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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.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Hasan Küçük, Osmanlý Devletini Tarih Sahne-
sine Çýkaran Kuvvetlerden Biri: Tarikatlar ve
Türkler Üzerindeki Müsbet Tesirleri, Ýstanbul 1976,
s. 250-251; Hýzýr Yýlmaz, “Süleymancýlýk (?)” Hak-
kýnda Bir Ýnceleme, Köln 1977; Ali Ak, Zarûri
Bir Açýklama: “Süleymancýlýk” (!) ile Yaftala-
nan Federasyon ve Dernekler: Ýthamlar-Cevap-
lar, Ýstanbul 1987; a.mlf., Süleymancýlýk Uydur-
masý, Ýstanbul 1987; Ahmet Güner, Tarikatlar
Ansiklopedisi, Ýstanbul 1991, s. 338-346; Fulya
Atacan, “Anadolu Gazetesi ve Süleymancýlar”,
Toplumbilim, sy. 2, Ýstanbul 1993, s. 135-152;
Þaban Sitembölükbaþý, Türkiye’de Ýslâm’ýn Yeni-
den Ýnkiþafý (1950-1960), Ankara 1995, s. 126-
129; M. Ali Kirman, Türkiye’de Yeni Bir Dinî Ce-
maat Olarak “Süleymancýlýk” (doktora tezi, 2000),
AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü; Târýk Abdülcelîl es-
Seyyid, el-¥areketü’l-Ýslâmiyye fî Türkiyye el-
mu£â½ýra, Kahire 2001, s. 212-258; Mustafa Ay-
dýn, “Süleymancýlýk”, Modern Türkiye’de Siyasî
Düþünce: Ýslâmcýlýk (haz. Yasin Aktay), Ýstanbul
2004, s. 308-322; I. Weismann, The Naqshban-
diyya: Orthodoxy and Activism in a Worldwide
Sufi Tradition, London 2007, s. 159-160; Ahmet
Turan, “Süleymancýlýk”, Ondokuz Mayýs Üniver-
sitesi Ýlâhiyat Fakültesi Dergisi, sy. 9, Samsun
1997, s. 35-39.

ÿÞaban Sitembölükbaþý

– —
TUNAYA, Tarýk Zafer

(1916-1991)

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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