
lar Osmanlı coğrafyasında en yaygın olan 
medreselerdi. Ayrıca Fat ih Sultan Meh
med'in yaptırdığı Sahn-ı Sernan medre
selerine öğrenci yetiştiren sekiz tetimme 
medresesinin öğrencilerine de softa adı ve
rilmekteydi. Tetimmelerin bir diğer adı olan 
mOsıle-i Sahn saftatarın eğitim gördükleri 
medreseterin seviyesini göstermektedir. 
MOsıle- i Sahn "sahna götüren, ulaştıran" 
manasma gelmektedir. Sahn medresele
ri yüksek dereceli medreseler olduğuna gö
re saftatarın eğitim gördükleri tetimme 
medreselerini de orta dereceli medrese
ler olarak görmek mümkündür (U nan, s. 
66) . Softalar, medreseterin fiziki yapısına 
göre iki kişilik veya daha fazla gruplar ha
linde hücrelerde kalırlar, yemeklerini ima
retten yerler, danişmend olunca da oda 
sahibi olurlardı (Fatih Mehmet ll. Vak{iye
leri, 1, 257) . Ayrıca bütün giderlerinin kar
şılanmasının yanında medresenin vakfın
dan harçlık da alırlardı ( Ramazanoğlu Ha
lil Bey Oğlu Piri Paşa Vakfiyesi, VGMA, nr. 
646/4, 8) 

XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Os
manlı medreselerinin tedrici bir bozulma
nın içine girdiği genellikle kabul edilir. Bazı 

Osmanlı müellifleri, medreseterin kfınOn- ı 

kadime aykırı uygulamalardan dolayı ya
vaş yavaş bozulmaya başladığı , bunun hem 
müderris hem tedrisat hem de talebele
re yansıdığı konusunda birleşir. Bunlara 
göre medreselerde yüksek seviyeli ulema 
çocuklarına haksız imtiyazların sağlanma

sı, ilmiye yolunda yükselmenin rüşvet ve 
iltimasla mümkün hale gelmesi (All Mus
tafa Efendi , s. 80), tedrisattan aktive riya
zi ilimterin kaldırılması (Katib Çelebi, s. ı o
ı ı ) ve nihayet kapasitenin üzerinde tale
benin kabul edilmesi klasik medrese gele
neğini bozmuştur (Koçi Bey, s. lO-ll) . Med
reselerin bozulmasında sosyal ve ekono
mik etkenterin de rolü vardı. Özellikle XVI. 
yüzyılın ikinci yarısına doğru medrese t a
lebeleri arasında büyük bir kargaşa yaşan

maya başlanmıştır. 

Aynı dönemde Anadolu'da ve Rumeli'
de ortaya çıkan büyük sosyal gerginlik sof
talara da yansıdı. Bozulan ekonomik yapı, 
genç nüfusta görülen artış bu gerginliği 
daha da körükledi. Kır kesimindeki genç
ler yatılı ve burslu olan medreselere sığın
dı, medreseler işsiz güçsüzlerin geçim ye
ri haline geldi. Kapasitenin üstünde öğ
renciyle dolan medreselerde eğitim ve öğ
retimin kalitesi düştü . Bu kargaşa orta
mından dolayı uzun süre medreseden dı
şarı çıkamamak ve mezuniyet sonrası iş
siz kalmak talebeler in psikolojisini boza-

rak onları suça itti. Celali isyanlarının da et
kisiyle gayri memnun bir kısım softa bir 
araya gelip çeşitli sayıda kişilerden oluşan 
bölükler halinde çeteler kurdu (BA, MD, nr. 
12. hk. 925 , 1190, 1216) "Softa şekaveti" 
denilen bu hareketi Kanuni Sultan Süley
man'ın oğulları Selim ve Bayezid'in taht 
mücadeleleri, Osmanlı-iran ve Avusturya 
savaşları sebebiyle Celarıter'le bağlantılı ola
rak yüzyılın sonuna kadar sürdü (Akdağ , 

Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, 

S. 253-281) . Bu süreçte asi softa taifesi 
halk üzerinde baskı kurarak köyleri, kasa
baları yağmaladı; cer, nezir ve kurban adıy
la para (sa lgın 1 salma) topladı (BA, MD, nr. 
12, hk. 204) 

