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kültesi’ni bitirme þartý getirilmiþtir. Bu-
nun üzerine cemaat mensuplarý 1966 yý-
lýnýn Ocak ayýnda Kur’an Kurslarý Kurma,
Koruma ve Ýdame Ettirme Dernekleri Fe-
derasyonu’nu kurmuþ ve Kur’an kursla-
rýyla ilgili daha sistemli bir çalýþma süreci
baþlatmýþtýr. 17 Ekim 1971 tarihinde ya-
yýmlanan Kur’an Kursu Yönetmeliði gere-
ði, Kur’an Kursu Yaptýrma ve Yaþatma der-
neklerinin inþa ettirdiði Kur’an kursu bi-
nalarýyla yeni yaptýracaklarý binalarýn in-
tifâ hakkýnýn Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’na
devredilmek istenmesi cemaat arasýnda
yeni bir huzursuzluk doðurmuþtur. Bu-
nun üzerine dernekler Kur’an kursuyla bir-
likte orta, lise ve yüksek öðretim kurum-
larýna devam eden öðrencilere yardým et-
meyi amaç edinip adlarýný Kurs ve Okul
Talebelerine Yardým Dernekleri þeklinde
deðiþtirmiþtir. Federasyonun adý da 26 Ni-
san 1980 tarihinde Kurs ve Okul Talebe-
lerine Yardým Dernekleri Federasyonu ol-
muþtur. Böylece cemaat mensuplarý, 1971’-
den sonra öðrenci yurtlarý inþa ederek
Millî Eðitim Bakanlýðý bünyesindeki öðren-
cilere hizmet veren bir konuma gelmiþtir.

Süleyman Efendi cemaati 1960’lý yýllar-
dan itibaren Türkiye’den Batý Avrupa’ya
çalýþmaya giden, uzun süre dinî, sosyal ve
kültürel ihtiyaçlarý ihmal edilen iþçilerin
dinî taleplerini karþýlamak ve çocuklarýna
din eðitimi vermek amacýyla Avrupa’da
faaliyet göstermeyi planlamýþ, ilk defa
1973’te Almanya’nýn Köln þehrinde bir Ýs-
lâm kültür merkezi kurmuþtur. Daha son-
ra diðer Avrupa ülkelerine yaydýklarý bu
merkezler için cami, kütüphane, toplan-
tý salonlarý yaptýrmýþ, camilerin yanýnda
Kur’an kurslarý açmýþtýr.

12 Eylül 1980 ihtilâlinin özel þartlarý için-
de bazý hukukî sorunlar yaþayan Süley-
man Efendi cemaatinin faaliyetleri günü-
müzde lise ve üniversite talebeleri için il,
ilçe ve köylerde kütüphane, etüt salonla-
rý, bilgisayar odalarý gibi çok amaçlý eði-
tim öðretim imkânlarý sunan talebe yurt-
larý ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’na baðlý
Kur’an kurslarýyla devam etmektedir. Yurt
dýþýndaki bazý ülkelerde de benzer faali-
yetlerin yapýldýðý belirtilmektedir. Cumhu-
riyet döneminin özel þartlarýnda diðer ha-
reketler gibi Süleyman Efendi cemaati de
sýkýntýlarýn içinden geçerek varlýðýný sür-
dürmeye çalýþmýþtýr. Geçmiþ dönemde
Ýmam-Hatip okullarý mensuplarýyla bir ge-
rilim yaþanmýþsa da zamanla dinî kesim-
ler içinde uzlaþma kültürünün geliþmesi-
nin yaný sýra Süleyman Efendi cemaati için-
deki yeni kadrolarýn da daha uzlaþmacý
katkýlarý sayesinde cemaatle Ýmam-Hatip-

liler ve Diyanet mensuplarý arasýndaki ger-
ginlik önemli ölçüde ortadan kalkmýþtýr.
Son yýllarda Ýmam-Hatip liseleri ve Ýlâhiyat
fakültelerine giden öðrencilerin de cema-
at yurtlarýnda barýndýklarý, bazý cemaat
mensuplarý ve ileri gelenlerinin de kendi
çocuklarýný bu okullara gönderdikleri bilin-
mektedir.
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Anayasa hukukçusu ve yazar.˜ ™

