinde Cem'iyyetü ulemai's-sünne 
adlı yeni bir cemiyet kurdular ve çıkar
dıkları el-İtJiis ve el-Micyiir adlı gaze
telerle Cem'iyyetü'l-ulema'ya karşı mü
cadele başlattılar. Fransız işgalinin baş
langıcından XIX. yüzyılın sonlarına ka
dar sürdürülen kurtuluş hareketlerinde 
önemli rol oynayan tarikatlarla sömür
ge yönetimi arasında bu tarihlerden iti
baren bir yakınlaşma başladığı ve XX. 
yüzyılın ilk çeyreğinde selefi ısiahat ha
reketlerinin ortaya çıkması üzerine de 
buna karşı olan tarikatçılarla yönetim 
arasında bir iş birliğinin kurulduğu gö
rülmektedir. Islahatçıları Vehhabilik ' le 
itharn eden tarikatçılar sömürge yöne
timine başvurarak Cem'iyyetü'I -ulema'
nın gösterdiği faaliyetlerle kuruluş ga
yesinden uzaklaştığını ve bunun için yö
neticilerinin cezalandırılması gerektiğini 
bildirdiler, ayrıca camilerde konuşmala

rına izin verilmemesini istediler . Sömür
ge yönet imi de bu yönde karar alarak 
camilerde resmi görevlilerden başkala
rının konuşmasını yasakladı ( 1933). An
cak Cemi'yyetü ulemai's-sünne fazla de
vam ederneyerek dağıldı. 

Mevcut düzen ve hukuki şartlar çerçe
vesinde faaliyetlerini sürdüren ve bun
dan azami ölçüde faydalanma yolunu 
tutan Cem'iyyetü'l-ulema'nın ülke çapın
da faaliyetlerinin ve gücünün artması 
üzerine sömürge yönetimi engelleme ha
reketlerini ve baskılarını arttırdı. Özel 
okulların açılması güç şartlara bağlan
dı , açılmış olanların bir kısmı kapatıldı 
ve bazı hocalar çeşitli bahanelerle tutuk
landı. 1938 ve 1939 yıllarında cemiyet 

üyesi olan veya cemiyetle ilgisi bulunan
ların hacca gitmelerine izin verilmedi. 
Sömürge yönetiminin. ll. Dünya Savaşı 

arefesinde Cezayir halkının desteğini 

sağlamak için bütün grup ve partilerden 
istediği devlete bağlılık ve savaşta ken
dilerine yardımcı olma ilanına birçok mu
hitten olumlu cevap gelirken Cem'iyye
tü'l - ulema ile Hizbü ' ş-şa'b buna karşı 
çıktılar. Bunun üzerine her iki teşkilatın 
yöneticilerinin bir kısmı tutuklandı, bir 
kısmı da sürgüne gönderildi. Savaştan 
sonra tekrar faaliyete geçen cemiyet ba
zı partilerle de iş birliğine girerek sö
mürge yönetiminden siyasi haklar iste
di ve Cezayir bağımsızlık savaşının baş

lamasında önemli bir rol oynadı. 

Cem'iyyetü ' l - ulema'nın faaliyetlerini 
birkaç ana grupta ele almak mümkün
dür. 

Eğitim ve Öğretim. Fransız işgalinden 

sonra geçen bir asır boyunca sömürge 
yönetiminin sürdürdüğü politikalarla Ce
zayir halkı sistemli bir şekilde kendi mil
li ve dini değerlerinden uzaklaştırılarak 
cehaletin kucağına atılmıştı. 1929-1930 
yılına ait bir istatistiğe göre ortaokul ve 
liselerde 4752 Avrupalı öğrenciye karşı
Iık 296, üniversitede ise 2013 Avrupalı 
öğrenciye karşılık sadece doksan yedi 
Cezayirli öğrenci okuyordu. ll. Dünya Sa
vaşı öncesinde altı- on dört yaş grubun
daki 1.1 50.000 çocuktan ilkokula gitme 
imkanını elde edenlerin oranı bu sayının 
onda birini dahi bulmuyordu. 1950'de 
bile Cezayir ilkokullarında 97.400 Avru
palı öğrenciye karşılık 82.864, ortaokul 
ve liselerde ise 15.177 Avrupalı öğrenci
ye karşılık 3214 Cezayirli öğrenci oku
yordu. Cezayir nüfusunun 10 milyon, Av
rupalı azınlığın ise 1 milyon olduğu dü
şünüldüğünde aradaki uçurum daha da 
belirginleşmektedir. Diğer taraftan ilköğ
retimde Avrupalı ve Cezayirli çocuklar 
ayrı ayrı okullarda eğitim görüyorlardı. 
Fransızca'nın resmi dil olmasına karşı

