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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
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açık ça di le ge ti ri li yor du. Ve zî ri â zamın saray mas raf la rı nı kıs ma ya yö ne lik te şebbüs le ri, ba zı ulemânın yön len di ril me siy le sal ta nat nâib li ği ne so yun du ğu ve di van top lan tı la rı na ka tıl ma dı ğı söy len ti le ri, vâlide sul tan aley hin de olan Ka ra çe le bizâde Ab dü la ziz Efen di ile ya kın dost lu ğu, vâlide sul ta nın kon tro lün de ki ye ni çe ri ağa sı Mu rad Ağa’yı İs tan bul’dan uzak laş tır maya ça lış ma sı, hak kın da olum suz bir ka naatin mey da na gel me si ne ze min ha zır la dı. Meh med Pa şa’nın, Kö sem Sul tan ta rafın dan or ta dan kal dı rıl ma sı ar tık kü çük bir se be bin or ta ya çık ma sı na bağ lı ha le gel di (AbdurrahmanAbdiPaşa,s.19;Ka-
raçelebizâdeAbdülazizEfendi,Rav za tü’l-
ebrâr Zey li,s.23). Ay rı ca Meh med Pa şa, Ve ne dik el çi si Con ta ri ni ile Gi rit üze rin de ki gö rüş me si olum suz ne ti ce le nin ce öf ke lene rek el çi yi hap set tir di. Ni ha yet Os man lı do nan ma sı nın Fo ça Li ma nı’nda Ve ne dik liler kar şı sın da ki ba şa rı sız lı ğı vâli de sul ta na bek le di ği fır sa tı ver di. 19 Ma yıs 1649’da Pa di şah IV. Meh med’in hu zu ru na çı kan So fu Meh med Pa şa ve zî ri â zam lık tan az ledil di ve bos tan cı ba şı oda sın da alı ko nul du, mal la rı mü sa de re edil di, bir haf ta son ra Mal ka ra’ya sür gü ne gön de ril di. Çok geçme den İs tan bul’dan gön de ri len Frenk Ahmed Ağa ta ra fın dan sek sen ya şı nı geç miş ol du ğu hal de idam edilerek Malka ra’da def ne dil di (Cemâziyelâhir1059/Haziran
1649). Ay nı âkı be te ket hü dâ sı Ağazâde Meh med Çe le bi ile Şâmî Mu rad Efen di de uğ ra dı (6Cemâziyelâhir1059/17Haziran
1649). Kay nak lar da dev let iş le rin den faz la ha ber dar ol ma yan, pa di şa hın ya şı nın küçük lü ğü se be biy le ve ule mâ nın teş vi kiy le ken di si ni “ve li ahdi mü eb bed” ola rak gören, or ta lı ğı da ha da ka rış tı ran bir dev let ada mı şek lin de anı lır. Özel lik le Kâtib Çe lebi onu “sa ka lı nı değir men de ağart ma mış nâdan ve gabî bir ih ti yar” ola rak ni te ler 
(Fez le ke,III,878).

BİBLİYOGRAFYA:Kâtib Çe le bi, Fez le ke (haz.ZeynepAycibin,dok-
toratezi,2007),MimarSinanGüzelSanatlarÜni-
versitesiSosyalBilimlerEnstitüsü,III,849-868,
878;Ka ra çe le bizâde Ab dü la ziz Efen di, Rav za tü’l-
eb râr Zey li (haz.NevzatKaya),Ankara2003,s.