7 Þubat 1916 tarihinde Ýstanbul’da doð-
du. 1936’da Saint Bénoit Lisesi, 1940’ta Ýs-
tanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun oldu. 1942’de ayný fakültenin Esas
Teþkilât Hukuku Kürsüsü’nde asistanlýða
baþladý. Charles Crozat’nýn danýþmanlýðýn-
da hazýrladýðý Müessese Teorisinde Fi-
kir Unsuru ve Bazý Hususiyetleri baþ-
lýklý doktora tezini 1946’da tamamladý. Bu
çalýþmayý hocasýnýn da derinden etkilen-
diði Maurice Hauriou’nun “müessese ku-
ramý”na dayandýrmýþtýr. En önemli eseri
olan Türkiye’de Siyasi Partiler dahil Os-
manlý siyasî düþüncesi ve örgütlenmeleri
üzerine kaleme aldýðý bütün eserleri bu
kuramýn derin izlerini taþýr. Tunaya’nýn aný-
lan kitabý, söz konusu kuramýn Türk tari-
hine uygulanmasýnýn en güzel örneði ol-
masýnýn yanýnda son dönem Osmanlý ve
Cumhuriyet siyasî partileri hakkýnda bilgi
veren temel bir eserdir ve literatürde en
çok atýfta bulunulan çalýþmalardandýr.
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ÿReþat Öngören

Süleyman Efendi Cemaati. Süleyman Hil-
mi Tunahan’ýn özellikle 1940’lý yýllarda Ýs-
tanbul camilerinde yaptýðý vaazlar ve zor
þartlar altýnda oluþturduðu ders halkalarý
onun kamuoyunda geniþ çapta tanýnma-
sýna, çevresinde Kur’an öðrenimi eksenin-
de bir cemaat teþekkül etmesine sebep
olmuþtur. 1950 öncesinde irþad faaliyet-
leri elveriþsiz þartlar yüzünden yaygýnlýk
kazanamamýþsa da sonradan ortaya çýkan
özgürlük ortamý cemaatin hýzlý bir geliþ-
me sürecine girmesini saðlamýþ, bu yýllar-
da talebeler ve Kur’an kurslarý aracýlýðýyla
din eðitimi faaliyetleri ülkenin çeþitli böl-
gelerine yayýlmýþtýr. 1951’de açýlan, Süley-
man Efendi’nin talebe göndermekten ka-
çýndýðý Ýmam-Hatip okullarýnýn 1958’den
itibaren mezun vererek hýzlý bir geliþme
kaydetmesi, mezunlarýnýn müftülük, vâiz-
lik, imamlýk, müezzinlik ve Kur’an kursu
hocalýðý gibi hizmet kadrolarýnda görev
almasý, daha önce bu görevlerin bir kýs-
mýný üstlenen Süleyman Efendi cemaatiy-
le Ýmam-Hatip Okulu mezunlarý ve taraf-
tarlarý arasýnda gerginlikler yaþanmasýna
yol açmýþtýr. Bazý kesimler cemaat men-
suplarýný tanýmlamak için onlarýn hoþlan-
madýðý “Süleymancý” tabirini kullanmýþ,
sonuçta din görevlileri arasýnda Ýmam-Ha-
tipliler ve Süleymancýlar þeklinde iki grup
ortaya çýkmýþtýr. Bu süreçte taraflar bir-
birini incitici nitelemelerle anmýþ, yýpratý-
cý beyan ve iddialarda bulunmuþtur. Öte
yandan 1965’te yürürlüðe giren 633 sayý-
lý Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Teþkilât Kanu-
nu’nda müezzinlik dýþýndaki din hizmet-
leri kadrolarýna tayinde Ýmam-Hatip Oku-
lu, Yüksek Ýslâm Enstitüsü ve Ýlâhiyat Fa-
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Baþlýca Eserleri: Türkiye’de Siyasi Par-
tiler (1859-1952) (Ýstanbul 1952, müellif
bu çalýþmasýný daha sonra geniþleterek
1986-1989 yýllarýnda üç cilt halinde yayým-
lamýþtýr; ilk cilt II. Meþrutiyet, ikinci cilt
Mütareke ve üçüncü cilt Ýttihat ve Terakkî
dönemlerini içine alýr); Türkiye’nin Si-
yasi Hayatýnda Batýlýlaþma Hareketle-
ri (Ýstanbul 1960); Ýslâmcýlýk Cereyaný:
Ýkinci Meþrutiyetin Siyasi Hayatý Bo-
yunca Geliþmesi ve Bugüne Býraktýðý
Meseleler (Ýstanbul 1962); Devrim Ha-
reketleri Ýçinde Atatürk ve Atatürkçü-
lük (Ýstanbul 1964; Ankara 1981); Siyasi
Müesseseler ve Anayasa Hukuku (Ýs-
tanbul 1966); Türkiye’nin Siyasi Geliþ-
meleri: Eski Türkler, Ýslâm Devleti, Os-
manlý Devletinin Kuruluþu (Ýstanbul
1970); Ýnsan Derisiyle Kaplý Anayasa:
Görüþler-Denemeler (Ýstanbul 1979);
Medeniyetin Bekleme Odasý (Ýstanbul
1989).
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TUNCELÝ