Osmanlı Devleti softa isyanlarını önle
mek ve medreseleri ıslah etmek için pek 
çok hüküm, ferman ve nizarnname yayım
tadı. Medreselerde derslere devam ve ders
lerde bir müfredatın takip edilmesi bağ

lamında bir dizi ıstahat yapıldı (Bal tac ı , s. 
37-42) . Ancak saftatar XVI. yüzyıldan son
ra da başta istanbul, Bursa ve Edirne gibi 
daha çok birlikte hareket edebilme imka
nını buldukları merkezlerde her fırsatta şe
hir içi siyasi ve içtimai hareketlere karış
mayı sürdürdü. Osmanlı Devleti'nin son 
yüzyılında softaların yapılan reformlara 
karşı direnmesi sebebiyle "ham softa" de
yimi literatüre girmiştir. Bugünkü Türk
çe'de softa kelimesiyle bir görüşe, bir ina
nışa körü körüne bağlanan kimse kastedil
mektedir. 
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Tefs ir hocası , 

Şal)il)-i Bu!Jiiri ve Şal;ıil) -i Müslim 

mütercimi. 
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu. Babası 
Molla Ali, annesi Esma Hanım'dır. İlk öğ
renimini Nazilli 'de bitirdi, 1947'de Afyon 
Lisesi'nden mezun oldu. Kendi gayretiyle 
Kur'an ve Arapça derslerine devam etti. 
Nazilli'de Hfıfız Osman Efendi'den tecvid 
dersleri aldı. Ayrıca Arif Efendi'den emsi
le, Tavaslı Tahir Efendi'den el-'Avfımilve 
İ:?;hfır' ı okudu. Askerlik görevini yedek su
bay olarak yaptıktan sonra 1949 yılında 
yeni açılan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fa
kültesi 'ne kaydoldu. 19S3'te burayı biti
rince istanbul imam-Hatip Okulu meslek 
dersleri öğretmenliğine tayin edildi. istan
bul'da ilim adamlarından faydalanma im
kanı bulan Sofuoğlu, Hasan Basri Çantay'
dan Arap edebiyatı ve Arapça'dan Türk
çe'ye tercüme teknikleri konusunda ders 
aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izinli ola
rak 1956 yılında Bağdat'a gitti , Edebiyat 
Fakültesi'nde (Küll iyyetü'l-adab ve'l-uiGm) 
Arapça derslerine devam etti. Bağdat'ta 
Ebu Şakir Muhammed Fuad et-Aıüsi'den 
ŞaJ:ıiJ:ı-i Müslim'i okudu. 19S7'de hac 
görevini yerine getirdi. 19SB'de istanbul 
imam-Hatip Okulu'ndaki görevine döndü. 
1961'de istanbul Yüksek İslam Enstitüsü 
tefsir öğretmenliğine tayin edildi. 1966-
1970 yıllarında burada müdür yardımcısı 
olarak da görev yapan Mehmet Sofuoğlu 
kendi isteğiyle emekliye ayrıldığı 1983 yılı
na kadar fakülteye dönüşen kurumda tef
sir hocalığına devam etti. Kısa bir süre ha
d.is derslerine de girdi. istanbul Yüksek is
lam Enstitüsü'ndeki hacatığı boyunca me
tin olarak Celfıleyn ve Beyzavi'nin Envfı 

rü't-tenzil'ini okuttu. Her yıl bir bölümü
nü ders programına almak suretiyle Ce
lfıleyn tefsirinin tamamını üç defa okut
tuğunu otobiyografısinde kaydetmektedir. 
Türkiye Diyanet Vakfı İslfım Ansiklo
pedisi'nin hazırlık çalışmalarında bulunan 
ve halen mesai veren pek çok ilim adamı , 

araştırmacı ve yardımcı eleman onun öğ
rencisi olmuştur. Mehmet Sofuoğlu 1 O Ma
yıs 1987'de vefat etti; cenaze namazı gö
rev yaptığı Marmara Üniversitesi ilahiyat 
Fakültesi Camii'nde kılındıktan sonra Ka-
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racaahmet Mezarlığı'na defnedildi. 1952 
yılında Nazilli'de Mürşide Hanım'la evle
nen Sofuoğlu'nun üç kızı olmuştur. 

