
515

SOFU MEHMED PAÞA

Ade viy ye ad lı ese riy le (İstanbul1970) İbrâhim Ed hem için yaz dı ğı eser dı şın da he men ta ma mı ter cü me ve ya ne şir olan alt mı şa ya kın ça lış ma sı nın baş lı ca la rı şunlar dır: Maj Lind man, Kır mı zı İs kar pin 

(İstanbul1949);İnez N. McFee, Flo ren ce 
Nigh tin ga le (İstanbul1952); Jos hua Loth Li eb man, Kalp Huzuru (1952); Su zan Glas pell, Mağ lup la rın Za fe ri (1954); Jeanet te Ea ton, Gand hi, Kı lıç sız Mü ca hit 
(1961); Mu ham med İkbal, İslâm’da Dinî 
Te fek kü rün Ye ni den Te şek kü lü (İstan-
bul1964); A. Schim mel, Sind Halk Şii rin-
de Hallâc-ı Mansûr, İb ra him Ed hem 

(İstanbul1969;SofiHuriHallâc-ı Mansûr’u
tercümeetmiş,İbrahi m Ed hem’ikendisi
yazmıştır); Kebîr, Kebîr’den Seç me Şi ir-
ler (R.Tagore’unİngilizcetercümesinden,
İstanbul1970).

BİBLİYOGRAFYA:So fi Hu ri, “Mür şid, Mü rebbî, Fi lo zof ...”, Ken’an 
Ri fâî ve Yir min ci As rın Işı ğın da Müs lü man lık 
(haz.SamihaAyverdiv.dğr.),İstanbul2003,s.
325-344;Öz can Er giy di ren, Hayâli Ci han De ğer: 
Sâmi ha Ay ver di ile Hâtı ra lar, İstanbul2009,s.
283-291;Meh met Nu ri Yar dım, Ka yıp İs tas yon, 
İstanbul2012,s.197-206(maddeninyazımında
SinanUluant’tanalınankısahayathikâyesinden
defaydalanılmıştır). ÿMustafaTahralı

– —SOFU MEHMED PAÞA
(ö. 1059/1649)

Osmanlývezîriâzamý.˜ ™

Ve zî ri â zam lı ğı sı ra sın da faz la ca yaş lı ol ma sın dan do la yı “Ko ca”, Ye ni ka pı Mevle vîhâne si’ne men su bi ye ti se be biy le “Mevle vî” ve “So fu” la kaplarıy la anı lır. Ha ya tı nın ilk yıl la rı hak kın da bil gi yok tur. Ka pı ku lu sü va ri si ol du ğu, üç defa baş def ter dar lıkta bu lu nan Ab dülbâki Efen di’nin ya nın da ön ce kâtip, son ra ket hü dâ ola rak va zi fe yap tı ğı be lir ti lir. Ve zî ri â zam Hüs rev Paşa’nın Er zu rum’da isyan eden Aba za Pa şa üze ri ne ha re kâ tı sı ra sın da ye ni çe ri ağa sı Ha lil Ağa Er zu rum va li si ola rak ta yin edilin ce 1038 Sa fe rin de (Ekim1628) ye ni çe ri ağa lı ğı na ge ti ril di, or du ya ka tıl mak için İs tan bul’dan ha re ket et ti ve is ya nın bas tırıl ma sı nın ardın dan tek rar İs tan bul’a döndü. An cak bu gö re vin de faz la ka la ma dı ve az le dil di (Receb-Şâban1038/Mart-Nisan
1629). XVII. yüz yıl da ti mar ve zeâmet ler de yapı lan de ği şik lik ler se be biy le Ana do lu’da Sa ru han, Ca nik, Ka re si gi bi san cak la rın ver gi le ri “mu has sıl” de ni len me mur lar ca top lan ma ya baş lan mış, bu gö rev li ler ay nı za man da ver gi top la dık la rı ye rin asa yi şinden so rum lu tu tul muş tu. Meh med Pa şa da ye ni çe ri ağa lı ğın dan az le dil me sin den 

ver di ile üç ar ka da şı nın ha zır ladı ğı Ken’an 
Ri fâî ve Yir min ci As rın Işığınd a Müs-
lü man lık ad lı ki tap için (İstanbul1951) “Mür şid, Mü rebbî, Fi lo zof ...” başlıkl ı bir ma ka le yaz dı. 19551963 yıl la rın da Samiha Ay ver di, Ni had Sâmi Banar lı, Safiye Erol ve Ne zi he Araz’la bir lik te Ke nan Rifâî’ nin tek ke le rin açık ol du ğu yıl lar da soh bet lerin de Me¦nevî-i Şerîf’in I. cil di ne yap mış ol du ğu şer he ait, ta le bele rinin tuttu ğu not la rın bir ki tap hali ne ge ti ril me si çalış ma la rı na ka tıl dı. 19561960 ara sın da Ek rem Hak kı Ay ver di’nin Fa tih sem tin deki evin de dü zen le nen ay lık top lan tılarda bu lun du. Türk çe, Arap ça, Erme ni ce, Yunan ca, La tin ce, Fran sız ca ve İn gi liz ce bilen So fi Hu ri’nin Yu nan lı eşiyle kı sa süren ev li li ğin den bir oğ lu ve bir kı zı ol du. Ne za man müs lü man ol du ğu hakkın da bil gi yok tur. Ati na’da kı zı nın ve oğ lu nun yanında ve fat et ti.

