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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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yap tı. 18061812 Os man lıRus sa va şı es na sın da Os man lı ta ra fı nı tu tan Ke leş Bey, adam la rıy la bir lik te So hum Ka le si’ne gi den oğ lu Ars lan Bey ta ra fın dan Ma yıs 
1808’ de öl dü rül dü. Rus te ba ası olan ve Hı ris ti yan lı ğı se çen di ğer oğ lu Se fer Bey de (GeorgiŞirvaşidze) 1808 ve 1809’da Rus ça rı na mek tup ya za rak ken di le ri ne tâbi ol mak is te di ği ni bil dir di (Aydın,s.
48). Sa va şın ikin ci saf ha sı nın de vam ettiği bir sı ra da Rus lar 17 Şu bat 1810’da Abhaz ya’nın Rus ya’ya bağ lan dı ğını ilân etti 
(Beygua,s.61). So hum Ka le si bu sı ra da ye ter li as kerî des tek sağ la na ma dı ğın dan 
11 Tem muz 1810’da Rus lar’ın eli ne geç ti 
(Aydın,s.99-101). 1812’de ya pı lan Bükreş Ant laş ma sı’nın 6. mad de si ne gö re Rus ya’nın Ana do lu kıs mın da iş gal et ti ği yer le rin ta ma mı nı ia de et me si, do la yı sıy la So hum’u da Os man lı Dev le ti’ne vermes i ge re ki yor du. An cak Rus lar So hum, Ana kara ve Kem hal’i Os man lı Dev le ti’ne ter ketmek ye ri ne bu ra la rı as kerî açı dan tak vi ye et ti ler ve ken di top rak la rı ola rak gör dü ler. Os man lı Dev le ti’nin bu hu sus la il gi li ça bala rı so nuç suz kal dı. Rus lar, So hum’un kendi le ri ne Se fer Bey ta ra fın dan ve ril di ği ni id dia ede rek Os man lı ta lep le ri ni red det ti. 7 Ekim 1826’da im za la nan Ak kir man Antlaş ma sı ile So hum ya nın da Ana ka ra’nın da Rus ya’ya ai di ye ti Os man lı Dev le ti ta ra fından ka bul edil di.

1830’lu yıl la rın ba şın da böl ge yi zi ya ret eden Du bo is, So hum’un Ge lin cik’ten son ra Ba tum’dan Ana pa’ya ka dar olan yer de en gü zel koy ol du ğu nu, fa kat de ni zin di bi nin bal çık la kap lan ma sı yü zün den ge mi le rin de mir len me si ne uy gun ol ma dı ğı nı ifa de eder. Ay rı ca ka le du var la rın da ra hat ça ge zi le bil di ği ni ve ka le nin çok gü zel bir man za ra ar zet ti ği ni be lir tir. Ka le de Rus ku man dan la rı nın ve as ker le ri nin bu lun duğu nu, bir kaç yı kıl mış bi na gör dü ğü nü ve kış la nın da iç ler acı sı bir du rum ar zet ti ği ni zik re der. Ka le müş te milâtı da iyi du rum da de ğil dir, burç lar dan bi ri nin ya rı sı de ni ze gö mül müş tür, sur lar ha rap du rum da dır. Ka le nin ar ka kıs mın da es ki me zar la rın yanın da Prens Ke leş, Se fer Bey ile on la rın ba ba la rı ve de de le ri nin me zar la rı var dır, ba tı ka pı sı üze rin de Arap ça ya zıl mış bir kitâbe bu lun mak ta dır. D. de Montére ux, So hum’da ti ca ret ya pıl dı ğı sı ra lar da bu rada 6000 ki şi nin ya şa dı ğı nı, Rus lar’ın şeh ri iş ga li sı ra sın da şeh rin bir kıs mı nın sağ lam du rum da ol du ğu nu, an cak Rus ge ne rali nin mev cut ev le rin yer le bir edil me si ni is te di ği ni ya zar (Re ise um den Ka uka sus, 
I,154). 1836’da So hum’u gö ren Ed mund Spen cer ise şeh rin acı na cak bir hal de bu

