
SOFYA 

Sofya'da Seyfullah Efendi (Banyabaşıl Camii 

de restore edilen tek cepheden ibaret ka
lıntı da bir cami veya namazgah olmalı
dır. Sofya'da Knyazevo mahallesinde Bali 
Baba Türbe ve Tekkesi önce yıktırılmış. da
ha sonra türbenin yerine sembolik bir me
zar yaptırılmıştır. Söz konusu mezar gü
nümüzde muhtemelen yıktırılan tekkenin 
yerine inşa edilen kilisenin avlusunda bu
lunmaktadır. 
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Türk milsİkisi usullerinden . 
_j 

Kelimenin Arapça "mutasavvıf, tasavvuf 
ehli" anlamındaki sı1finin çağulu sı1fiyan
dan geldiği söylenir. Usule bu isim muh
temelen, dini Türk mCısikisinin gerek ca
mi gerekse tekke mCısikisi formları içeri
sinde yer alan ilahilerin bestelenmesinde 
çokça kullanılmış olmasından verilmiştir. 

Dört zamanlı ve üç vuruşlu bir küçük usu
lün adı olan safyan iki adet iki zamanın ve
ya diğer bir ifadeyle iki nim-sofyanın bir
leşmesinden meydana gelmiştir. Bu se
beple de küçük usuller sınıfına dahil ol
makla birlikte aynı zamanda birleşik bir 
usuldür. Bu usulün 4/2'lik, 4/4'lük ve 4/8'
lik mertebeleri varsa da 4/4'1ük mertebe
si çok, 4/8'1ik mertebesi az, 4/2'lik merte
besi ise çok az kullanılmıştır. 1 . darbı kuv
vetli, 2. darbı yarı kuwetli, 3. darbı zayıf 
olan safyan usulü peşrev, şarkı, türkü, ba
zı saz eserleri yanında büyük çoğunlukla 
ilahi ve tevşih gibi dini formlarda tercih 
edilmiştir. 
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SantCıri Edhem Efendi'nin rast, şehnaz 
ve uşşak longaları; Şevki Bey'in, "Emel-i 
meyl-i vefa sende de var bende de var" 
mısraıyla başlayan bayatl, Halit Lemi At
lı'nın, "Andıkça geçen günleri hasretle de
rinden" mısraıyla başlayan suıtaniyegah, 
Sadettin Kaynak'ın, "Derman kar eylemez" 
mısraıyla başlayan segah, Yesari Asım Ar-

soy'un, "Adalardan bir yar gelir bizlere" 
mısraıyla başlayan hicaz şarkıları ; "Akşam 

oldu yine bastı kareler" mısraıyla başla
yan hüzzam türkü ve, "Çıkayım gideyim 
Urumeli'ne" mısraıyla başlayan hüseyni Ru
meli türküsüyle Hafız Post'un, "Çün sana 
gönlüm mübtela düştü" mısraıyla başla

yan hüseyni ilahisi; BuhCırlzade Mustafa 
Itrl'nin, "Mefatihu'I-Huda oldu hilalin ya 
Resulall ah" mısraıyla başlayan rast tevşi
hi; Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin, 
"Aşkınla cihan beste" mısraıyla başlayan 
rast, EyyCıbi Mehmed Zekai Dede'nin, "A 
sultanım sen var iken ya ben kime yal
varayım" rnısraıyla başlayan acem-aşiran, 

"Mücrimleriz asileriz ya rabbi affeyle bizi" 
mısraıyla başlayan muhayyer-bCıselik, "Rab
bünallahüllezi la ilahe illa hCı" mısraıyla baş
layanneva şuğulü; Sefer Dal'ın, "Tevhid et
sin dilimiz" mısraıyla başlayan hüseynl ila
hileri bu usulle ölçülmüş eserlerden bazı
larıdır. 
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Orta Asya' da yaşamış 
L İrani bir kavim ve yaşadığı bölge. _j 

