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SOFUOÐLU, Mehmet Cemal

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).
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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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la mın da ki tskho mi / tskhu mi den ge lir. Es ki Yu nan kay nak la rın da Di os ku ria, La tin kay nak la rın da Se bas to po lis ola rak ge çer. An tik ge le ne ğe gö re şeh re, yol cula rın ve de niz ci le rin tan rı la rı olan Kas tor ve Po lidev kes ad lı ikiz kar deş için Di os ku re / Dioskur ya den miş tir.Ta ri hi milâttan ön ce 2000 yı lı na ka dar uza nan Di os kur ya, Mi let ler’in esir ti ca re ti yap tı ğı bir is ke le si du ru mun day dı. He lenis tik dö nem de önem li bir ti ca ret mer ke zi ol du. Coğ raf ya cı Stra bon, milâttan ön ce III ve I. yüz yıl kay nak la rı na da ya na rak şe hirde yet miş fark lı mil le tin ya şa dı ğı nı bil di rir 
(İlk Çağ lar dan Gü nü mü ze Ab haz ya Ta ri-
hi,s.47). Ay nı dö nem de Pon tus Kra lı VI. Mit hri da tes’in (m.ö.120-63) bu ra ya gelişiy le şe hir bü yü dü, ter sa ne ku rul du ve adı na sik ke bas tı rıl dı. Pli nus’a (23-79) gö re So hum, Ro ma’nın Ap sil ya sa hil lerin de ki en es ki da ya nak nok ta sı dır. Da ha son ra Kol hid’de kral lık ka rış tı, VI. Mit hri da tes, Kol hid’i Pon tus’a bağ la dı. Ar dın dan Ro ma ve Pon tus Kral lı ğı Kol hid yü zün den sa va şa tu tuş tu. Ab haz lar da bu sa va şa da hil ol du. So nun da Ro ma lı lar Kol hid’i ele ge çir di. Sohum’un adı nı İm pa ra tor Ok tav ya’nın anı sına Se bas to po lis ola rak de ğiş tir di (Beygua,
s.16). Bu dö ne min he men son ra sın da yaşa yan Fla vi us Ar ri an, Se bas to po lis’te kış lala rın, at ahır la rı nın, cep ha ne le rin, yi ye cek de po la rı ve has ta ba kım ye ri nin bu lun duğu nu, sur ve hen dek le çev ri li ol du ğu nu ya zar (İlk Çağ lar dan Gü nü mü ze Ab haz ya 
Ta ri hi,s.54). III. yüz yıl da Se bas to po lis sade ce Ab haz lar’ın de ğil bü tün Kaf kas ya’nın ti ca ret mer ke ziy di. Bu ra dan İran, Şam ve Mı sır’a gi de rek ti ca ret ya pıl mak taydı. An cak bu du rum uzun sür me di, şe hir IV. yüz yıl da Ka ra de niz’in ku ze yin den gelen ka vim le rin et ki siy le da ğıl ma sü re ci ne gir di. 542’de Bi zans lı lar şeh ri bo şalt tı ve ka le si ni Sâsânîler’in eli ne geç me si ni engel le mek için yık tı. 565’te Bi zans İm pa rato ru I. Ius ti ni anos ka le yi ve Se bas to po lis’i ye ni den kur du. VII. yüz yıl da Do ğu Gür cistan’a yö ne lik Arap akın la rı bu ra ya ka dar ulaş ma dı. Ab haz bey le ri bir le şip VI II. yüzyıl da bir kral lık kur du lar, ar dın dan Ab haz Kart vel Kral lı ğı dö ne min de So hum bü yük bir şe hir ve önem li bir yö ne tim mer ke zi ol du. Fa kat XI II. yüz yı lın so nun da öne mi ni kay bet ti. Ce no va lı lar’ın Ka ra de niz’de yeni ko lo ni ler kur ma sı üze ri ne Se bas to po lis ye ni den öne çık tı (Kırzıoğlu,s.3). Ce nova lı tüc car la rın ge li şiy le şe hir can lan dı, iki asır bo yun ca Ce ne viz ko lo ni si ola rak ge liş me gös ter di. Bu dö nem den iti ba ren Ba tı ha ri ta la rın da Se bas to po li, Ska nos kopo li, SanSe bas ti an, Se vast gi bi ad lar la yer 

zik ret ti ği Ma‘ri fe tü’l-en biyâ ad lı ese ri ne rast lan ma mış tır.
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Ka ra de niz’in do ğu kı yı sın da önem li bir li man şeh ri olan So hum’u (bugünSuchu-
mi/Sukhumi) Ab haz lar Akua / Akea; Gürcü ler Sok hum, Aku; Min grel ler Aguji ka; Türk ler So humka le; Rus lar Sok humi / Suk hum şek lin de ad lan dı rır. So hum is mi Gür cü ce’de “ka yın, ak gür gen ağa cı” an

sı lan eser mü el li fin ha yat ta iken çı kan tek ki ta bı dır. 1989’da La tin harf le ri ne ak ta rıla rak İs tan bul’da da ba sıl mış tır. 2. Dîvân-ı 
Kenz-i Şü mûs. Türk çe, Kürt çe ve Arap ça man zu me ler den olu şan yak la şık se kiz bin be yit lik di van ilk de fa 1994’te İs viç re’de ba sıl mış, 2001 yı lın da Sü ley man Gök su baş kan lı ğın da ki bir he yet ta ra fın dan La tin harf le ri ne çev ri le rek İs tan bul’da ya yım lanmış tır. Ke nan Er do ğan ve Tuğ ba Ay do ğan bir ma ka le de bu di va nı in ce le miş ler dir (bk.
bibl.). 3. Ken zü’l-maârif. İma nın şart ları nın açık lan dı ğı eser 560 soru ve ce vabın dan oluş mak ta dır. 2004’te İs viç re’de Arap harf le riy le ve 2008’de İs tan bul’da La tin harf le ri ne çev ri le rek basıl mış tır. 4. 

İl mi hal. Ken zü’l-maârif’le bir lik te yayım lan mış tır. 5. Tulû‘. İma nın şart la rı ve na ma zın farz la rı nın ta sav vufî yön den açıklan ma sı na da ir dir. 1980’de La tin harf le riyle İs tan bul’da ba sıl mış, 2001’de de ön ce ki bas kı da yer alan ha ta lar dü zel ti le rek ye ni bas kı sı ya pıl mış, 2010 yı lın da İb ra him Ha lil Efen di’nin di ğer eser le riy le bir lik te Arap harf le riy le ya yım lan mış tır. 6. Bi liş ve Gö-
rüş le rim. Eser, mü el li fin genç lik yıl la rın da ba şın dan ge çen ba zı olay lar ve bu olay lardan alı na cak ders ler le il gi li dir. Bas kı la rı 
Tulû‘ ile bir lik te ya pıl mış tır. 7. Muh te lif 
Ri sâ le ler. Ha lil Efen di’nin çe şit li not lar la bir lik te eser le rin den önem li gör dü ğü yerle ri ik ti bas et ti ği ki ta bı olup 2010’da Tulû‘ ile be ra ber ba sıl mış tır. Ken zü’l-maârif ’te 
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