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(Ýnönü Üniversitesi Eðitim Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatý Eðitimi Bölümü Ders Not-
larý, Malatya 1987). Zeki Kaymaz, Osman
Nedim Tuna’nýn bir kýsmý kitap hacminde
olan önemli makalelerinin de yer aldýðý ça-
lýþmalarýnýn 1996 yýlýna kadarki tam liste-
sini Türk Dünyasý Araþtýrmalarý dergi-
sinin Osman Nedim Tuna hâtýra sayýsýn-
da yayýmlamýþtýr (bk. bibl.).
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(1888-1959)

Son dönem din âlimi
ve Nakþibendî-Müceddidî þeyhi.

˜ ™

Günümüzde Bulgaristan sýnýrlarý içinde
bulunan Silistre’nin Hezargrad (Razgrad)
kasabasýnýn Ferhatlar köyünde doðdu. Ba-
basý Silistre’de Hacý Ahmed Paþa Medre-
sesi müderrislerinden Hocazâde Osman
Fevzi Efendi, dedesi Kaymak Hâfýz diye bi-
linen Mahmud Efendi’dir. Hocazâdeler diye
tanýnan ailesinin Fâtih Sultan Mehmed’in,
kýz kardeþiyle evlendirip Tuna bölgesine
yönetici (Tuna haný) olarak gönderdiði Hz.
Peygamber neslinden Seyyid Ýdris Bey’e
dayandýðý kabul edilir. Kendisi de Hocazâ-
de lakabýyla anýlan Süleyman Hilmi, sonra-
dan Tunahan soyadýný almýþ, üç yaþýnda
ölen oðlu Fâruk’tan dolayý Ebülfâruk kün-
yesiyle tanýnmýþtýr.

1902’de Silistre Rüþdiye Mektebi’ni bi-
tirdikten sonra Satýrlý Medresesi’nde Arap-
ça derslerini tamamladý. 1907’de Ýstan-
bul’a gidip Fâtih’te Hâfýz Ahmed Paþa Med-
resesi’nde dersiâm Bafralý Ahmed Hamdi
Efendi’nin ders halkasýna katýldý ve 1913’-
te icâzet aldý. 1914’te açýlan Dârü’l-hilâfe-
ti’l-aliyye Medresesi’nin dört yýllýk âlî kýs-
mýna önceki eðitiminden dolayý üçüncü sý-
nýftan baþlayarak 1916’da mezun oldu. Ay-
ný yýlýn 30 Eylülünde Medresetü’l-müte-
hassýsîn’in tefsir-hadis bölümüne girdi ve
27 Mayýs 1919’da burayý birinci dereceyle
bitirdi. 19 Kasým 1918’de imtihanla ken-
disine Ýstanbul müderrisliði ruûsu verildi,
ayný yýl dersiâm sýfatýyla 400 kuruþ maaþ
tahsis edildi. Süleyman Hilmi, vâizlik bel-

gesi için Diyanet Ýþleri Reisliði’ne yazdýðý
14 Nisan 1948 tarihli dilekçesinde Med-
resetü’l-kudât’tan mezun olduðunu belirt-
miþtir. 1921 tarihli özgeçmiþ bilgilerinde
bundan söz etmediðine göre burayý Med-
resetü’l-mütehassýsîn’den sonra tamam-
lamýþ olmalýdýr. Medresetü’l-kudât’a giriþ
imtihanýný da birincilikle kazandý. Bunu bil-
dirmek için babasýna yazdýðý mektuba onun
verdiði cevapta kendisine, “Üç kadýdan iki-
si cehennemde, biri cennettedir” hadisini
hatýrlatarak kadýlýk yapmasýný onaylama-
dýðýný söylemiþ, Süleyman Hilmi de ceva-
býnda niyetinin hâkimlik yapmak deðil dev-
rin bütün ilimlerini tahsil etmek olduðunu
ifade etmiþtir.

