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Süleyman Hilmi Tunahan kuddise sırruh Efendi 
Hazretleri 1888 (Hicri 1305/ Rûmî 1304) senesinde, gü-
nümüzde Bulgaristan sınırları içinde kalan Silistre’nin 
Hezargrad kasabasının (bugün Razgrad şehri) Ferhatlar 
Köyü’nde dünyaya geldiler. Babası Hocazâde Osmân 
Fevzi Efendi (1845-1928) tahsîlini İstanbul’da tamamla-
mış ve Silistre’de Satırlı ve Hacı Ahmed Paşa Medrese-
lerinde yıllarca müderrislik yapmış mâruf bir dersiâm-
dır. Annesi Hadice Hanım’dır. Dedesi ise, Kaymak Hâ-
fız nâmı ile meşhur bir zât olup 110 yaşına doğru vefât 
etmiş olan Mahmûd Efendi’dir.

Hocazâdeler olarak bilinen bu asil ailenin ceddi, Sey-
yid İdris Bey’e dayanır. İdris Bey, Fâtih Sultan Mehmed 
Han tarafından Tuna Hânı nasb edilmiş ve üstelik ken-
disine kız kardeşi tezvic edilmiş bir zâttır.

Süleyman Efendi Hazretleri, babası gibi Hocazâde 
lâkabını kullanmış olup Soyadı Kanunu’yla birlikte 
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“Tunahan” soyadını almış ve küçük yaşta vefat eden 
oğlu Fâruk’tan dolayı da “Ebu’l-Fâruk” künyesiyle ta-
nınmıştır.

Babası Osman Efendi, İstanbul’da tahsîline devam 
ederken, dikkate şâyân bir rüya görür. Rüyasında, vü-
cudundan kopan bir parçanın gökyüzüne çıkıp dünya-
ya ışık saçtığını görür ve rüyasını “sulbünden gelecek 
bir evlâdının dünyayı mânen aydınlatacağı” şeklinde 
tabir eder.

Silistre’ye dönünce evlenir. Dünyaya gelen Fehim, 
Süleyman Hilmi, İbrâhîm ve Halil ismindeki dört oğ-
lundan rüyanın tabirine muvafık düşecek istidâdı Sü-
leyman Hilmi’de görür. Onun yetişmesi için husûsî bir 
ihtimam gösterir.

Tahsîl Hayatı

Süleyman Efendi Hazretleri (k.s.) ilk tahsîlini 1902 
(Rûmî 1318) yılında Silistre Rüşdiye Mektebi’nde ta-
mamlar. Aynı sene Silistre’de bulunan Satırlı Medrese-
si’nde okumaya başlayarak burada temel Arabî ilimleri 
tahsîl eder. Daha sonra tahsîlini tamamlamak üzere ba-
bası tarafından 1907 yılında İstanbul’a gönderilir. Baba-
sı onu İstanbul’a gönderirken şu tavsiyede bulunur:

“Oğlum, Usûl-i Fıkıh ilmine iyi çalışırsan, dininde 
kuvvetli olursun. Mantık ilmine iyi çalışırsan, ilmin-
de kuvvetli olursun.”

Süleyman Efendi Hazretleri İstanbul’da, Fâtih der-
siâmlarından ve devrin meşhur âlimlerinden Bafralı 




