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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 
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(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 
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düzenledi. Bu kongrede Türkistanlılar'ın 
kendi kendilerini idare etmesi hususun
da on dört maddelik bir karar kabul edil
di. Şir Ali Lapin Taşkent'te toplanan Sov
yet -Rus Kongresi'nde hazır bulundu; bu
rada ülkesinde iktidarın Türkistanlılar'a 
devredilmesini talep ettiyse de bu hu
sus kesinlikle reddedildi. Sovyetler'in de 
Türkistan'ın muhtariyetini tanımada is
tekli görünmemeleri üzerine Türkistan 
Milli Merkez Teşkilatı Taşkent'i terke
derek Hokand'ı milli davanın merkezi 
seçti. Ruslar'a karşı Türkistan'da müca
dele veren çoğunlukla muhafazakar çev
relerden meydana gelen ve anlaşmazlık 
içinde bocalayan Cem'iyyet-i Ulema ile 
Cedidci Şüra-yı İslam Cemiyeti ortaya çı
kan bu ümitsiz durum karşısında birleş
ıneye karar verdiler. 9 Aralık 1917' de 
Türkistan müslümanlarının IV. fevkala
de kongresi yapıldı. 1 O Aralık'ta da De
mokratik ve Federatif Rusya Cumhuri
yeti çerçevesinde Türkistan· ın mahalli 
muhtar bir cumhuriyet olarak ilanma ka
rar verildi. Şir Ali Lapin Halk Şürası baş
kanı seçildi. Halk Şürası da icrayı yürü
tecek hükümeti seçti. Fakat bu hükü
met 12 Şubat 1918'de komünistler ta
rafından ortadan kaldırıldı. Milli Merkez 
Teşkilatı'nın üyeleri de dağıldı. Şir Ali La
pin önce İstanbul'a, sonra da Berlin 'e 
gitti. 1919'un sonlarında Türkistan'a tek
rar döndü ve kısa bir müddet sonra ve
fat etti. 
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Cezayir'de 1931 yılında kurulan 
dini, kültürel ve sosyal 
amaçlı bir teşkilat. 

_j 

Cezayir'in Fransızlar tarafından işgal 
edilmesinden (ı 830) sonra sömürge yö
netimi halkın milli ve dini kimliğinden 
uzaklaştırılması için sistemli bir şekilde 
çalışmıştı. Halkın her türlü dini, sosyal, 
iktisadi hak ve hürriyetlerinin koruna-
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cağını teminat altına alan antlaşma hü
kümlerine rağmen arazi ve vakıflara el 
konulmuş, camiierin birçoğu yıktırılmış, 
bir kısmı da kilise, ahır. depo veya kışla 
haline getirilmişti. Düzenli eğitime mad
di kaynak sağlayan vakıflara el konulu
rak Cezayir gençliğinin büyük bir kısmı 
eğitim imkanlarından mahrum bırakıl

mıştı. Ayrıca özel eğitim kurumlarının 

gerek açılması gerekse bu kurumlarda 
uygulanacak programlar sömürge yöne
timinin tekeline alınarak güç şartlara 

bağlanmıştı. Fransız yönetimi bir taraf
tan kendi varlığı için tehlikeli gördüğü 
İslam inancının gerçek anlamda öğretil
mesini engellerken diğer taraftan da 
yoğun bir Hıristiyanlık propagandası sür
dürmekteydi. 

Fransız sömürgeciliğine karşı başta 

Emir Abdülkadir el-Cezairl'nin hareketi 
olmak üzere girişilen silahlı bağımsızlık 
ve direniş hareketlerinin hepsi etkisiz bı
rakıldı. Cezayir halkı ile Doğu İslam dün
yası arasındaki ilişkiler önceleri yalnız 

hac ve şahsi ziyaretler çerçevesinde kal
mışken siyasi etkenler ve diğer bazı se
beplerle ülkeden kaçanlarla ilim tahsili 
için gidenler bu İslam ülkelerindeki ısia
hat ve uyanış hareketlerinden etkilendi
ler. Özellikle yayın vasıtalarının yaygın
laşmasıyla bu uyanış Cezayir'de de yan
kı bulmakta gecikmedi. XX. yüzyılın baş
larından itibaren Abdülkadir el-Mecca
vi, Mevlüd b. Mevhüb, Ebü'l -Kasım ei
Hafnavl, Muhammed b. Mustafa el-Ho
ca gibi alimierin İslami eğitim ve öğre
tim yolundaki çabaları ferdi çerçevede 
kalması sebebiyle fazla bir fayda sağla