1920’de Bulgaristan tâbiiyetinden Os-
manlý tâbiiyetine geçti. 1922’de Dârü’l-hi-
lâfeti’l-aliyye’nin birinci kýsmý olan Ýbtidâ-i
Hâric Medresesi’nde Türkçe dersi, 1923’-
te Arapça ve tekrar Türkçe dersi müder-
risliðine getirildi. 3 Mart 1924’te yürürlü-
ðe giren Tevhîd-i Tedrîsat Kanunu gere-
ði Ýbtidâ-i Hâric Medresesi, Ýmam-Hatip
Mektebi’ne çevrilince burada yeterli din
eðitiminin verilemeyeceðini düþünerek
müderrislikten istifa etti. Bu kanunla med-
reselerin Maarif Vekâleti’ne devredilmesi
ve on üç gün sonra da kapatýlmasý üzeri-
ne 500’ü aþkýn müderris açýkta kaldý ve
Cem‘iyyet-i Müderrisîn’de hararetli tartýþ-
malar yaþandý. Süleyman Efendi bu tar-
týþmalar sýrasýnda her müderrisin fahrî
olarak öðrenci yetiþtirmesini, bu þekilde
Ýslâm’ýn ömrünün en az bir nesil daha uza-
yacaðýný, bunu yapmayanlarýn dinen so-
rumlu olacaklarýný belirtti. Ardýndan bazý
müderrislerle birlikte Ankara’ya telgraf
çekip Ýslâmî ilimleri fahrî olarak okutmak
istediklerini bildirdiler. Ancak Ankara’dan,
“Memlekette Tevhîd-i Tedrîsat Kanunu yü-
rürlüktedir, hilâfýna hareket þiddetli cezayý
müstelzimdir” þeklinde cevap geldi. 1928’-
deki harf inkýlâbýnýn ardýndan din eðitimi
açýsýndan þartlar daha da olumsuz bir ma-

leri’nde topraða verildi. Türk Dil Kurumu
tarafýndan düzenlenen III. Uluslararasý Türk
Dili Kurultayý’nda Sümer ve Türk Dilleri-
nin Tarihi Ýlgisi ile Türk Dilinin Yaþý
Meselesi adlý kitabý dolayýsýyla kendisine
“Türk diline üstün hizmet ödülü ve onur-
luk” verilmiþ, 1990 yýlýnda Türk Ocaklarý’-
nýn Ziya Gökalp Ýlim ve Teþvik armaðanýna
lâyýk görülmüþtür.

Eserleri. 1. Studies on Nahju’l- Farå-
dis: A Method for Turkic Historical Dia-
lectology (Department of Asian Langu-
ages and Literatures, University of Was-
hington, 1968). Osman Nedim Tuna’nýn ya-
yýmlanmamýþ doktora tezidir. Bu çalýþma-
da Nehcü’l-ferâdis’in Süleymaniye Kü-
tüphanesi Yenicami nüshasý temel alýna-
rak yazý çevrimi yapýlmýþ ve metin Ýngiliz-
ce’ye tercüme edilmiþtir. Giriþ kýsmýnda
metin ses ve þekil bilgisi yönünden ince-
lenmiþ, tarihî Türk metinleri için bir ince-
leme metodu geliþtirilmiþtir. 2. Altay Dil-
leri Teorisi (Ýstanbul 1983). Türkçe’de Al-
tay dilleri hakkýnda ilk çalýþma olup bu ko-
nuda geniþ bilgi içermektedir. Osman Ne-
dim Tuna eserinde Altay dilleri teorisini
“Türk, Moðol, Tunguz (Mançu), Kore ve Ja-
pon dillerinin Altay dili adý verilen ortak bir
kaynaktan geldiði görüþünü savunan te-
ori” þeklinde açýklar. Eserde bu dillerin en
eski belgeleri ve tarihî devirleri hakkýnda
bilgi aktarýldýktan sonra Altay dilinin ku-
ruluþu anlatýlýr. Tuna’ya göre Ana Altay di-
li 8972, Ana Türk dili 8352, Ana Moðol di-