Iık halkın kendi dili Arapça'ya yabancı 
dil muamelesi yapılıyor ve ancak orta 
öğretimde seçmeli ders olarak okutulu
yordu. 

Halkın ve özellikle genç nesillerin ken
di milli ve manevi değerlerine dönme
dikçe ülkenin sömürge olarak kalmaya 
devam edeceğini ve ülke insanının kendi 
kimliğine kavuşmadıkça bağımsızlığın 

mümkün olamayacağını kavrayan Cem'iy
yetü'l - ulema mensupları eğitim ve öğ

retim meselesini faaliyetlerinin ağırlık 
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merkezi yaptılar. Camilerde ve açtıkla
rı okullarda özellikle Kur'an. Arapça, is
lam tarihi ve Cezayir tarihi öğretilmesi 

ne önem verdiler. Bu faaliyetlerin kısa 

zamanda etkisini göstermesi ve rakip 
kuruluş Cem'iyyetü ulemai' s -sünne'nin 
başvurusu üzerine resmi görevlilerin dı
şındaki kişilerce camilerde vaaz ve ders 
verilmesinin yasaklanmasının ardından 
cemiyetin faaliyetlerini zorlaştırıcı uy
gulamalar başlatıldı. 1938'den itibaren 
müsaade almadan okul açılması suç sa
yıldı ve mevcut özel okulların kontrol al
tında tutularak hocaları milli temayül 
gösterenierin kapatılması hükme bağ

landı. Ancak bütün güçlüklere rağmen 
cemiyet bu yöndeki faaliyetlerini sürdür
meye devam etti. Bazı Fransız belgele
rine göre bu okulların sayısı 1934'te elli 
beş, 1936'da 130 ve 1939'da da 350'ye 
ulaşmış olarak gösterilmekte ise de ce
miyetin kurucularından Muhammed Be
şir el -ibrahimf' nin bizzat kaydettiğine 
göre bu sayı 1951 yılında 125 idi. 

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler. Cem' iy
yetü'l- ulema'nın önemli hedeflerinden 
biri de sömürge yönetimi altında Ceza
yir toplumunun içine düştüğü kötü şart

ların düzeltilmesiydi. Bunun için de ça
lışmayı, adaleti ve sosyal dayanışmayı 

emreden islam esaslarına dönmek ge
rekiyordu. öncelikle fakir ve kimsesizle
re yardım etmek, okul ve cami yaptır

mak gibi amaçlarla şehirlerin birçoğun
da hayır dernekleri kuruldu. 1933'te ce
miyet mensuplarının resmi camilerde 
ders ve vaaz vermeleri yasaklanınca ba
ğımsız camiler yaptırma yoluna gidildi, 
bu arada Kisintina'da tacirler cemiyeti
nin kuruluşuna öncülük edildi. Diğer ta
raftan kapitalizm ve sosyalizm gibi Ba
tı kaynaklı fikir akımiarına karşı islam 
esaslarının öğretilmesine gayret göst e
rildi. Sosyal, sportif ve sanata yönelik 
kulüpler açılarak cami muhitinde ger
çekleştirme imkanı bulunmayan faali
yetlere hız verildi, böylece bilhassa genç
liğin diğer sosyal ihtiyaçlarının karşılan
masına çalışıldı. Kadınların eğitim ve öğ
retimine özellikle önem verildi. Cemiyet 
kültürel faaliyetlerini Fransa'daki yurt
taşlarına da götürdü, oradaki çeşitli ku
lüpler vasıtasıyla Cezayirliler'in yoğun 
oldukları bölgelere ilim adamları gönde
rerek konferanslar verdirdi. 