yamadıysa da Cem'iyyetü'l - ulema'nın 

ortaya çıkmasında etkili oldu. Diğer ta
raftan ı. Dünya Savaşı ve sonrasında mil
letiere kendi haklarını verme konusun
daki gelişmeler Cezayir'de Emir Abdül
kadir'in tarunu Emir Halid'in liderliğin

de ilk siyasi hareketin meydana gelme
sine yol açtı (19 ı 9) Sömürge yönetimi 
bu hareketi derhal tesirsiz hale getirip 
liderini Fransa'ya sürdüyse de (1923) ha
reketin tohumları gelişerek Cem'iyyetü'l
ulema'nın doğuşunu hazırlayan etken
lerden birini oluşturdu. Diğer taraftan 
ı. Dünya Savaşı ve onu takip eden yıllar

da çıkan el-Fôru~, '?ülfi~ar, el-İ~dôm 
ve özellikle 1925'ten itibaren yayın ha
yatına katılan el-Münte~ıd, eş-Şihôb, 

eJ-Cezô, ir, Şada'ş-Şa]J.rô', el-Ber~, el
Işlô]J. gibi gazeteler Cezayir halkının hak
larını elde etmeleri. milli ve İslami kim
liklerini korumaları için mücadele veri
yorlardı; bu çerçevede ısiahat partisi ve-

ya ulema cemiyeti gibi bir teşkilat kurul
ması gerektiği konusu da devamlı ola
rak işleniyordu . 

Cem' iyyetü · 1- ulema' nın kuruluşunda 

en büyük pay Abdülhamld b. Badis'e ait
tir. Tunus'ta Zeytüne Üniversitesi'nde 
okuyan ve İslam dünyasının içtimai, si
yasi ve iktisadi şartlarıyla problemleri 
üzerine bilgi sahibi olan İbn Badis'in 
1913 yılında yaptığı hac seyahati, bu ko
nudaki bilgi ve müşahedelerini geliştir
mesi için bir fırsat teşkil etti. Medine'
de bulunduğu üç ay boyunca, Muham
med Beşir el-İbrahim! ile birlikte, Ceza
yir' e döndüklerinde Kur'an ve Sünnet 
esaslarına göre yetişmiş bir gençlik vü
cuda getirmek için plan ve programlar 
yaptılar; döndükten sonra da bu çalış

malarına devam ettiler. 

Cem'iyyetü'l-ulema'nın kurucuları ile, 
Cezayir halkının sosyal, iktisadi, kültü
rel ve ilmi alanlarda ilerlemesi için faali
yette bulunmak gayesiyle bir grup aydın 
tarafından 1927 Temmuzunda kurulan 
Nadi't-terakkl arasında baştan beri sıkı 
ilişkiler mevcuttu ve Abdülhamld b. Ba
dls ile Tayyib el-Ukbl konuşmacı olarak 
bu kulübün faaliyetlerine katılmışlardı. 
Nitekim cemiyetin kuruluş çalışmaları 

da Nadi't -terakki'de başlatılmış ve ce
miyet 5 Mayıs 1931 tarihinde burada 
yapılan bir toplantıda Cem'iyyetü'l - ule
mai'l -müslimlne'l-Cezairiyyin adıyla res
men teşekkül etmiştir. Çoğunluğu oluş
turan ıslahatçıların yanında Fransız yö
netiminde görevli ve bazıları tarikat men
subu olan alimierin de katıldığı bu top
lantıda, aralarında başından beri cemi
yetin kuruluşu için faaliyet gösteren Ab
dülhamid b. Badis, Muhammed Beşir el
İbrahiml, Tayyib el-Ukbi, Mübarek el-Mi
ll ve Muhammed Emin ei -Amüdi'nin de 
bulunduğu on üç kişi idare heyeti üye
liklerine seçildi. Cemiyetin başkanlığına 
da Fransızlar'la iyi ilişkiler içinde bulu
nan ve köklü bir aileden gelmesi, halkın 
desteğini sağlaması sebebiyle toplantı

ya katılanların güvenini kazanmış olan 
Abdülhamfd b. Badls getirildi. Tüzüğün

de siyasi konularda faaliyet gösterme
yeceği, sosyal ve eğitimle ilgili problem
lere hal çaresi arayacağı ve ülkenin her 
tarafında şubeler. kulüpler ve ilköğretim 
için bağımsız okullar açacağı belirtilen 
cemiyet, sömürge yönetimi tarafından 
da 31 Mayıs 1931 tarihli resmi gazete
de yayımlanan kararla tanınarak resmen 
faaliyete geçti. 

Kuruluşundan hemen sonra eğitim, 

kültür ve sosyal alanlarda yoğun bir fa-