1-30;a.mlf., Ka ra Çe le bizâde Ab dü la ziz Efen-
di’nin Rav za tü’l-Ebrâr Ad lı Ese ri (1299-1648): 
Tah lil ve Me tin (haz. İbrahimÖzgül,doktora
tezi,2010),AtatürkÜniversitesiSosyalBilimler
Enstitüsü,s.XX,286,364,417;Meh med Ha lî fe, 
Târîh-i Gılmânî (haz.ErtuğrulOral,doktoratezi,
2000),MÜSosyalBilimlerEnstitüsü,s.19-20,
23-25,29-30;Ab dur rah man Ab di Pa şa, Ve kåyi‘-
nâ me (haz.FahriÇ.Derin),İstanbul2008,s.8-20;Naîmâ, Târih (haz.Mehmetİpşirli),Ankara2014,
II-V,tür.yer.;J. W. Zin keisen, Os man lı İmpa ra tor-
lu ğu Ta ri hi (trc.NilüferEpçeli),İstanbul2011,IV,
558-567;Zi ya Ak ka ya, Ve cihî, Dev ri ve Eseri (dok-

nut suz luk kar şı sın da si pa hi kö ken li olan, def ter dar lık yap ma sın dan do la yı malî so run la ra çö züm üre te bi le cek, ya şın dan ötü rü ko lay ber ta raf edi le bi le cek bi ri ol duğu için So fu Meh med Pa şa’nın sadâre ti ne iti raz et me di. Sul tan İb râ him’in ka pa tıl dı ğı yer de ki fer yat la rı sa ray da ki le ri hu zur suz et me ye baş la yın ca iki ha li fe nin bir ara da bu lu na ma ya ca ğı ha di si üze rin den ya pılan tar tış ma la rın ar dın dan Sul tan İb râhim kat le dil di. Bu ka til sı ra sın da ta kın dı ğı olum suz ta vır lar dan do la yı çok eleş ti ri len So fu Meh med Pa şa ağır idarî ve malî sorun lar la uğ raş mak zo run da kal dı. Bun lardan il ki si pa hi le rin öde ne me yen ulûfe le ri, ikin ci si de Ga la ta, İb râ him Pa şa ve Edir ne sa ray la rın da mev cut iç oğ lan la rı nın “taşra çık ma” ha di se siy di. Sul tan İb râ him’in taht tan in di ril di ği gün iç oğ lan la rı ve zî ri âzama ve şey hü lislâma çık ma la rın uy gu lanma sı yö nün de ta lep te bu lun du (Mehmed
Halîfe,s.23). An cak bü yük çık ma nın gerçek leş ti ril me si ha lin de ha zi ne nin bu yü kü kal dı ra ma ya ca ğı en di şe siy le iç oğ lan la rı nın pey der pey çı ka rıl ma sı na ka rar ve ril di. Bu se bep le ve zî ri â zam ön ce on la rı bas kı al tına ala rak ta lep le ri ni ge cik tir me ye ça lış tı, fa kat bun dan so nuç ala ma yın ca çık ma işi nin ya kın bir sü re de ic ra edi le ce ği vaadin de bu lun du (a.g.e.,s.23-25). So nun da En de run’dan 400 ka dar gulâmın çık ması na izin ver di (AbdurrahmanAbdiPaşa,
s.11). Bu ha be ri alan di ğer iç oğ lan la rı da çık ma ta le bin de bu lu na rak At mey danı’nda top lan dı ve gay ri mem nun si pa hi züm re si nin bun la ra ka tıl ma sıy la ha di se is ya na dö nüş tü. İs yan cı lar, ve zî ri â zamın ve Şey hü lislâm Ab dür ra him Efen di’nin az li ni ta lep edi yor lar dı. Sad ra zam ve şeyhü lislâm ulemâ ile Ye ni çe ri Oca ğı’nı ken di ta raf la rı na çek ti, gön der dik le ri adam lar va sı ta sıy la si pa hi ler den bu is ya na son ve ril me si ni is te di. An cak mey dan da topla nan ka la ba lı ğın bu nu red det me si üzeri ne sad ra zam, ve zir ler, ulemâ, ye ni çe ri ağa la rı, ye ni çe ri ler, ace mi oğ lan la rı ve ter sa ne ne fer le ri silâhlı ve top ye kün bir şe kil de si pa hi le re sal dır dı. Çı kan ça tış mada bir çok si pa hi ha ya tı nı kay bet ti. Böyle ce At mey da nı Vak‘ası di ye anı lan is yan so na er miş ol du (Ramazan1058/Ekim
