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CEM'İYYET-i SÜFİYYE 

( ~r~ ) 

Il. Meşrutiyet'in ilanından sonra 
tarikat mensuplarının 

İstanbul'da kurdukları cemiyet. 
_j 

ll. Meşrutiyet'ten sonra çeşitli din, 
mezhep ve tarikat mensupları dernek
ler kurarak, gazete ve mecmualar ya
yımlayarak aralarındaki bağları kuwet
lendirmenin yollarını aramışlardır. Ken
dilerini bu cereyanın içinde bulan sosyal 
gruplardan biri de tarikat mensuplarıdır. 

Cem'iyyet-i Süfiyye, Topkapı Tramvay 
caddesi Molla Gürani Camii'nin karşısın
da kendine ait binada 1327' de ( 1911) 
faaliyete geçmiştir. Cemiyetin reisi Şey
hülislam Müsa Kazım Efendi, ikinci reisi 
ise Kelami Dergahı postnişini Esad (Er
bill) Efendi idi. Cemiyet nizamnamesinin 
birinci maddesinde kuruluş gayeleri şöy
le sıralanmıştır: 1. Kardeşlik bağlarını 

kuwetlendirmek; 2. Tarikat ehlinin ah
lakını güzelleştirmek, maddi ve manevi 
gelişmesine hizmet etmek; 3. Tarikatla
rın şan ve şerefine yakışmayan halleri 
önlemeye çalışmak; 4. Dervişlerin ihti
yaçlarını karşılamak. Nizamnamenin ikin
ci maddesinde cemiyetin siyasetle meş
gul olmayacağı , üçüncü maddesinde de 
bütün dervişlerin cemiyetin tabii üyesi 
olduğu belirtilmiştir. 

Cemiyetin yayın organı Mart 1327 (Mart 
1911) tarihinde haftalık olarak yayımlan
maya başlanan Tasavvuf mecmuasıdır. 
Mecmuanın yöneticisi olan Şeyh Safvet 
(Yetkin) daha sonra cemiyetin ikinci reisi 
olmuştur. Belli aralıklarla cemiyetin mer
kez binasında verilen mesleki konferans
lardan başka özellikle üzerinde durulan 
diğer konular şunlardır: 1. Başlangıçtan 
günümüze kadar tasawufun bütün yön
lerini ele alan bir tasawuf tarihi hazır
lamak; 2. Tasawufla ilgili olarak yazıl
mış bütün eserleri içine alan geniş bir 
kütüphane kurmak. Ancak tasawuf ta
rihi hazırlama konusunda bazı şahıslar
la yazışmalar yapıldığı Mehmet Ali Ayni'
nin bir yazısından (bk. İntikad ve Müla

hazalar, s. 186) anlaşılıyorsa da kurulma
sı düşünülen kütüphane için girişilen fa
aliyetler hakkında yeterli bilgi yoktur. 

1908'de Meşrutiyet'in ilanından he
men sonra Şeyh Naili Efendi tarafından 
kurulmaya çalışılan Cem'iyyet-i Süfiyye-i 
İttihadiyye'nin tarafını tutan Muhibbôn 
mecmuası ile Tasavvuf mecmuası ara
sında zaman zaman tartışmalar olmuş
tur. Muhibbiin, özellikle Şeyhülislam Mü-

sa Kazım Efendi'nin tasawufa karşı ol
duğunu söyleyerek onun Cem'iyyet-i Sü
fiyye'ye başkan seçilmesini tenkit eder
ken Tasavvuf da Müsa Kazım'ın ehl-i 
tarik olduğunu ve bazı tasawufl eserler 
tercüme ettiğini yazmıştır. Diğer meş

hur bir tartışma da Şeyh Safvet ile İz
mirli İsmail Hakkı arasında, tasawuf ki
taplarında yer alan hadislerin sıhhat de
recesi konusunda cereyan etmiş, daha 
sonra tartışmanın sınırları tasawufun 
birçok meselesini içine alacak biçimde 
genişlemiştir. Şeyh Safvet'in ikinci reis 
olduğu cemiyetin idare heyetinde, aynı 
zamanda Şazeli hilafetnamesine sahip 
olan İsmail Hakkı da üye olarak bulun
maktaydı. Bu ilmi tartışmalar daha son
ra iki ayrı kitap halinde neşredilmiştir 
(İ smail Hakkı İzm irl i, Hakkın Zafer/eri, is
tanbul 1341 ; Şeyh Safvet, Tasavvu{un Za

fer/eri, istanbul 1343). 