Cemiyet ayrıca hedeflerinin gerçekleş
mesi ve toplumun şuurlandırılması için 
yayın hayatına atıldı . Ancak 1933 yılın-
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da çıkmaya başlayan es-Sünnetü'n-ne
beviyye, eş-Şeri'atü1 -Mu]Jammediyye 
ve eş-Şıratü's-sevi adlı gazeteler kısa 
süre sonra kapandı. İlk sayısı 1935'te çı
kan el-Beşa , ir ise ll. Dünya Savaşı sı
rasında yayımını durdurdu ve savaşın 

arkasından tekrar çıkmaya başlayarak 
1956 yılına kadar devam etti. 

Siyasi Faaliyetler. Cemiyetin kuruluş 

tüzüğünde her ne kadar siyasi faaliyet
te bulunmayacağı belirtilmişse de çalış
malannın tabii bir sonucu ve İslamiyet'
te din - siyaset ayırımı yapılmamasının 
gereği olarak siyasi bir talep fikri kendi
liğinden oluştu. Yayın organlarında doğ

rudan değilse de bunu ihsas eden ifade 
ve yazılar yer alıyordu. Ancak asıl gaye 
toplumu içine düştüğü cehalet, ekono
mik yetersizlik ve tefrikadan kurtarmak
tl. Halkın maddi ve manevi bakımdan 
güçlenmesi ise sömürge yönetimi için 
başlı başına bir tehlikeydi: Nitekim 1954 
Ocak ayında Fransız yönetimine verilen 
bir raporda ulemanın nüfuzunun artma
sının Fransız hakimiyeti için gerçek bir 
tehlike teşkil ettiği ve bunların asıl he
definin "müslüman insan" yetiştirmek 
olduğu belirtilmiştir. 

Mahalli seçimlere fert fert katılarak 
kendi adaylarını destekleme yolunu tu
tan cemiyetin siyasi alandaki faaliyet
lerinin en önemlisi, Arapça'nın yabancı 
dil olmaktan çıkarılıp Fransızca gibi res
mi dil haline getirilmesi, camiierin yöne
tim ve bakımının vakıflarının gelirleriyle 
birlikte müslümanlara devri, İslami ilim
ler fakültesi açılması ve İslami yargı teş
kilatının kurulması gibi Fransız yöneti
mi nezdindeki isteklerini tartışmak ama
cıyla 7 Haziran 1936 ·da Cezayir İslam 
Kongresi'ni toplamak oldu. Bu toplantı
ya Cezayir' deki bütün siyasi partilerin 
temsilcileri katıldı. Cemiyetin siyasi ta
vır ve faaliyeti, sınırlı ve hizip taassubu
na dayalı parti faaliyeti gibi olmayıp ayı
rım yapmadan bütün toplumu kapsıyor
du. Bu konuda siyasi partilerle ortak ha
rekete de önem veriliyordu. 

Cem'iyyetü'l-ulemai'l-müslimin, doğ

rudan doğruya Fransız sömürge yöneti
mini hedef almadan eğitim ve kültür fa
aliyetlerine ağırlık veren bir çizgi takip 
ederek halkın gerçek manada İslam·ı 
kavraması ve kendi milli değerlerini ta
nıması için çalışmış, programı ve politi
kası ile ülkede dini düşüncenin gelişme
sinde ve sömürge yönetimine karşı ba
ğımsızlık fikrinin yerleşmesinde en önem
li etkenlerden biri olmuştur. 
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CEMMAİLİ 
( ~~1) 

Ebu Muhammed Takıyyüddln 
Abdülganl b. Abdilvahid b. All 

el-Makdisl el-Cemmalll 
(ö. 600/1203) 

Hadis hafızı. 
_j 

Rebfülewel 541 'de (Ağustos 1146) Fi
listin'de Nablus yakınlarındaki Cemmail 
köyünde doğdu. 543 veya 544'te doğ
duğu da söylenmektedir. Dımaşki ve Sa
lihi nisbeteriyle de anılır. O dönemde Fi
listin Haçlılar'ın istilası altında bulundu
ğu için ailesi ve akrabaları Cemmail'den 
Dımaşk'a göç etti. Hanbeli mezhebinde 
olmaları ve Dımaşk'ta bu mezhebin baş
ka mensupları bulunmaması dolayısıyla 
şehrin dışında Kasiyün dağı eteklerin
de, sonradan Salihiye diye anılacak olan 
bir mahalle kurarak oraya yerleştiler. 

