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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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ika me te gön de ril di. Bu ra da sı kı bir ta kip al tın da tu tul ma sı na rağ men Su ri ye’de ki mü rid le riy le alâka sı nı sür dür dü.1937’de Ha tay me se le si gün de me gelin ce böl ge de ki nü fu zu bi lin di ğin den Bakan lar Ku ru lu ka ra rıy la, mec bu ri ika met ka ra rı kal dı rıl dı ve Ha tay me se le si ne katkı sağ la ma sı is ten di. Böl ge de ki say gın lı ğı ana va ta na ka tıl ma me se le si ni re fe randum la be lir le ye cek olan Ha tay lı lar’ın Türki ye Cum hu ri ye ti’ne il hak yö nün de te mayül gös ter me le ri hu su sun da olum lu bir et ki yap tı. Tem muz 1938’de Su ri ye’ye dönüp Fran sız lar’a kar şı mü ca de le ye de vam et tiy se de mü rid le ri nin ya şa dı ğı böl ge nin yo ğun ha va bom bar dı ma nı na uğ ra ma sı üze ri ne önem li bir grup la bir lik te Tür kiye’ye il ti ca et ti. Bir sü re Ki lis’te tu tul duktan son ra 25 Mart 1939 ta rih li Ba kan lar Ku ru lu ka ra rıy la ye ni den Bi le cik’e mec bu ri ika me te gön de ril di.İb ra him Ha lil Efen di II. Dün ya Sa va şı’nın baş la ma sı ve Fran sa’nın Su ri ye’de ki et kinli ği nin azal ma sı üze ri ne Ha zi ran 1940’ta Bi le cik’ten ka ça rak Su ri ye’ye git ti ve bir sü re Ha lep’te giz len di. Bu ara da Fran sızlar’la yap tı ğı ya zış ma lar la bir an laş ma zemi ni ara yıp Kürt da ğı böl ge si için özerk lik sağ la ma ya ça lış tıy sa da as kerî gü cü nü büyük öl çü de kay bet ti ğin den ba şa rı lı ola madı. Bu nun üze ri ne Su ri ye’nin ön de ge len kur tu luş ha re ket le riy le top lan tı lar dü zenle di ve ül ke nin ba ğım sız lı ğı için or tak bir cep he oluş tur ma ya ça lış tı. Bin den faz la silâhlı mü ri diy le Fran sız lar’a önem li kayıp lar ver dir di. Bu mü ca de le den bir so nuç ala ma ya ca ğı nı gö ren İb ra him Ha lil Efen di Tür ki ye ta ra fı na geç ti ği bir sı ra da “sı nı rı pa sa port suz geç me ve ruh sat sız silâh bulun dur ma” gi bi suç la ma lar la tu tuk la na rak kı sa bir sü re Ki lis Ha pis ha ne si’nde kal dı. 
21 Ha zi ran 1941’de Ba kan lar Ku ru lu kara rıy la Ma ni sa’ya mec bu ri ika me te gönde ril di. Bu ara da Su ri ye, mü rid ha re ke tinin de önem li kat kı la rıy la Fran sız man da yö ne ti min den kur tu la rak ba ğım sız lı ğı nı ka zan dı. Bu mü ca de le, Fran sız Ro ger Lescot’un Le Kurd Dagh et le mo uve ment 
mo uro ud ad lı ese rin de konu edi le rek dün ya li teratürü ne “mü rid ler ha re ke ti” ola rak geç ti. Ha lil Efen di “Kürt Be yi” ve “Hâfız Efen di” diye ta nın dı ğı Mani sa’da ir şad fa ali ye ti ni sür dü rür ken 24 Ni san 
1952 ta ri hin de fâili meç hul bir ci na ye te kur ban git ti.

Eserleri. 1. Hülâsa tü’l-âdâb fî reddi’s-
se râb. Mü el lif bu ese ri ni genç yaş ta ölen kar de şi Ah met Sa dık adı na yaz mış tır. 
1938’de Ha lep’te Maa rif Mat ba ası’nda ba