Bu tartışmalardan anlaşıldığına göre 
devrin şeyhülislamını kendilerine reis se
çen Cem'iyyet-i Süfiyye daha çok devletin 
resmi görüşü çerçevesinde faaliyet gös
terirken Muhibbc'in grubu daha geniş ve 
daha serbest bir ortam aramaktaydı. 

Sonraki yıllarda cemiyetin idare heye
tinde görev alan bazı isimler şunlardır: 
Şeyh Osman Efendi, Şeyh Kutbüddin 
Efendi, Tevfik Efendi, Şeyh Abdülbaki 
Efendi, Şeyh Ali Efendi, Şevketi Efendi, 
Said Efendi, İzmirli İsmail Hakkı Bey, 
Mahmud Bey, Katib-i Umümi Nürullah 
Bey, Muhasebeci Şeyh Sadeddin Efendi. 
Cem'iyyet- i Süfiyye'nin hangi tarihe ka
dar faaliyet gösterdiği tesbit edileme
miştir. 
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Yetim ve fakir müslüman 
çocuklarını okutmak maksadıyla 

1864'te kurulan, 
1935'te Türk Okutma Kurumu, 
1953'te Darüşşafaka Cemiyeti 

adını alan cemiyet 

L 
(bk. DARÜŞŞAFAKA). 
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CEM' iYYET- i U LEMA FlRKASI 

ı CEM'İYYET-i ULEMA ARKASI ı 

L 

1917 yılında 
Türkistan'da faaliyet gösteren 

siyasi parti. 
_j 

Şubat 1917 ihtilali ile Rusya· da Çar
lık'ın devrilmesi üzerine Moskova'da ge
çici hükümet iş başına geldikten sonra 
müessisan meclisi (kurucu meclis) için se
çimlerin yapılması kararlaştırıldı. Bu hür
riyet ortamında Rusya'da birçok siyasi 
teşekkül ortaya çıktı . Cem'iyyet-i Ulema 
Fırkası da Haziran 1917' de, Türkistan 
Genel Valiliği'nin çeşitli dairelerinde ter
cümanlık ve hususi dava vekilliği yapan 
Akmescidli Şir Ali Lapin önderliğinde Taş
kent'te kuruldu ve temmuzda yapılan 
Taşkent Belediye Meclisi seçimlerinde 
ayların % 60'ını alarak altmış beş üye 
kazandı. Cedidci Şüra-yı İslam ve diğer 
Türk milliyetçileri ise % 1 O, sosyalist ih
tilalciler de % 25 nisbetinde oy elde et
tiler. Bolşevikler'le beraber sosyal de
mokratlar ise ancak üç üyelik kazana
bildiler. 

Cem'iyyet-i Ulema'nın Çarlık dönemi 
vali yardımcılarından olan monarşist Li
koşin'i belediye başkanı seçmesi, milli 
ve ihtilalci teşekküller tarafından tep
kiyle karşılandı. Monarşist ve liberal bir 
Rus'u Cedidci alim ve münewerlere ter
cih edecek kadar siyasi hatalara düşen 
Cem'iyyet-i Ulema Fırkası daha sonra 
yapılan kurucu meclis seçimlerinde bir 
varlık gösteremedi. 

Şir Ali Lapin, kendi cemiyeti adına ge
çici hükümetin Türkistan Komitesi'ne bir 
proje sundu. Buna göre mahalli meclis, 
şeyhülislamın başkanlığında bir mahke
me-i şer' iyye (senato) olarak teşekkül 
edecekti. Rusya'da Türkistan hakkında 
çıkarılacak her kanun mahkeme-i şer'iy
yenin tasdikinden geçecekti. Cemiyet 
ayrıca İslam adliyesinin kurulması görü
şünde idi. Kadıların verdikleri hükümler 
Türkistan müslümanları için kesin, da
valının birisi Rus olması durumunda ise 
ihtiyari olacaktı. Böylece Çarlık dönemi
ne göre kadılıklara verilen işlerin sınırı 

genişletilmiş, şeriat mahkemelerinin ver
diği hükümlerin de yüksek idari ve ad
li makamlar tarafından geri çevrilmesi 
durumu ortadan kaldırılmış olacaktı. Di
ğer taraftan Ekim 1917 ihtilali ile Rus
ya'da komünistler iş başına geçerken 
Taşkent'te de 11 Kasım'da kurulan ih
tilal Komitesi iktidarı ele almıştı. Buna 
karşılık Cem'iyyet-i Ulema 515 delegenin 
katılmasıyla bir müslümanlar kongresi 

335 