Doðu Anadolu bölgesinde þehir
ve bu þehrin

merkez olduðu il.˜ ™

Doðu Anadolu bölgesinin dört bölümün-
den biri olan Yukarý Fýrat bölümünde Fý-
rat nehrinin kollarýndan Murat suyuna ka-
vuþan Munzur çayý ile Pülümür çayýnýn bir-
leþtiði yerin yakýnýnda kurulmuþtur. Deniz
seviyesinden 970 m. yükseklikteki Tunce-
li, tarihî geçmiþi olmayan, temeli Cumhuri-
yet döneminde atýlan bir þehirdir. 25 Ara-
lýk 1935 tarihinde kabul edilen 2885 sayýlý
yasa ile (Düstur, Üçüncü tertip, XVII, 171)
Tunceli adlý yeni bir vilâyet kurulmasý ka-
rarlaþtýrýlýp bu vilâyete merkez aranýrken
o tarihe kadar hemen hemen boþ kalan
ve yakýnýnda Mameki adlý bir köy bulunan
alan þehir için seçildi. Bu yerin seçilmesin-
de baþlýca etken Pülümür çayý vadisini iz-
leyerek gelen, Erzurum’u Elazýð ve Malat-
ya gibi merkezlere, bunlarýn aracýlýðýyla
Erzurum’u Akdeniz kýyýsýnda Ýskenderun
Limaný’na baðlayan yol üzerinde bulun-
masýdýr. Þehrin çekirdeðini oluþturan Ma-

meki köyünün ne zaman ortaya çýktýðý
hakkýnda bilgi yoktur. Köyün adý, XX. yüz-
yýlýn baþlarýna ait R. Kiepet haritalarýnýn
Erzurum paftasýnda yer almakta, fakat
bu köy günümüzde Tunceli’nin bulundu-
ðu yerde deðil yanlýþlýkla 9-10 km. kadar
güneyde gösterilmektedir (R. Kiepet de
Mameki isminin yanýna bir soru iþareti koya-
rak köyü yerleþtirdiði yerden emin olmadýðýný
belirtmektedir). Mameki köyünün tarihi bi-
linmese de köyün içinde yer aldýðý yörenin
tarihi, eskiden bu havalide olup sýnýrlarý
günümüzdeki Tunceli ilinin sýnýrlarýna ta-
mamen uymayan Dersim’in tarihine pa-
ralellik gösterir (bazan sancak, bazan vilâyet,
bazan kaza durumunda olan ve sýnýrlarý her dö-
nemde deðiþen, merkezi Hozat’ta bulunan bu
idarî birim, bir kýsým yayýnlarda yanlýþlýkla kay-
dedildiði gibi Tunceli isminin karþýlýðý deðildir ve
Tunceli adý yerine kullanýlamaz), Yörede yapý-
lan araþtýrmalar sonucunda höyüklere ve
tarih öncesi yerleþmelere tanýklýk eden
çok sayýda maðaraya rastlanmasý iskân
tarihinin çok erken baþladýðýný ortaya koy-
maktadýr. Höyüklerde gerçekleþtirilen ka-
zýlarda Tunç çaðýna ait bilgilere tesadüf
edilmiþtir.