Eserleri. Ame ri kan Bord Neş ri yat Da ire si’nde ki ça lış ma la rı es na sın da So fi Huri, 
Red ho use Söz lü ğü’nün (Türkçe’den İngi
liz ce’ye) edi tör lü ğü nü yap mış, bir çok tercüme ve te lif eser ya yım lamıştır. Mehme t Nu ri Yar dım onun la il gili makale sinde elli den faz la ter cü me ve te lif eseri nin adın ı kay de der (Ka yıp İs tas yon,s.204). Çe viri leri ara sın da yer alan ve Muhamme d İk bal’in İn gi liz ce kon fe ransla rın dan mey da na gelen İs lâm’ da Dinî Te fekkü rün Ye ni den 
Te şek kü lü ad lı ki ta bı ilgi çek miş tir. Ki tapta ge çen âyet le rin meâlle ri nin Mu hammed İk bal’in İn gi liz ce ter cü me sin den alınma dı ğı, Ha san Bas ri Çan tay’ın Kur’ân-ı 
Ha kîm ve Meâl-i Kerîm’in den ay nen ik ti bas edil di ği için za man za man âyet lerin meâliy le Mu ham med İk bal’in an la yı şı ara sın da uyuş maz lık ve ya ir ti bat sız lık kaçı nıl maz ol muş tur. Ke nan Ri fâî hak kın da yaz dı ğı ma ka le bir ba kı ma ken di si nin de ha yat hikâye si dir. So fi Hu ri’nin Râbi atü’l-

– —SOFÝ HURÝ
(1897-1983)

Yazar-mütercim.
˜ ™

Hı ris ti yan bir Arap ai le si nin kı zı ola rak Ha lep’te doğ du. Ba ba sı çev re sin de say gı gö ren bir din âli mi, reîsi rûhânî idi. Ço cuklu ğun da ba ba sı nın dost la rı ara sın da Mevle vî şeyh le ri nin de yer al dı ğı nı, on lar la sık sık bir ara ya gel di ği ni ve kar şı lık lı zi ya retler de bu lun duk la rı nı söy ler (Ken’an Ri fâî, 
s.332). Öğ re ni mi ni Ga zi an tep Ame ri kan Ko le ji’nde gör dü. Me zun olun ca İn gil tere’de Cam brid ge’e git ti. Yur da dö nü şün de 
1923’te baş la dı ğı ça lış ma ha ya tı nı, İs tanbul Ame ri kan Bord Neş ri yat Da ire si’nde 1970 yı lın da emek li ye ay rı lın ca ya ka dar sür dür dü. Genç yaş la rın da ken di si ne ba  ba, mü reb bi, mür şid ve dost ol du ğu nu söy le di ği Fre de ric Mac Cal lum ile ta nış tı. Ba ba sın dan son ra ken di si nin fikrî ve mâne vî ha ya tı na yön ve ren bu zat tan on beş yıl dan faz la bir sü re is ti fa de et ti (a.g.e., 
s.326-327).

1932’de İn gil te re’nin Bir ming ham şeh ri ya kın la rın da Wo od bro ok Ko le ji’nde ilâhiyat ve fel se fe da lın da araş tır ma lar yaptı. Bir kon fe ran sı na ka tıl dı ğı Gandhi’nin düşünce le rin den ve ko nuş ma sın dan et ki len di. Bu ara da ilâ hi yat çı ve şar ki yat çı Randel Har ris ile ta nış tı. Kla sik ve mo dern yirmi ka dar dil bil di ği söy le nen bu za tın sohbetle rin den ya rar lan dı. Do ğu’nun mis tik le ri ve İslâmi yet’in bü yük le riy le ünsi ye ti bu tanış ma dan son ra ger çek leş ti. Mes lek ha yatın da çey rek as rı ge çen bir sü re boyun ca vak ti ni ta sav vuf ve fel se fe eser le ri nin müta la ası ve ter cü me siy le ge çir di, böyle ce mis tik le rin ha ya tı nı ta nı mış ol ma sı içinde ki aş kın (mânaveruhaniyetaşkı) derinleş me si ne hiz met et ti. Mevlânâ Ce lâ leddîni Rûmî, Yû nus Em re, Niyâzîyi Mıs rî, Mol la Câmî gi bi mu ta sav vıf lar sa yesin de ken di si ne ge niş bir mâna âle mi nin açıldığı nı, gö rüş uf ku nun ge niş le di ği ni, aş kı te ren nüm eden Fu zû lî ve Şeyh Ga lib gi bi şah si yet ler le ha şir ne şir ol du ğu nu, Hüsn 
ü Aşk um ma nın da “bir ni ce gün sey ran ey le di ği ni” ifa de eder (a.g.e.,s.326-329). Ke nan Ri fâî’ nin mec li si ne onun ve fa tın dan 
(1950) on dört ay ka dar ön ce, has ta lı ğı dö ne min de bir hı ris ti yan sı fa tıy la gir di ve sık sık zi ya re ti ne git ti (a.g.e.,s.330-331). Ken di si ni Ke nan Ri fâî’ye çe ken şey me rak ve te ces süs de ğil ona kar şı duy du ğu sev gi ve alâka dır.So fi Hu ri, Ke nan Ri fâî’ nin ve fa tın dan son ra onun ta le be si Sa mi ha Ay ver di ve çev re siy le mü na se be ti ni de vam ettirdi. Ay

Sofi Huri