Mehmet Sofuoğlu derslerine vaktinde 
girer ve hiç oyalanmadan derse başlardı. 
Derslerindeki ciddiyet ve heyecanı öğrenci
ler üzerindeki saygınlığını arttırır ve ders
lerinin dikkatle takip edilmesini sağlardı. 
Hoca, Celdleyn ve BeyziM tefsirlerinin 
şerh ve haşiyelerini mutlaka inceler, bu 
eserlerdeki bilgilerle dersi zenginleştirirdi. 
Hayatını Kur'an-ı Kerim'in dilini ve muh
tevasını öğretmeye , hadisin temel kitap
larını tercüme etmeye vakfeden Sofuoğ
lu, İslam'ın bu iki ana kaynağının sundu
ğu mesajiara samirniyetle bağlıydı. Asr-ı 
saadet Müslümanlığını rehber ediniyor, mu
hafazakar Selef akldesine bağlı bulunuyor
du. Kitaplarının önsöz ve hatimelerinde yer 
alan dua ve niyaziarı iç dünyasının zengin
liğine işaret etmektedir. 

Eserleri. 1. Telsir Dersleri. İmam-Ha
tip okullarının lise kısmı için ders kitabı ola
rak yazılmış üç ayrı eser olup (V, VI, VII) 

MillY Eğitim Bakanlığı'nca birçok defa ba
sılmıştır (I 96 ı-ı 962). VII. kitabın sonunda 
Hz. Peygamber'in tefsire dair bazı hadis
lerinin ardından İbn Abbas'tan Muham
med Abduh'a kadar on üç müellifin tefsi
rinden kısa örnekler verilmiştir (s . 92-1 05) . 

Z. S ahih-i Müslim ve Tercemesi. Sofuoğ
lu kitabın önsözünde, Bağdat'ta bulundu
ğu sırada Iraklı alim Ebu Şakir Muham
med Fuad el-Aıüsl'den okuduğu ŞaJ:ıiJ:ı-i 
Müslim'i tercüme etmeye karar verdiği
ni belirtir. Mütercim eserin başına koydu
ğu yetmiş sayfalık girişte hadisin önemi, 
İmam Müslim'in biyografisi ve ŞaJ:ıiJ:ı-i 
Müslim'in özellikleri hakkında bilgi aktar
mış, isnad ve metinden hiçbir çıkarma yap
madan kitabın metnini vermiş, tercüme
sini yapmıştır (I-VIII, istanbul 1967- I 970, 

