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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-



bi kendisinden kısa zamanda şehri ter
ketmesi istendi. O da bunun üzerine ön
ce Ba'lebek'e, daha sonra da Mısır'a git
ti. Mısır 'da da Şafii fakihlerinden bazı

ları onun Mücessime taraftarı olduğu 

ve halkın inancına zarar verdiği iddiasıy
la öldürülmesine fetva verince Mağrib'e 
sürgün edilmesi kararlaştırıldı; fakat bu 
emir kendisine tebliğ edilmeden 23 Re
biülewel 600'de (30 Kasım 1203) vefat 
etti ve Karate'de toprağa verildi. 

Cemmailf'yi takdirle anan Zehebi, din
den çıktığına dair fetva veren kimsele
rin, akaid esaslarının açıklanması konu
sunda metot bakımından onunla anla
şamayan bazı Eş'arfler' den (kelamcılar) 

ibaret olduğunu söylemektedir. Allah'ı 

insana benzettiği iddiasına gelince, bu 
naslarda, Allah'a nisbet edilen "inmek", 
"çıkmak" (nüzOI, istiva) gibi kavramların 
(haberi sıfatlar) mecazi manalarıyla te'vil 
edilmelerinin isabetli olmayacağı görü
şünden kaynaklanmaktadır. Aslında bu 
görüş Hanbeliler ile bazı muhaddislerin 
müşterek bir kanaatidir. 

Cemmaili'den hadis tahsil edenler ara
sında, her biri hadis hafızı olan oğulları 
İzzeddin Ebü'l-Feth Muhammed, Cema
leddin Ebu Musa Abdullah ile fakih olan 
oğlu Muhyiddin Ebu Süleyman Abdur
rahman, ayrıca Ruhavi, Muvaffakuddin 
diye bilinen Abdüllatif el-Bağdadi ve ta
nınmış muhaddis Ziyaeddin el-Makdisi 
gibi alimler bulunmaktadır. Kıraat ve 
Arap dili alimi, muhaddis Ebü'l-Yümn 
el-Kindi, Darekutni'den sonra Cemmaili 
gibi bir hadis hatızının gelmediğini belirt
miştir. Ziyaeddin el-MakdisT'nin söyledi
ğine göre de devrin muhaddisleri Cem
malll'nin bir benzerini görmediklerini iti
raf etmişlerdir. 

Cemmailf'nin heybetli bir gorunuşu , 

sert bir tabiatı, son derece güçlü bir ha
fızası vardı . Kendisine sorulan hemen 
her hadisin ne derece sağlam ve ravile
rinin ne kadar güvenilir olduğunu ay
rıntılarıyla bilirdi. Bununla birlikte gu
rura kapılacağı endişesiyle elinde kitap 
bulunmadan hadis rivayet etmezdi. Ta
lebeleriyle çok ilgilenir, onları ilim öğ
renmeye ve bu maksatla muhtelif ilim 
merkezlerini dolaşmaya teşvik ederdi. 
Doğru olduğuna inandığı bir şeyi çekin
meden söyleyen Cemmaili, haksızlığa da
yanamaz, güçlü ve heybetli yapısıyla kö
tülükleri bizzat engellemeye çalışırdı. is
fahan 'da ve Mısır'da bulunduğu sıralar
da halkın kendisine gösterdiği saygı ve 
aşırı ilgiden ötürü yolda rahatça yürü
yemezdi. Çok cömertti. Para biriktirme
yi sevmez, eline geçeni ihtiyaç sahipleri
ne gizlice dağıtırdı. 

Eserleri. 1. 'Umdetü'l-ahkam*. el- 'Um
de ii'l-aJ:ıkô.m ii me 'ô.li;.ro'1-J:ıelô.l ve'l 
harô.m adıyla da anılan eser, Saly.iJ:ı-i 

Bu.tzô.ri ile Şahih-i Müslim'deki ahkam
la ilgili 420 kadar hadisi konularına gö
re sıralayarak bir araya getirmiştir. Bir
çok şerhi bulunan kitap Mustafa Abdül
kadir Ata tarafından Beyrut'ta basılmış
tır ( 1406/ ı986). 2. el-Mihne 'an imô.mi 
Ehli's-sünne ve kii, idihim ile'l-cenne. 
Ahmed b. Hanbel'e halku'l-Kur'an* me
selesinden dolayı yapılan eziyetıere dair
dir (Kahire 1932). Eser Abdullah b. Ab
dülmuhsin et-Türki tarafından da Mily.
netü'l-İmô.m Ahmed b. Muly.ammed 
b. l:fanbel adıyla yayımlanmıştır (Kahire 
1987) 3. en-Nasiha ii'l - ed'iyeti'ş-şa
hiJ:ıa. Kütüb-i Sitte ile Ahmed b. Han
bel'in el-Müsned'i, TaberanT'nin mu·cem
leri vb. eserlerden derlediği Hz. Peygam
ber'in muhtelif konulara dair 114 kadar 

cemmaili'nin 
ei·Kemiil 
{i esma' i'r-rical 
ad lı eserinin 
ı. cildinin 
unvan sayfası ile 
ilk sayfası 
{Millet Ktp. , 