ismin aslı Eski Farsça Suguda, Yeni-Aves
ta Suğda olup Grek kaynaklarında Sogdioi 
(Sogdianoi) şeklinde geçer ve ülkelerine Sog
diana denir. Müslümanlar ise Suğd şeklin
de söyledikleri kelimeyi hem İran menşeli 
bu kavim hem ülke adı olarak kullanmış
lardır. Soğd ülkesi, en önemli merkezleri 
Semerkant ve Buhara olmak üzere Arnu
derya ile Siriderya arasında yayılan ve gü
nümüzde Özbekistan, Tacikistan, Kırgızis
tan sınırları içinde kalan coğrafi bölgedir. 
Soğd kültürü batıda Marginya, kuzeyde 
Harizm ve Kızılkum çölü, doğuda Ferga
na, güneyde Baktriya-Toharistan ile sınır

lanan kesimlerde ve özellikle Zerefşan ve 
Kaşkaderya ırmakları boyunca gelişmiştir. 
Sogdiana 1 es-Suğd terimi tarih içinde, Se-



merkant'ın üstünlüğünü tanıyan bağım

sız bir prenslikler konfederasyonunu ifa
de etmiştir. Orta Farsça dönemi dillerin
den biri olan Sağdea ise coğrafi ve siyasi 
sınırların çok ötesinde, bir ara bütün İpek 
yolu güzergahında konuşulan uluslararası 
bir dil halini almıştır (DİA, XXII, 414-415) 

Arkeolajik kazılar, Soğd ülkesindeki ilk 
yerleşim merkezlerinin milattan önce 1 000-
500 yılları arasında kurulmaya başladığı
nı göstermektedir. Bölge önce Persler'in 
hakimiyetine girdi, ardından Büyük İsken
der'in doğu seferini müteakip muhteme
len Baktria kolanisine dahil edildi. Milat
tan önce Z09'u izleyen yıllarda Büyük Hun 
imparatoru Mao-tun'un (Mete) eline ge
çen ve Hunlar'ın yıktimasından sonra Yüe
chihler'in, ilk üç miladi asırda yine onların 
kurduğu Kuşan İmparatorluğu'nun, IV. 
yüzyılın ikinci yarısında Hionitler'in (Kida
rit Hunları), V. yüzyılın ortasında Eftalit
Ier'in (Akhunlar) ve 558 yılında Göktürk
ler'in hakimiyetine giren Soğd bölgesi özel
likle Göktürk döneminde Orta Asya'nın eko
nomik, siyasal ve kültürel merkezi oldu. Bu 
dönemde bölge Amuderya ile (Ceyhun) 
Tanrı dağları arasını kapsıyordu. Soğd tüc
carları Göktürk koruması altındaki İpek yo
lu üzerinde çok etkili hale gelmiş ve Çin'
den İtalya'ya kadar uzanan ticareti kontrol
lerine almışlardı. Sağdea yazılmış olan 582 
tarihli Bugut yazıtı Göktürk hükümdarla
rından bahsetmektedir. ll. Göktürk Hü
kümdarı Kapgan Kağan (692-716) Çin'de 
bulunan esir Türkler'le birlikte esir Sağd
lar'ın da geri gönderilmesini istemişti. öte 
yandan son zamanlarda Çin'de yapılan ar
keolojik kazılarda ele geçen bulgulara, özel
likle görkemli mezar taşlarına göre bura
da VI-VIII. yüzyıllar arasında zengin bir Soğd 
tacirler sınıfı oluşmuştu ve bu tacirler im
tiyazlı bir statü kazanmıştı. Çinliler'e uzak
lardan kıymetli mallar temin ediyor ve Çin 
ordularının Orta Asya'daki iaşelerini kar
şılıyorlardı. Bu arada maaş karşılığı öde
nen ipek rulolarını da ucuza alıp yeniden 
ihraç ediyorlardı. 