1648). Vak‘adan ön ce bö lük le re ya pı lan iade le rin ta ma mı ip tal edil di. An cak ve zîri â zam bun dan son ra ye ni çe ri ağa la rı nın nü fu zu nu da ha faz la his set me ye baş la dı. Vâ li de Kö sem Sul tan’ın ba zı olum lu ic raat la rı, sa hip ol du ğu pa di şah nâib li ği sı fatı nın ulemâ ve bü rok rat lar nez din de cid di bi çim de eleş ti ril me si ne en gel oluş tur muyor du. Hat ta bu sı fa tının ge çi ci ol du ğu 

son ra Ay dın mu has sı lı ol du. Ar dın dan IV. Mu rad’ın des te ği ni alan Ve zî ri â zam Dervi ş Meh med Pa şa ra ki bi İb râ him Pa şa’yı berta raf edin ce on dan bo şa lan baş defterdar lı ğa ta yin edil di (Rebîülevvel1046/
Ağustos1636) ve bu sı fat la IV. Mu rad’ın Bağ dat se fe ri ne ka tıl dı, fa kat se fer dö nüşü az le dil di (Safer1049/Haziran1639). 
1051’ de (1641) ye ni den baş def ter dar ola rak 1053 Ra ma za nı na (Kasım1643) ka dar gö rev yap tı. Mu har rem 1054’te 
(Mart1644) se le fi Ka ra Ha san Efen di’nin az li üze ri ne üçün cü de fa baş def ter dar lığa ge ti ril di. Cemâzi ye lev velde (temmuz) yine az le dil dik ten son ra hac ca git me sine izin ve ril di. Hac dan dö nün ce vak ti nin büyük kıs mı nı Ye ni ka pı Mev le vîhâne si’nde ge çir di.Meh med Pa şa için asıl önem li ge lişmeler Sul tan İb râ him’in hal‘ine te şeb büs edil me siy le baş la dı. Os man lı Dev le ti’nin XVII. yüz yıl da cid di bir de ği şim için de bulun ma sı nın ge tir di ği fev kalâde zor lu idarî ve maddî sı kın tı la ra ça re ol ma sı ümi diy le gi ri şi len te şeb büs le rin ço ğu za man so nuçsuz kal ma sı üst dü zey yö ne ti ci le rin sık sık de ğiş me si ne yol aç mak tay dı. Ve zî ri â zam Ke man keş Mus ta fa Pa şa’nın ölü müy le dev let ida re sin de cid di sı kın tı lar ya şan dı. Sul tan İb râ him’in den ge siz hal le ri, Cin ci Hü se yin Efen di, Silâhdar Yûsuf ve Şe kerpâ re Ha tun’un pa di şa hı et ki le me si bü yük bir hoş nut suz lu ğa yol açı yor du. Bun la ra malî ve idarî ağır so run lar, Ana do lu’da ki hu zur suz luk lar, Ve ne dik li ler’in bo ğa zı ablu ka al tın da tut ma sı, Gi rit Sa va şı’nın seyrin de ki prob lem ler ve Sad ra zam Ah med Pa şa’nın kö tü ida re si de ek le nin ce ulemâ, bü rok rat ve ocak ağa la rı bir ara ya ge le rek çı kan is ya na ön ayak ol du lar. İs yan cı la rın ön de ge len le ri ve zî ri â zam ola rak So fu Meh med Pa şa’yı seç ti ler ve Sad ra zam Ah med Pa şa’nın kat li ni pa di şah tan ta lep et ti ler. Hu zu ru na ge len So fu Meh med Paşa’nın sadâre ti ni ka bul eden Sul tan İb râhim, Ah med Pa şa’ya do ku nul ma ma sı nı is te di. Ay rı ca ye ni ve zî ri âza ma ha ka ret te bu lu na rak sadâret ma ka mı na geç mek için ku lu tah rik et ti ği ni, is yan ha li or tadan kal kın ca ken di siy le he sap la şa ca ğı nı da söy le di. Meh med Pa şa du ru mu Fâtih Ca mii’nde top la nan âsi le re bil di rin ce Ahmed Pa şa’nın kat li ne ve Sul tan İb râ him’in taht tan in di ril me si ne ka rar ve ril di. Ah med Pa şa’nın ya ka la nıp öl dü rül me si Meh med Pa şa ve ta raf tar la rı nın eli ni güç len dir di. 