Feyzu tıah 

Efendi. 

nr. 1506) 

CEMMAiLi 

duasını ihtiva etmektedir. Eser Abdülka
dir el-Arnaut ve Mahmud el-Arnaüt ta
rafından Beyrut'ta yayımlanmıştır ( ı405 1 
ı985). 4. Siretü'n-nebi ve ashô.bühü'l 
'aşere. Eseri H. ed-DenavT n.e.şretmiştir 
(Beyrut ı986). 5. el-Kemal* ii esmô., i'r
ricô.l. el-Kem6.1 ii ma 'riieti'r-ric6.1 adıy
la da anılan eser, rivayetleri Kütüb-i Sit
te'de yer alan ravilerin hal tercümeleri
ni ihtiva eden ilk çalışmadır. Tanınmış 
birçok İslam alimi bu esere zeyil mahi
yetinde kitaplar kaleme almışlardır. el
Kemô.l'in yazma bir nüshası Millet Kü
tüphanesi'ndedir (Feyzullah Efendi , nr. 
ı 506- ı 508). 6. el - Misbô.J:ı ii 'uyilni'1-ehô.
dişi's-şıJ:ıô.ly.. Şaly.ihayn hadislerini ken
dine ulaşan senedlerle bir araya geti
ren, ZehebT'nin kırk sekiz cüzden ibaret 
olduğunu söylediği bu müstahrec* in 
müellif hattıyla olan bir bölümü Zahi
riyye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır 

(Mecmua, nr. 30. vr. 2ı7•- 244 b ). 7. 'Akide 
(Brockelmann, GAL, 1. 438; SuppL, ı . 607). 
8. ed-Dürretü'l-muçli'e ii's -sireti'n
nebeviyye (Brockelmann, GAL, ı. 438). 
Kutbüddin el-Halebi diye tanınan AbdOl
kerim b. Abdünnur bu eseri el-Mevri
dü '1- 'a?bi '1- h eni ii'l- kelô.m 'alô. si
reti 'Abdilgani adıyla şerhetmiştir. 9. 
Al]bô.rü '1- Haseni'l-Başri. Eserin mü el
lif hattı bir nüshası Zahiriyye Kütüpha
nesi'nde mevcuttur (Mecmua, nr. 55. vr. 
ı 65 3 - l70 3 ) . 

Cemmafli'nin birer nüshası Zahiriyye 
Kütüphanesi'nde bulunan diğer eserleri 
de şunlardır: Ebü'l- 'Aş b. Rebi', Me
nô.klbü's-sahô.be, Salô.tü'n-nebi ii'l-en
Myô.'i İeyl~te'l -is;ô.', I:fadişü'l -iik, Fe
iô. 'ilü 'ömer b. el-I:fattô.b (Brockelmann, 
GAL lAr. 1. VI, ı92). Bunlardan başka bazı 
kaynaklarda onun sünen*lere dair 200 
cüze yakın bir hacimde ve müsvedde ha
lindeki Nihô.yetü '1- murô.d min kelô.mi 
l]ayri'l- 'ibô.d'ı, 100 cüz hacminde olup 
halka okuduğu el-Ehô.diş ve'l-hikô.yô.t'ı. 
iki ciltten ibaret Gunyetü'l-huitô.z ii tah
kiki müşkili'l- eltô.z'ı, el-Erba 'un adlı 
dört ayrı çalışması ve her biri birer cilt
ten ibaret el -Yevô.kitü'1-iô.l]ire, Tuhfe
tü 't-tô.libin fi'l-cihô.d ve'l-mücô.hidin, 
el-·A·şô.rü '1- merc;izyye fi ieiô. , ili l]ayri'l
beriyye, er-Ravia adlı kitapları, her bi
ri bir veya birkaç cüz halinde olan et
Teheccüd, el -Ferec, es- Salô.t mine '1 -
ahyô.' ile'l-emvô.t, eş-Şıidt, :femmü'r
riyô.', z;emmü'l-gıybe, et -Tergib ti'd
du'ô.', Feiô.'ilü Mekke, el -Emr bi'l
ma 'rui, Feiô. , il ü ramaiô.n, Feiô. , il ü 's
sadaka, Feiô., ilü 'aşri plhicce, Feiô. 'İ
lü 'l-J:ıac, Feiô.'ilü receb, Veiô.tü'n -ne
bi, el-A~sô.mü'lleti akserne bihe'n-ne-
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bi, ru~adü'ş-Şati'i, ~ikrü'l-kubur, Dü
rerü '1- eşer, Tebyinü '1-işiibe li- ev ha
min l)aşalet li-Ebi Nu 'aym ii Ma crife
ti 's -sal)abe, Eşratü's-sa ca adlı çalışma
ları zikredilmektedir. 
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Iii M. yAŞAR KANDEMiR 

Hacda şeytan taşlama sırasında 
atılan taşiara ve bu taşların 
atıldığı yerlere verilen ad. 