(Hülâsa tü’l-âdâb,s.79) da ha çok Nak şibendîli ğe bağ lı kal mış tır. Kay nak lar da, güç lü bir hâfı za ya sa hip ol du ğun dan öğ renim ha ya tın da çok sa yı da ha dis ez ber le diği, dört mez hep fık hı nı iyi bil di ği, Arap ça, Fars ça, Kürt çe, Po mak ça ve Fran sız ca gi bi dil le ri ko nuş tu ğu kay de di lir.On do kuz ya şın da iken Kuvâyi Mil li ye saf la rın da Bü yük Ta ar ruz’a ka tı la rak Af yon cep he sin de sa va şan İb ra him Ha lil Efen di, Şeyh Sa id ha re ke ti nin (1925) ar dın dan as ke re alın dı ve 17. Ko lor du is tih ba rat ka lem kâtip li ğin de ya zı cı on ba şı ola rak gö rev yap tı. Bu sı ra da ba zı ku man dan larıy la düş tü ğü ih tilâf üze ri ne is tih ba rat taki bi için gön de ril di ği Su ri ye’den dön me di 
(1928). Ha lep’e gi de rek dört ay ka dar Şeyh Ebü’nNasr Efen di’nin ya nın da kal dı. Şam, Lüb nan ve Ür dün’e yap tı ğı se ya hat le rin ar dın dan Ha lep’in Af rin il çe sin de es ki bir pey gam ber ma ka mı ola rak bi li nen Ur ya Nebî Ca mii’ni ta mir et ti rip ir şad fa ali yeti ne baş la dı. İn san la rı ko nuş ma sıy la kı sa sü re de et ki si al tı na alın ca böl ge hal kı nın ço ğu ken di si ne in ti sap et ti. Mü rid le ri nin böl ge de teş kilâtlı bir güç ha li ne gel me si Fran sız man da re ji mi ni ra hat sız et ti ğinden 1930’da tu tuk la na rak Tür ki ye’ye teslim edil di. Ki lis’e ge ti ri lip ne za re te alı nan İb ra him Efen di ön ce Şeyh Sa id ha re ke ti için de ki Şeyh Os man’a yar dım eden Ho pa lı Ha lil zan ne dil di, an cak Ga zi an tep’te ya pılan kim lik tah ki ka tıy la du rum an la şı lın ca idam la yar gı lan mak tan kur tul du. Bu nun la bir lik te hal kı şap ka in kılâbı aley hi ne tahrik et ti ği ne da ir Su ri ye’den ge len ra por lar yü zün den Ga zi an tep’te on al tı ay ka dar ha pis te kal dı. Ha pis te iken cu ma na ma zı kıl dır mak ve va az et mek için Ga zi an tep va li sin den izin al dı, yap tı ğı va az lar la hapis ha ne de ki is yan la rı bas tır dı, bir çok sa bıka lı nın ıs la hı nı te min et ti. 1931’de ha pisten çık tık tan son ra da Ga zi an tep’te kal dı. Özel lik le Is la hi ye ve çev re sin de kı sa sü re de et ra fı na bü yük bir mü rid kit le si top lanma sı ba zı kim se le ri ra hat sız et ti, aley hinde çe şit li suç la ma lar ya pıl dı. 1934’te Bakan lar Ku ru lu ka ra rıy la Bi le cik’e mec bu ri 

bî ler Hak kın da ki Ba zı Gö rüş le ri” (AÜ İFD, 
XXIV[1981],s.533-538); “Za yıf ve Mev zu Ha dis ler Açı sın dan Tir mizî’nin Sü ne ni Üzeri ne Bir İn ce le me” (DÜ İFD,VI[1983],s.
437-487); “Ga diri Hum Me se le si” (AÜ İFD, 
XXVI[1983],s.461-470); “Kur’an ve Hadis Kül tü rü nün Ku tad gu Bi lig’de ki İz le ri” 
(DÜİFD,V[1989],s.127-180); “Mu hammed Sa dık Nec mi’nin Buhâri’ye Yö nelt ti ği Ba zı Ten kid ler” (a.g.e.,VI[1989],s.89-94); “Re ga ib Na ma zı Hak kın da Bir Mü na za ra” 
(a.g.e.,VII[1992],s.13-45); “Şiai İmâmiye’ nin Ha dis An la yı şı” (Mil let le ra ra sı Ta-
rih te ve Gü nü müz de Şii lik Sem poz yu mu, 
İstanbul1993,s.258-287). İz mir’de yayımla nan Öz lem (1961) ve Fi dan (1992) ad lı der gi ler de de ya zı la rı bu lu nan So fuoğlu ay rı ca M. Zâhid Kev se rî’ nin Fıšhü eh li’l-
£Irâš ve ¼a dî ¦ü hüm ad lı Arap ça ese ri ni 
Ha ne fi Fık hı nın Esas la rı adıy la ve Abdül ka dir Şe ner ile bir lik te ter cü me et miş
tir (Ankara1991).

BİBLİYOGRAFYA:M. Cemâl So fu oğ lu, İs lam Dîni Esas la rı: Ye ni 
Bir Ba kış-Ye ni Bir Yo rum, İzmir1999,s.1-2,
663-758;a.mlf., Yü ce Kur’an ve Açık la malı-
Yo rum lu Me ali, Ankara2008,s.399,474,525,
528;Ab dül ka dir Şe ner, “Prof. Dr. M. Cemâl So
fu oğ lu Kar de şim”, TY, XXXIII/315(2013),s.54-
55[maddeninyazımındaM.CemalSofuoğlu’nun
ailesiveyakınlarındanalınanbilgilerdendeya-
rarlanılmıştır].

ÿNilgünSofuoğluKılıç

– —SOFYA ULUCAMİİ

(bk. MAHMUD PAŞA CAMİİ).
˜ ™

– —SOÐUKOÐLU, Ýbrahim Halil
(1901-1952)

Nakþibendîþeyhi.
˜ ™

Göl cük’ün Ha mi di ye kö yün de doğ du. Ço cuk lu ğu Sa pan ca’nın Fev zi ye kö yün de geç ti. Ba ba sı Sey yid Sa id Hil mi Efen di, Osman lı Dev le ti’nin son dö nem le rinde Ar navut luk’ta on yıl dan faz la ka dı lık, da ha sonra da çe şit li yer ler de imam lık yap mış tır. İb ra him Ha lil ilk eği ti mi ni aile si için de al dı. Genç yaş ta hâfız lık yap tı ve ar dın dan ilmî icâzet al dı. Da ha son ra gör dü ğü bir rü  ya üze ri ne İs tan bul’a gi de rek Nak şi bendî şey hi Ah med Hüsâmed din Efen di’ye in tisap et ti. Şey hi onu Ma ni sa’ya Şeyh İz zeddin eşŞâzelî’nin ya nı na gön der di. Ar dından Mı sır, Irak, Su ri ye, Hi caz ve Yu na nistan’da çe şit li şeyh le re bağ lan dı, özel lik le Su ri ye’de son şey hi Hu mus lu Ebü’nNasr Ha lef Efen di’den fe yiz al dı. Di va nın da tanı dı ğı ve ken di le rin den fe yiz al dı ğı kırk bir mür şi di nin is mi ni zik ret mek le bir lik te 
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