18 Re ceb 1058’de (8Ağustos1648) Sul tan İb râ him hal‘edil di ve Şeh za de Meh med tah ta çı ka rıl dı. Kö sem Vâli de Sul tan, Sultan İb râ him’in ida re si ne kar şı olu şan hoş
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ge rek ti ği ni de ğil onun oku du ğu âyet le rin Al lah ka tın dan in di ği ni, müş rik le rin şa ir, mec zup ya da ya lan cı ol du ğu yo lun da ki id di ala rı nın yan lış lı ğı nı gös te rir. Bu âyet sa de ce Kur’an’ın Al lah ka tın dan in di ği ni bil dir di ğin den Hz. Pey gam ber’in be şer olarak söy le dik le ri va hiy kav ra mı nın dı şın da de ğer len di ril me li dir. Ha dis le rin sıh ha ti nin be lir len me sin de sahâbe un su ru önem li dir. Saîd b. Mü sey yeb’in sahâbî ta ri fi ni be nimse yen So fu oğ lu’na gö re Hz. Pey gam ber’i ya kın dan ta nı yan sahâbe onun sözlerini ve dav ra nış la rı nı da ha doğ ru, bun la rın va hiy ese ri mi yok sa ken di ka ra rı mı oldu ğu nu an la ya bil mek te dir. Son ra ki dönem ler de sahâbe ta ri fi nin ge niş le til me si ha dis usu lün de ba zı so run la rın doğ ma sına yol aç mış tır. İs lâm ta ri hin de mey dana ge len si ya sal, kül tü rel, eko no mik pek çok ge liş me nin se be bi uy dur ma ha dis lerin or ta ya çık ma sı dır. Hz. Mu ham med, Kur’an’la mu kay yet ol du ğun dan ha dis kül li ya tı Kur’an’a ar ze di le rek okun ma lıdır. Bu nun ne ti ce sin de sıh ha tin den emin olu nan ha dis ler Kur’an’ın doğ ru an la şılma sın da ilk baş vu ru kay na ğı nı teş kil eder. So fu oğ lu son yıl la rın da din de sem bo lizm, es ki kül tür ve din ler de ki sem bo lik öğe ler le İs lâm kül tü rün de ki ben zer lik ler üze rin de ça lış mış, an cak bu ça lış ma la rı nı ese re dönüş tür me ye öm rü ve fa et me miş tir. Ona gö re gü nü müz de İs lâm dün ya sı nın ya şadı ğı so run la rın ço ğu Kur’an’da ve Resûli Ek rem’in sün ne tin de dü rüst ve gü ve nilir in san ol ma il ke si ne ya pı lan vur gu nun an la şı la ma ma sın dan kay nak lan mak ta dır. Müs lü man dev let ler, sos yal dev let ol malı dır; zen gin sa yı sı nın az, yok sul sa yı sı nın faz la ol du ğu top lum lar da İs lâm’ın ru hu na ay kı rı bir du rum söz ko nu su dur.