Cemmam. teyzesinin oğlu ve kendisin
den dört ay küçük olan İbn Kudame ei
Makdisi'nin babası ve Cemman hatibi 
Ahmed b. Muhammed b. Kudame'den 
ilk derslerini aldı. Bir müddet sonra İbn 
Kudame ile birlikte diğer ilim merkez
lerini dolaşmaya başladı. 561'de (1165-

66) Bağdat'a gitti ve Abdülkadir-i Gey
lani'nin medresesine yerleşerek ondan 
fıkıh ve hadis okudu. Elli gün sonra Gey
lani'nin vefat etmesi üzerine Bağdat'ın 
diğer alimlerinden dört yıl boyunca muh
telif ilimler tahsil etti. Son derece kuv
vetli hafızası onu hadise yöneltti. Daha 
sonra Dımaşk, Kahire ve İskenderiye'ye 
gitti. Üç yıl kaldığı İskenderiye'de Ebu 
Tahir es-Silefi'den 1000 cüze yakın ha
dis yazdığı rivayet edilir. Bu bölgedeki 
alimlerden faydalandıktan sonra tekrar 
Dımaşk'a ve Bağdat'a döndü. Oradan İs
fahan'a geçti. Burada Ebu Musa el-Me
dinfden çok faydalandı. Ebu Nuaym el
İsfahanfnin Ma 'riietü'ş-şa]Jabe adlı ese
rini ilk defa görerek inceledi. Kitapta 190 
kadar hata bulduğunu söylemesi bazı 

kimseleri kızdırdı. Bunların kendisini öl
dürmek istediklerini anlayınca İsfahan'ı 
gizlice terketti. Daha sonra bu görüşle

rini Tebyinü'l-işabe li-evhômin ]Jaşa 

let li -Ebi Nu 'aym ii Ma 'rifeti'ş-şa]Ja
be adlı eserinde bir araya getirmiştir. 

Ebu Musael-Medinf (ö 581 / 1185). ha
dis ilmini Cemmam kadar iyi bilen pek 
az kimsenin İsfahan'a geldiğini belirte
rek bu tenkitlerinde onun haklı olduğu
nu söylemektedir. Cemmam Musul'a gel
diğinde İbnü' 1- Haşşab gibi alimlerden 
faydalandı. Burada Ukaylfnin. İmam Ebu 
Hanife'nin aleyhindeki rivayetlere geniş 
yer veren el- Cer]J ve't- ta' dil adlı ese
rini okuttuğu için Haneffier'i öfketendir
di ve hapse atıldı (Ebu Şiime, s. 46). Ken
disini seven biri tarafından Ebu Hanife'
ye dair bölümün eserden çıkarılıp saklan
ması üzerine serbest bırakıldı. Dımaşk'a 
dönünce Dımaşk Camii'nde Hanbeliler'e 
mahsus kısımda hadis dersleri vermeye 
başladı. Duygulu bir insan olduğu için 
hadis okuturken hem ağlar, hem de hal
kı ağlatırdı. Derslerinin büyük rağbet 
görmesini kıskanan bazı Şafiiler ve özel
likle Selahaddin-i Eyyübi'nin takdirine 
mazhar olan Dımaşk Kadısı İbnü'z-Zekf 
Muhyiddin Muhammed b. Ali ile Dımaşk 
hatibi Ziyaeddin Abdülmelik b. Zeyd ed
Devlai tarafından Dımaşk valisine şika

yet edildi (596/ 1199- 1200) ; Selefiyye gö
rüşünde olan Cemmailfnin Allah'ın sıfat
ları hususunda teşbih yanlısı olduğu id
dia edildi. Ahmed b. Hanbel'i çok seven 
ve Kur'an-ı Kerim'in mahlOk olmadığı 
konusunda onun gibi düşünen Cemma
ilfnin, yaygın kanaatin aksine görüşleri 
bulunduğu ileri sürüldü. Valinin huzu
runda yapılan görüşmelerde Selef akl
desini savunan Cemmailfnin camide va
az edip hadis okutınası yasaklandığı gi-