li 7112, Ana Tunguz dili 5872 yaþýndadýr.
Eser günümüzde üniversitelerde el kita-
bý olarak kullanýlmaktadýr. 3. Sümer ve
Türk Dillerinin Tarihi Ýlgisi ile Türk Di-
linin Yaþý Meselesi (Ankara 1990). Bu ça-
lýþmada Sumerce ile Türkçe arasýnda on
altý ses denkliði ve 168 ortak kelime tes-
bit edilmiþtir. Dil verilerine dayanan Tu-
na, Türkler’in milâttan önce 3500’lü yýllar-
da Türkiye’nin doðu bölgelerinde yaþadý-
ðýný ileri sürmüþ, bundan hareketle Türk-
çe’nin yaþýný en az 8500 diye hesaplamýþ-
týr. 4. Türk Halklarý I (Modern) (Ýnönü
Üniversitesi Eðitim Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatý Eðitimi Bölümü Ders Notlarý,
Malatya 1985). 5. Edebiyat Bilgi ve Te-
orileri (Ýnönü Üniversitesi Eðitim Fakül-
tesi Türk Dili ve Edebiyatý Eðitimi Bölü-
mü Ders Notlarý, Malatya 1985). 6. Türk
Dilbilgisi [Fonetik ve Morfoloji] (Ýnönü
Üniversitesi Eðitim Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatý Eðitimi Bölümü Ders Notlarý,
Malatya 1986). 7. Yaþayan Türk Lehçe-
leri (Ýnönü Üniversitesi Eðitim Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatý Eðitimi Bölümü Ders
Notlarý, Malatya 1987). 8. Orta Türkçe
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beþ civarýnda talebeyle ilk yatýlý Kur’an Kur-
su’nu açtý. Daha sonra kendi evinin müþ-
temilâtýnda, Çamlýca ve çevresinde kirala-
dýðý evlerde ders halkalarý oluþturdu. Ýs-
tanbul’un Vefa semtindeki Taþtekneler Ca-
mii’nde çevreden toplanan imam ve mü-
ezzinlere, Eyüp Topçular Camii’nin bitiþi-
ðindeki bir binada deðiþik yerlerden ge-
len talebelere ders verdi. 1956’da ders
okuttuðu yerlere polis tarafýndan baskýn
düzenlenip Üsküdar Adliyesi’nde sorgu-
landýysa da ders gruplarýný daðýtmadý. Es-
kiden kalan hocalarla kendi yetiþtirdiði ta-
lebelerden yararlanýp ders halkalarýnýn sa-
yýsýný arttýrdý. Baþta ramazan aylarý olmak
üzere talebeleri ülkenin çeþitli yerlerine
gönderdi, oralarda Kur’an kurslarý açtýrdý.
Talebelerini Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn
yaptýðý imtihanlara sokarak onlarýn müftü,
vâiz, imam ve Kur’an kursu hocasý olma-
larýný saðladý. Öte yandan 13 Ekim 1951 ta-
rihinden itibaren açýlmaya baþlanan Ýmam-
Hatip okullarýnda yeterli din eðitiminin ve-
rilemeyeceðini düþündüðünden bu okul-
larýn Diyanet Ýþleri Reisliði’ne baðlanmasý
gerektiðini savundu ve talebelerini bura-
lara göndermekten kaçýndý. Bu çerçevede
kendisi ve daha sonra talebeleri Ýmam-
Hatip okullarýna karþý olumsuz tavýrlarýný
uzun süre devam ettirdi. 16 Eylül 1959 ta-
rihinde vefat eden Süleyman Efendi hü-
kümetin izniyle Fâtih Camii hazîresine def-
nedilmek istendi, ancak olumlu cevap alý-
namayýnca Karacaahmet Mezarlýðý’nda gö-
müldü.