Murat suyu ile Karasu (Fýrat) arasýnda
kalan bu yöre milâttan önce 2000’li yýllar-
da Ýþuva adýyla bilinmekteydi. Hurriler’in
yörede kurduðu Ýþuva Krallýðý’nýn Hititler’-
le mücadelesi sonunda burasý milâttan ön-
ce 1600’lü yýllara doðru Hitit egemenliðine
geçti. Ardýndan Urartular’ýn hâkimiyetine
girdi ve Urartu Devleti’nin batýdaki en uç
kesimini oluþturdu. Milâttan önce VII. yüz-
yýlda Medler’in ve VI. yüzyýlda Persler’in
egemenliðinin ardýndan Makedonya Kralý
Ýskender’in eline geçti. Ýskender’in halef-
lerinin hâkimiyeti esnasýnda zaman za-
man Kapadokyalýlar’la Selevkoslar arasýn-
da el deðiþtirdi. Bu dönemi Roma ve Ro-
ma’nýn ikiye ayrýlýþýndan (395) sonra Doðu
Roma (Bizans) dönemi izledi. Bizans devrin-
de Sâsânîler ile Bizans arasýnda sýk sýk el
deðiþtiren yöreye Dersim (Farsça Der-sîm
“gümüþ kapý”) adýnýn bu dönemde veril-
diði tahmin edilmektedir.

Dersim yöresi Hz. Ömer zamanýnda 639
yýlýnda Doðu ve Güneydoðu Anadolu’nun
birçok yeri gibi müslüman Araplar’ýn eli-
ne geçti. Fakat bu hâkimiyet kýsa sürdü.
Müslümanlarla Bizans arasýnda da birkaç
defa el deðiþtirdi ve 1071 Malazgirt zafe-
rinden itibaren Türkler’in kontrolü altýna
girdi. Bir ara Bizans kumandanlarýndan
Ermeni asýllý Philaretos Brakhamios yöre-
ye egemen oldu. Ancak buna Harput mer-
kezli Çubukoðullarý Beyliði’nin kurucusu

Doktorasýný tamamladýktan sonra kad-
rosu Umumi Amme Hukuku Kürsüsü’ne
nakledildi. 1948’de Âmme Hukukumuz
Bakýmýndan Ýkinci Meþrutiyet’in Fikir
Cereyanlarý baþlýklý doçentlik tezini ha-
zýrladý ve 1950’de doçent oldu. Doçentlik
çalýþmasý, Peyami Safa’nýn Türk Ýnkýlâ-
býna Bakýþlar (1938) adlý kitabýnýn ardýn-
dan yaygýn biçimde tartýþýlmaya baþlanan,
1908 sonrasý Osmanlý düþünce tarihi ko-
nusunda kaleme alýnmýþ ilk kapsamlý ça-
lýþmadýr. Teksir halinde az sayýda kopyasý
yapýlan eser basýlmamýþ olmakla birlikte
(bir kopyasý ÝÜ Hukuk Fakültesi Kütüpha-
nesi’ndedir [nr. T. 7]) Tunaya’nýn daha son-
ra kaleme alacaðý kitaplarýn alt yapýsýný
oluþturmuþtur. 1952’de askerlik hizmeti-
nin ardýndan kadrosu Esas Teþkilât Huku-
ku Kürsüsü’ne nakledildi. 1953’ten itibaren
yurt dýþýnda ve özellikle Amerika’da çeþitli
araþtýrmalarda bulundu. 1959’da profe-
sörlüðe yükseltildi.

1960’ta Millî Birlik Komitesi tarafýndan
Anayasa Hazýrlama Komisyonu üyeliðine
getirilen Tunaya, yaklaþýk üç ay sonra Sýd-
dýk Sami Onar’la düþtüðü anlaþmazlýk yü-
zünden görevden alýndý. Ayný yýl ekim ayýn-
da üniversiteden uzaklaþtýrýlan 147 öðre-
tim üyesine dahil edildi. Aralýk ayýnda ku-
rucu meclise Ýstanbul temsilcisi olarak gir-
di. 1962’de üniversiteye döndü. 1963-1965
döneminde Devrim ocaklarý genel baþkan-
lýðý, 1968-1969 yýllarýnda Ýstanbul Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi ve 1979-1983 yýlla-
rýnda kurucularýndan olduðu Siyasal Bilgi-
ler Fakültesi dekanlýðý yaptý. 1983’te emek-
li olduktan sonra daha önce yayýmlanmýþ
çalýþmalarýný geniþletti. Siyasi Müessese-
ler ve Anayasa Hukuku baþlýklý çalýþma-
sý uzun süre hukuk fakültelerinde ders ki-
tabý olarak okutuldu. Onun ilme asýl katký-
sý yakýn dönem Osmanlý siyasî hayatý ala-
nýndaki çalýþmalarýyla gerçekleþmiþtir. Ta-
rýk Zafer Tunaya 29 Ocak 1991’de Ýstan-
bul’da öldü.
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