_j 

Sözlükte "kor parçası: çakıl taşı" gibi 
manalara gelen cemre, bir fıkıh terimi 
olarak hacıların kurban bayramı günle
rinde Mina'da attıkları küçük taşların 
her birini ve bu taşların atıldığı üç ayrı 
yeri ifade eder. Çoğulu cimar ve ceme
rattır. Bu yerlere taş atılması işine de 

Cemerat mevkiinden genel görü nüş · Mekke 1 suudi Arabistan 

340 

remy-i cimar denir. Cemrelerden Mina
Mekke yönündeki ilkine küçük veya bi
rinci cemre (e l -cemretü's-suğra. el-cemre
tü' I-Gia). ikincisine orta cemre (el-cemre
tü 'J-vüsta), üçüncüsüne de büyük cemre 
veya Akabe cemresi (el-cemretü 'l-kübra. 
cemretü' I-Akabe) adı verilir. Birinci cem
re ile orta cem re arasında 1 56,40 m., 
orta cemre ile Akabe cemresi arasında 
116.77 m. mesafe bulunmaktadır. 

"Şeytan taşlama" diye de adlandırılan 
bu atışlar. Hz. İbrahim'i Allah'ın emrini 
yerine getirmekten alıkoymak isteyen 
şeytanın yine onun tarafından Mina'da 
taşlanmasının hatırasını yaşatmakta ve 
insanları daima günaha sokmaya çalı 

şan şeytana karşı bir tür tepki ve diren
meyi temsil etmektedir. Bir hadiste ri
vayet edildiğine göre. Hz. İbrahim Ka be'
nin inşasını tamamladıktan sonra Ceb
riiii'in yol göstermesiyle ilk haccını yap
tığı ve oğlu İsmail'i kurban etmeye gö
türdüğü esnada Mina ' nın söz konusu üç 
yerinde önüne çıkan şeytanı taşlamıştır 
(Müsned, ı . 297, 306-307; Hakim, ı. 466; 
Beyhaki, V. 153-154 ). Hz. Peygamber de 
Veda haccı sırasında bu cemrelere taş 
atmış ve özellikle bu esnada hac ibade
tinin yapılış şeklinin kendisinden öğre
nilmesini istemiştir (Müslim. "Hac", 3! 0-
3!2). Bundan dolayı kurban bayramının 
birinci günü Akabe cemresine. diğer üç 
gün de her üç cemreye taş atılması fa
kihlerin ittifakı ile vacip olup terkinden 
dolayı ceza kurbanı (dem) gerekir. Sahih 
hadislerde bu uygulamanın Hz. İbrahim'in 
sünnetine dayandığı açıkça belirtildiği 

ve sembolik olarak şeytanın taşlandığı 
bilindiği halde Frantz Buhl'ün bunu Ca-

hiliye adetlerine dayand ırması ve taşla
ma ile kimin tel'in edildiğinin pek vazıh 
olmadığını ileri sürmesi şaşırtıcıdır (bk. 
EI, ll , !0!2; İA, lll, 89-90). F. Buhl ayrıca 
bayramın son üç gününde taşların gü
neş battıktan sonra atıld ı ğı, başkaları 

tarafından atılan taşların da kullanıla

bildiği şeklinde J. L. Burckhart'tan nak
len verdiği tamamen yanlış bilgiler ya
nında cemretü'I-Akabe'ye ilk gün, diğer
lerine de "bayramın pek mühim olma
yan diğer günlerinde" taş atılmasının, 
bunların daha az önemli olduğunu dü
şündürdüğü şeklinde garip ve mesnet
siz bir yorumda da bulunur. Şeytan taş
lama sırasında kadınların yüzlerini biraz 
açtıklarına dair verilen bilgi de gerçeğe 
aykırıdır : çünkü kadınların yüzlerini açık 
tutmaları ihramın gereklerinden olup 
cemreye mahsus bir şey değildir. Frantz 
Buhl'ün bu fahiş hatalarının Eneyelo
pedİa ot Islam ·ın yeni neşrinde yer al
mamasına karşılık şeytan taşlamanın es
ki putperest ibadetinden intikal ettiğine 
dair iddianın tekrar edilmesi (EJ2 [İng . J. 

11. 438). müsteşriklerin İslam'ın vahye da
yanan bir din olmadığı şeklindeki ön yar
gılarının tabii sonucudur. 

Arefe günü Arafat vakfesinden sonra 
Müzdelife'ye doğru yola çıkan hacılar 

sabah namazını Müzdelife'de, ilk vakti 
olan alaca karanlıkta kılarlar ve Meş' ar-i 

Haram'daki vakfenin ardından güneş 

doğmadan Mina'ya hareket ederler. Mi
na'ya vardıkları zaman Akabe cemresi
nin yanında. ihrama girdiklerinden beri 
söyledikleri telbiye*yi kesip bu cemre 
için hazırladıkları yedi çakıl taşını "Bis
millahi Allahüekber" diyerek teker te-