Ýlk gençlik yýllarýnda babasýndan Nakþi-
bendiyye usulüyle tasavvuf eðitimi alan
Süleyman Efendi, Ýstanbul’da Nakþiben-
diyye’nin Müceddidiyye koluna mensup
Özbekistanlý Þeyh Selâhaddin b. Mevlânâ
Sirâceddin’in rehberliðinde Bursa Uludað’-
da erbaîn çýkarmýþ ve seyrü sülûkünü ta-
mamlamýþtýr. Tarikat silsilesi Selâhaddin
b. Mevlânâ Sirâceddin yoluyla Ýmâm-ý Rab-
bânî’ye varmaktadýr. Tasavvuf yolunda ne-

fis terbiyesi için þeyhe râbýtanýn önemini
sýkça vurguladýðý, varlýk konusunda Mü-
ceddidiyye geleneðine uygun biçimde vah-
det-i vücûda karþý vahdet-i þühûd anlayý-
þýný savunduðu kaydedilmektedir. Onun
üzerinde hassasiyetle durduðu bir baþka
husus, Ýmâm-ý Rabbânî’nin Ehl-i sünnet
inancýyla tasavvufu mezcettiði eseri Mek-
tûbât’ýn okunmasý olmuþtur.

Süleyman Efendi’nin, Kur’an’ýn kýsa sü-
rede öðrenilmesini saðlamak üzere yazdý-
ðý Kur’an Harf ve Harekeleri: Kur’ân-ý
Kerîmi En Kýsa Zamanda Okumaðý Öð-
reten Yepyeni Bir Tertip ve Usul adlý
birkaç sayfalýk elif cüzünün dýþýnda basýl-
mýþ bir eseri bulunmamaktadýr. Kendisi,
kitap yazmak yerine mevcutlarý anlayýp
anlatacak insan yetiþtirmeyi tercih ettiði-
ni belirtmiþ, eski medrese öðretimini te-
mel alarak öðrenci yetiþtirmiþ, öðrencile-
ri de bir süre bu yolu izlemiþtir. Süleyman
Hilmi Tunahan’la ilgili çalýþmalardan bazý-
larý þunlardýr: Mehmet Kahraman, Cum-
huriyet Dönemi Din Eðitimi ve Süley-
man Hilmi Tunahan (mezuniyet tezi,
1992, Fýrat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fa-
kültesi); Mustafa Özdamar, Üstaz Süley-
man Hilmi Tunahan (Ýstanbul 1995); Ön-
ser Yeðin, Süleyman Hilmi Tunahan (ks)
ve Tasavvufî Þahsiyeti (mezuniyet tezi,
1996, Dokuz Eylül Üniversitesi Ýlâhiyat Fa-
kültesi); Ahmed Akgündüz, Arþiv Belge-
leri Iþýðýnda Silistreli Süleyman Hilmi
Tunahan (Ýstanbul 1997); Muhammed
Osman Abdullah, eþ-ÞeyÅ Süleymân ¥il-
mi TunaÅân (ra¼imehullåh) ve cühûdü-
hû fi’d-da£veti’l-Ýslâmiyye (yüksek lisans
tezi, 2000, Sudan Ümmüderman Ýslâm Üni-
versitesi Usûlüddîn Fakültesi). Süleyman
Hilmi hakkýnda 1997 yýlýnda Antalya’da
gerçekleþtirilen paneldeki konuþmalar Ça-
ðýmýzý Aydýnlatanlar II Süleyman Hil-
mi Tunahan baþlýðýyla yayýmlanmýþtýr (An-
kara 1997).
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hiyet kazandý; ilk zamanlar ders okutma
imkâný çok kýsýtlandý, ayrýca uzun süre ta-
lebe de bulunamadý. Talebeler dinî ilimleri
tahsil etmekten çekiniyor, bir müddet de-
vam ettikten sonra býrakýp gidiyordu. O
günlerde sürekli polis takibi altýnda tutu-
lan Süleyman Efendi, 1930’da Ýstanbul’-
dan ayrýlýp babasýndan kalan külliyetli mi-
rasla Çatalca’nýn Kabakça köyünde Hâlid
Paþa Çiftliði’ni kiraladý ve ziraatla meþgul
olmaya baþladý. Çiftlikte çalýþan iþçilerden
bazýlarýný seçerek onlara birkaç yýl ders
okuttu. Bu durum jandarma tarafýndan
tesbit edilince baþka yerlerde ayný þeyi
yapmayý denediyse de çok sýký takip edil-
diðinden bir sonuç elde edemedi. Talebe
bulamadýðý dönemlerde iki kýzýný okutarak
onlara icâzet verdi.

Diyanet Ýþleri Reisliði teþkilâtýný düzen-
leyen 16 Kasým 1937 tarihli nizamnâme-
de dersiâmlarýn vâizlik görevi alabilecek-
leri belirtilince Süleyman Efendi 4 Þubat
1938 tarihinden itibaren vâizlik görevine
baþladý. Ýlk zamanlar Doðancýlar, Aziz Mah-
mud Hüdâyi, Yaðkapaný gibi Ýstanbul’un
nisbeten küçük camilerinde vaaz etti; ar-
dýndan Þehzadebaþý, Süleymaniye, Sultan
Ahmed, Beyazýt gibi camilerde yanký uyan-
dýran vaazlarýyla çevresini geniþletti. Bu
arada bazý cami odalarýnda ve evlerin bod-
rum katlarýnda ders halkalarý oluþturdu.
Bunun üzerine karakola götürülüp ifade-
si alýndý; 1939’da Emniyet Müdürlüðü’nde
“tabutluk” diye anýlan nezârethânede üç
gün iþkenceye tâbi tutuldu. 1943’te vâiz-
lik belgesi Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan ge-
ri alýndý. 1944’te tabutluklarda sekiz gün
boyunca gördüðü iþkenceden sonra kefa-
letle serbest býrakýldý. 1948’de vâizlik için
yazdýðý dilekçesine olumsuz cevap verildiy-
se de 24 Mart 1950 tarihinde bu izni aldý.
1957’de Bursa Ulucamii’nde Kütahya Tav-
þanlý’dan Âkif Efendi adlý bir þahsýn ta-
raftarlarý kýlýçla ortaya atýlýp mehdîlik gös-
terisi yapýnca hiç ilgisi bulunmadýðý halde
Süleyman Efendi, Kütahya Emniyet Mü-
dürlüðü’nde iþkenceli sorgunun ardýndan
tutuklandý. Elli dokuz gün sonra idam ta-
lebiyle hâkim karþýsýna çýkarýldý. Ancak 29
Aðustos’ta kefaletle serbest býrakýldý ve
8 Kasým’da beraat etti.

Camilerdeki vaazlarýyla geniþ halk kit-
leleri tarafýndan tanýnan Süleyman Efen-
di, 1950’deki iktidar deðiþikliðinin ardýn-
dan meydana gelen kýsmî özgürlükten ya-
rarlanarak din eðitimi faaliyetlerini yoðun-
laþtýrdý. Bu çerçevede 1951’de Konya Lez-
zet Lokantasý’nýn sahibi Mustafa Doðan-
bey’in Üsküdar Çamlýca’daki evinde yirmi
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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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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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