I 974- I 980). 3. Kur'an'ın Faziletleri. Ebü'l-
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Fida İbn Keslr'in Fezd'ilü'I-Kur'dn adlı 
eserinin tercümesidir (İstanbul I 978). 4. 
el-Fevzü'l-kebir ii usuli't-telsir. Şah Ve
liyyullah ed-Dihlev'i'ye ait eserin tercümesi 
olup yer yer dipnotları, bazı ayetlerle tefsir 
örneklerinin orüinal metinlerini içermekte
dir (İstanbul I 980) . S. Telsire Giriş. Müel
lifin Yüksek İslam Enstitüsü'nde akuttu
ğu tefsir dersleri için hazırladığı bir eser 
olup Kur'an ilimleri, tefsir usulü ve tefsir 
tarihinden oluşan üç bölüm halinde dü
zenlenmiştir (İstanbul 198 I). 6. Telsir Öze
ti. Abdurrahman es-Sa'dl'nin Arapça ese
rinin tercüme, tahkik ve haşiyelendirilme
sidir. 7. Sahih-i Buhdri ve Tercemesi. 
Sofuoğlu, ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu]Jdri'yi Kur'an-ı Ke
r'im'den sonra en sahih eser olması ve ba
zı muhtasarlarının dışında tam tercüme
sinin bulunmaması sebebiyle tercüme et
tiğini söyler {I, 19, 33) Kitap, üç yıl kadar 
süren hazırlık çalışmalarıyla birlikte 1970'
ten itibaren on dört yılda tamamlanmış
tır (XVI, 7444). Tercümede I. cildin başında 
yer alan kısımda (s. 23-138) ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu
.(:ıdri'nin önemi, tercümede takip edilen 
yöntem, Buharl'nin hal tercümesi, ŞaJ:ıiJ:ı'i
nin özellikleri ve üzerinde yapılan çalışma
lar hakkında bilgi verilmiştir. Her cildin so
nuna eserin kitap ve bab tertibine göre 
fihrist konulmuş, son cildin bitiminde ise 
bütün ciltlerin fihristieri bir araya getiril
miştir (İstanbul I-XVI, I987-1989). 
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Balkan yarımadasında, etrafı dağlar la 
çevrili Sofya ovasının güney kısmında Vi
taşa (Vitoş) dağı eteklerinde denizden yak
laşık SSO m. yükseklikte yer alır. İlk sakin
lerinin Serdi adlı Trakyalı bir kabile olma
sından dolayı önce Serdnopolis, Roma dev
rinde Serdica, milattan sonra ll. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren Ulpia Serdica, Bi
zans devrinde Triadica, IX. yüzyıldan son
ra Bulgarca Sredec, idrisi'de Atralissa diye 
anılır. XIV. yüzyılın ikinci yarısından itiba
ren Saint Sophia Kilisesi'nin adından dola
yı Sofia ve Osmanlı döneminde Sofya şek
linde geçer. 

Doğudan batıya doğru istanbul ile Or
ta Avrupa ve kuzeyden güneye doğru Tu
na nehri üzerindeki Vidin ile Selanik ara
sında ana yol üzerinde yer alan Sofya'nın 
yerleşim tarihi yedi binyıl öncesine kadar 
gider. Şehirde ve çevresinde Neolitik, Kalko
litik ve Bronz çağiarına ait tarihi kalıntıla
ra rastlanır. Şehir milattan sonra ı. yüzyı
lın ilk çeyreğinde Romalılar'ın idaresine gir
di. Bu dönemde "theme" adıyla bilinen ida
ri bir bölgenin merkezi oldu. Bu idari böl
ge daha sonra Trak ve İç Dakya eyaJetle
rini de içine aldı. 809 yılında uzun bir ku
şatmanın ardından Han Krum tarafından 
zaptedilen ve Bulgar Devleti'ne dahil edi
len Sofya 1380'li yılların başında Osmanlı 
idaresine girdi. B uranın 78S'te ( 1383) I. Mu
rad'ın Rumeli'deki seferi sırasında fethe
dildiği ileri sürülür (DİA, XXXI, 160). Şeh
rin erken Osmanlı dönemi hakkında faz
la.bilgi yoktur. 1443'te Janos Hunyadi'nin 
Osmanlılar'a karşı harekatı sırasında Ga
zavatndme'ye göre Macarlar için askeri 
bir üs olmaması amacıyla ve Il. Murad'ın 
emriyle şehir yakılıp tahrip edildi. Ardın
dan ll. Murad'ın bu kararından dolayı piş
manlık duyduğu da belirtilir ( Gazaviit-ı Sul
tan Muriid b. Mehemmed Han, s. 15-16). 

Bundan sonraki dönemde yeniden topar
lanan şehir için XVI. yüzyıl Osmanlı kayıt
larında "saadetlü Sofya" ifadesi geçer. XVII 
ve XVIII. yüzyıllarda şehirde önemli bir olay 
olmadı. Ancak Sofya, 1828-1829 Osmanlı
Rus savaşı sırasında kısa süre de olsa Rus
lar tarafından işgal edildi. Bu işgal şehrin 
sakinleri arasında derin bir etki bıraktı. 
1831 ve 1832'de Suşatlı Mustafa Paşa, Ali 
Bey ve Kara Feyzoğlu gibi isyancıların sal
dırılarına uğradı. XIX. yüzyılın ortalarından 
sonra başlayan ve giderek yoğunlaşan Os
manlı-Rus savaşlarından etkilenmeye baş
ladı. 