Eserleri: Sahîh-i Buhârî Muh ta sa rı 

Tec rîd-i Sarîh Ter ce me si ve Şer hi Kı-
la vu zu (Ankara1975,1978,1984,Mücte-
baUğurilebirlikte); Ayet ve Ha dis ler le 
İba det le ri miz (İstanbul1984,SalihAk-
demir ilebirlikte); Açık la ma lı Bü yük 
Dua Ki ta bı (Ankara1994); İs lam Dîni 
Esas la rı: Ye ni Bir Ba kış-Ye ni Bir Yo rum 
(İzmir1996,1997,1999;Hz.Peygamber’in
“Ko lay laş tı rı nız, güç leş tir me yi niz”hadisi
temelilkekabuledilerekkalemealınan
bueserklasikilmihallerdenfarklıbazıgö-
rüşleriçermektedir); Ale vîlik-Bek taşîlik 
Tar tış ma la rı (Ankara1997,Avniİlhanile
birlikte); Kur’an-ı Ke rim ve Ha dis le re 
Gö re Hz. İsa ve Hı ris ti yan lık (Ankara
2005); Yü ce Kur’an ve Açık la ma lı-Yo-
rum lu Meali (Ankara2008,2009,2011,
2014,AbdülkadirŞenerveMustafaYıldı-
rımilebirlikte). Makaleleri: “Şia’nın Sa ha

Oku lu’nda ida rî gö rev ler üst len di. Ku ruluş aşa ma sın da bir dö nem Ka za kis tan Ahmet Ye sevî Üni ver si te si’nde ça lış tı. Do kuz Ey lül Üni ver si te si İlâhi yat Fakül te si’nden 
2008 yı lın da emek li ye ay rıl dı. 31 Ağus tos 
2013’te ge çir di ği bir kalp kri zi so nu cun da ve fat et ti ve İz mir Ur la Zey ti na la nı Me zarlı ğı’na def ne dil di.Kur’an’ın an la şıl ma sın da hem İmam Mâ tü rîdî’nin akıl cı yak la şı mı nı hem tarihsel ci yo ru mu esas alan So fu oğ lu’na göre Kur’ânı Kerîm so rum lu ve yet kin bir kul an la yı şı ze mi nin de an la şıl ma lı dır. Al lah her şe ye kådir ol mak la bir lik te in sa nın âhi rette he sa ba çe ki le bil me si için ey lem le rin de öz gür ira de ye sa hip ol ması ve bir so rumlu luk üst len me si ge re kir. Ayrıc a Kur’an’ın ada le ti sağ la ma ama cı nın gerçek leş mesi İs lâm ahkâmı nın za ma na ve top lumsal şart la ra gö re de ğiş me si ne bağ lı dır. Kur’an’ı an la mak için nâzil ol du ğu dö nemin Arap di li nin, top lu mun si ya sal, kültü rel ve eko no mik özel lik le ri nin, Hz. Muham med’in ya şa dı ğı ça ğa ka dar or taya çık mış olan di ğer din le rin ve kül tür le rin çok iyi bi lin me si ge re kir. Bu ko nu da ba şa rı an cak Hı ris ti yan lık, Ya hu di lik, Hint din leri, Do ğu kül tü rü, hat ta ta ri hin ilk çağ la rına ait bü tün mi to lo jik mi ra sın araş tı rı lıp öğ re nil me si ve an tro po lo ji, sos yo lo ji, psikoloji, din ler ta ri hi gi bi di sip lin ler le iş bir li ği ya pıl ma sıy la el de edi le bi lir. Ona göre Hz. Mu ham med’in Kur’an dı şında bir mûci zesi yok tur. Kur’ânı Kerîm’in yüksek edebî de ğe ri, di li, içe ri ği ve tahrif e uğ rama dan gü nü mü ze ka dar gel me si onun îcâzı nın de li li dir. Hz. Pey gam ber’in tek mûci ze si ni Kur’an’ın teş kil et me si nin hik me ti, Peygam ber’le bir lik te ar tık mûci ze ler dev rinin ka pa nıp akıl ve bi lim dev ri nin baş la mış olma sı dır.So fu oğ lu’na gö re Hz. Pey gam ber’in bütün söz le ri vah ye da ya lı de ğil dir. “O ken di hevâ ve he ve si ne gö re ko nuş maz” meâlinde ki âyet (en-Necm53/3), Resûli Ek rem’e pey gam ber lik ve ril dik ten son ra söy le di ği her sö zün va hiy ola rak de ğer len di ril me si 