Soğd bölgesi 87-96 (706-715) yılları ara
sında Kuteybe b. Müslim tarafından fet
hedildi. Böylece en önemlileri Semerkant, 
Buhara, Pencikent, Varahşa, Kobudan, İş
tihan, Maymurg, Keş, Beykend (Bikend) 
olan Soğd şehirlerinin tamamı Emevl yö
netimine girdi ve zaman zaman vuku bu
lan isyanlara rağmen İslam hakimiyeti ya
vaş yavaş buralara yerleşti. İslam 'ın gel
mesinden sonra bölgeden kaçan Soğd kö
kenli Mani rahiplerinin etkisiyle Uygur Ka
ğanı Bögü 764'te Maniheizm'i kabul etti. 
Çin'de de yine Soğd etkisiyle Mani dini ya-

yılma imkanı buldu. Uygurlar, İslamiyet'in 
bölgeye gelmesinden sonra kaçan Sağd
lar'ın alfabelerini ve birçok kelimelerini al
dılar; Anadolu'da da kullanılan "kent" (kend) 
kelimesi bunlardan biridir. İslam öncesin
de olduğu gibi İslam'dan sonra da Soğd 
tüccarları İpek yolu üzerinde etkili rol oy
nadılar. Bunlar hakkında hem İslam hem 
Çin kaynaklarında ayrıntılı bilgiler bulun
maktadır. Özellikle Sirfıni'nin el-Aşarü '1-
bdl:oye'de aniattıklarından faydalanılmış 
ve Doğu Türkistan'da Buda, Mani ve hıris
tiyan dinlerine ait çok sayıda yazılı metin 
ortaya çıkmıştır. Ancak İslamiyet'ten son
ra Soğd ülke adının daha dar bir bölgeyi 
ifade etmeye başladığı görülmektedir. Böl
geyi İslam dünyasının doğu kesiminin en 
güzel yeri olarak tanımlayan İstahrl'ye gö
re Soğd, Buhara'nın doğusundaki Debfı
siye'den Semerkant'a kadar uzanan sa
haları kapsıyordu; buna bazı kaynaklarda 
Buhara ve Keş de (Kiş) ilave edilmiş ve ba
zan Keş, Soğd'un başşehri olarak gösteril
miştir. Kaşgarlı Mahmud, Soğd adıyla Bu
hara ile Semerkant arasına işaret etmek
tedir. Mücmelü't-tevdri.(ı'te bildirildiğine 
göre, feodal Soğd şehir beylerine "beg ti
gin" denilmekteydi. Bunun yanında "ihşld" 
kelimesi "prens" veya "hükümdar" anla
mında kullanılan bir unvandı. 

IX ve X. yüzyıllarda Samani sınırları için
de kalan Soğd o dönemde kültür ve me
deniyet açısından en parlak günlerini ya
şadı; özellikle Zenden bölgesinde dokunan 
ve "zendenl" adı verilen kumaş türüne bü
yük ilgi duyuldu. Samanller'in son zaman
larına doğru Maveraünnehir tamamen 
Türkleşti, ancak Sağdea XII. yüzyıla kadar 
bölgede konuşulmaya ve Türkçe'ye kelime 
vermeye devam etti. Günümüzde yalnız 

VI· VII. yüzyıllara ait kilden yapılma SoQd sevisi ve tüccarını 
tasvir eden heykelcikler 

SOGD 

Yagnubi 'de Sağdea'nın bir lehçesi konu
şulmakta ve sadece Semerkant dolayla
rında Zerefşan ırmağının kollarından Ka
raderya ile Akderya arasında kalan adaya 
Yarım (Niml) Soğd, Akderya'nın kuzeyine 
de Büyük Soğd denilmektedir. 

Soğd sanatı IV-VII. yüzyıllar arasında ge
lişerek bölgeyi etkisi altına aldı, X. yüzyıla 
kadar da varlığını korudu. Çok fazla kül
türel kaynaktan beslendiği anlaşılan bu 
sanatta Hint Gupta sonrası , Sasanl ve Çin'
deki Suei ve T'ang hanedam etkileri his
sedilmektedir. Özellikle Pencikent ve Va
rahşa'da bulunanların dikkat çektiği Soğd 
eserleri arasında duvar resimleri ve ağaç 
oymalar ön plana çıkmaktadır. Ağaç hey
keller Hint geleneğinin devamı niteliğinde
dir. Taberl, Kuteybe b. Müslim'in Semer
kant'ı ele geçirdiğinde çok sayıda tapınak 
yıktırdığını ve bunların Zerdüştl ateş tapı
naklarına benzediğini söylemektedir. is
lam ordularının fethinden sonra bölgede 
iki de Budist manastırının yıktidığı bilin
mektedir. 
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