toratezi,1957),AÜDTCF,tür.yer.;L. P. Peir ce, 
Ha rem-i Hü ma yun: Os man lı İm pa ratorlu ğu’nda 
Hü küm ran lık ve Ka dın lar (trc.AyşeBerktay),İs-
tanbul2002,s.333-334,373-374;Abu be kir S. Yü cel, “İki Ha li fe nin Bir Ara da Bu lunma ma sı An
la yı şı ve Os man lı Hü küm da rı Sul tan İb ra him’in 
Si ya se ten Kat li”, İslâmî Araştırma lar, XII/1,An-
kara1991,s.40-57. ÿDavutErkan

– —SOFUOÐLU, Mehmet Cemal
(1941-2013)

HadisveKur’analanýnda
çalýþmalarý bulunan ilim adamý.˜ ™

Kü tah ya’nın Si mav il çe si ne bağ lı Şenköy’de doğ du. Ka ra alio ğul la rı sülâle sin den So fu Meh met Efen di’nin to ru nu dur. Baba sı Sa it Ho ca, an ne si Ka ra hü se yi no ğulları’ndan Fa di me Ha nım’dır. Ai le nin so yadı ön ce le ri Tun cer iken ba ba sı ta ra fın dan 
1950’de So fu oğ lu ola rak de ğiş ti ril miş tir. İlk eği ti mi ni al dı ğı ba ba sı nın gö ze ti minde hâfız ol du. Ba ba sı Kâmil Mi ras’ın sünnet hak kın da ki bir ya zı sı nı çok be ğe nin ce oğ lu nu ilim tah si li ne yö nelt ti. İl ko ku lun ar dın dan git ti ği İz mir Kes ta ne pa za rı Kur’an Kur su’nda hıf zı nı tek rar eder ken İz mir İmamHa tip Oku lu’nun dört yıl lık orta kıs mı nın bi tir me sı nav la rı nı dı şa rıdan ver di ve li se kıs mı nı ay nı okul da okuya rak bi tir di.19611962’de İz mir’de Ha cı Meh med Ca mii’nde imamha tip lik yap tı. Bu sı rada İlâhi yat Fa kül te si’ne gi re bil mek için Na zil li Li se si’ni dı şa rı dan bi tir di. 1962’de gir diği An ka ra Üni ver si te si İlâhi yat Fa kül tesi’nden 1966’da me zun ol du. Ma ni sa’nın De mir ci il çe sin de ki İmamHa tip Oku lu’na öğ ret men ola rak ta yin edil di. 1969’da aynı il çe den Âmâ Hâfız Rı za Or hun’un kızı Nermin Ha nım’la ev len di. Bu ev li lik ten Sait Ce mil, Sen cer ve Sa fi ye Nil gün adın da üç ço cu ğu ol du. Öğ ret men li ği sı ra sın da Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı’nca bir yıl sü rey le Bağdat’a gön de ril di. Tür ki ye’ye dön dükten son ra ha dis ala nın da ça lış ma ya ka rar verdi. 1972’de An ka ra Üni ver si te si İlâhi yat Fa kül te si Ha dis Kür sü sü’ ne asis tan ta yin edil di. 19751976’da dok to ra ça lış ma sı için araş tır malar yap mak üze re Ez her Üniver si te si’nde bu lun du. 1977’de Şia’nın 
Ha dis An la yı şı baş lık lı te ziy le dok to ra sı nı ta mam la dı, 1983’te Ha dis Tenkîdi Yö-
nün den el-Kâfî Üze ri ne Bir İn ce le me ad lı te ziy le de do çent li ğe yük sel di. 1985’te Do kuz Ey lül Üni ver si te si İlâhi yat Fa külte si’ne do çent ola rak ta yin edil di, 1989 yılın da pro fe sör ol du. 19851988 yıl la rın da bu fa kül te de, 19932004 ara sın da Do kuz Ey lül Üni ver si te si İlâhi yat Mes lek Yük sek 
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