ku ru la ma dı (a.g.e.,s.382). 1578’de İran se fe ri es na sın da So hum eya le ti oluş tu ruldu, ba şı na da Çer kez Hay dar Pa şa ge ti rildi. Ay nı yıl ka le de ye ni çe ri, top çu, ce be ci gi bi as ker ler den olu şan güç lü bir Os man lı gar ni zo nu ku rul du. So hum’da bir ka dı ve şe hir de ki bi na la rı ta mir eden bir mi mar ağa bu lun mak tay dı (Bilge,s.480). 1580 yılı na ka dar bu ra da gö rev ya pan Hay dar Paşa’dan son ra So hum’un mülkî ida re si ge li ri az ol du ğu için kal dı rı la rak Ba tum eya le ti ne bağ lan dı (Kırzıoğlu,s.19-20). XVII. yüz yı la ka dar hak kın da faz la bil gi bu lun ma yan Sohum’un ka le ola rak öne mi art tı.1723’te keş fi ya pı lan ka le 17231724’te ona rıl dı ve gi ri şe III. Ah med’in kitâbe si konul du (kitâbeiçinbk.Sönmez,II,649-666). Ka le de 1729’da dok san do kuz, 1731’de 
255 ye ni çe ri var dı. Li man da ise kal yon inşa edi li yor du. Bu ra dan Trab zon’la ir tibat sağ la mak için de men zil ka yık la rı işle til mek tey di. Ka le 17611762’de ye ni den ta mir gör dü. Ay rı ca ka le de ca mi de bulun mak tay dı (Bilge,s.481). Os man lıRus sa va şı es na sın da (1768-1774) Ab haz lar, ken di le ri ne sert dav ra nıl ma sın dan ötü rü 1771’ de is yan edip So hum Ka le si’ni ku şata rak ele ge çir di ler. Ab haz prens le rin den Zu rab ile Ka liş / Ke leş Ah med Bey’in arası açı lın ca Os man lı Dev le ti bu du rum dan ya rar la na rak ka le yi ge ri al dı, an cak üç yıl son ra bu ra yı ter ket ti. Da ha son ra Ke leş Bey ka le yi ta mir et tir di (Reinegg’s,II,7-8) ve Ab haz ya yö ne tim mer ke zi ni Lıh nı’dan 
(Soğuksu) So hum’a ta şı dı.Ke leş Bey, Kaf kas ya’da nü fuz ala nı nı ve sı nır la rı nı ge niş le ten Rus lar’la iş birliğ i 

aldı. Es ki den ol du ğu gi bi şehrin iskân ye ri Bes let ka neh ri nin so lun da bu lu nu yor du ve kır mı zı bay ra ğı üze rin de be yaz in san aya sı tas vir edil miş ti. Bu ra da XIV. yüz yıl da Ce no va lı lar, ya hu di, Mig rel, Ab haz, Grek, Er me ni ve müs lü man lar ya şı yor du. XV. yüz yıl da Se bas to po lis bü tün Ka ra de niz sa hi li nin en bü yük ti ca ret li ma nı ha li ne gel di (İlk Çağ lar dan Gü nü mü ze Ab haz ya 
Ta ri hi,s.100).XIV. yüz yı lın ilk çey re ğin den iti ba ren Sebas to po lis’e ve Do ğu Ka ra de niz’in di ğer ti ca ret şe hir le ri ne As ya ve Ku zey Kaf kasya men şe li ker van lar akın et me ye başla dı. Bu ara da Ab haz lar’ın İslâm di niy le ilk kar şı laş ma la rı VI II. yüz yıl da Arap lar’ın böl ge yi alt üst eden akın la rı sı ra sın da gerçek leş ti. Müs lü man lar, Ab haz ve Kart vel Kral lı ğı’nın si ya sal ve kül tü rel ha ya tın da si lin mez iz ler bı rak tı. Bu nun la bir lik te Abhaz ya lı müs lü man lar dan ilk de fa XIV. yüzyıl baş la rın da ki kay nak lar da söz edi lir. Dola yı sıy la So hum’da ki müs lü man var lı ğı nın bu dö nem den iti ba ren art tı ğı söy le ne bi lir. Ka to lik Ce no va lı lar’ın esir top la ma sı na, tica ret ya da pa zar is ke le si olan Se bas topo lis’in Ab haz ya kı yı la rı gi bi İs tan bul’un fet hin den ön ce Os man lı Dev le ti’nce ita at al tı na alın ma sı na da ir bil gi ler var dır (Kır-
zıoğlu,s.4).

1451’de Os man lı Dev le ti’ne ita at eden, an cak da ha son ra bü yük ih ti mal le Ce neviz li ler’e gü ve ne rek bu ita at ten vazgeçip ha ra cı nı gön der me yen So hum ka le 1454’te Os man lı do nan ma sın ca tah rip edi le rek tek rar ele ge çi ril di. Bu nun la bir lik te Abhaz ya ve So hum’da 125 yıl idarî dü zen 

Sohum’dan bir görünüş
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et me le ri için bas kı ve şid det uy gu la nan Gür cü ler bu ra dan ay rıl mak zo run da kaldı. Bu olay lar dan ön ce yak la şık 120.000 olan So hum’un nü fu su olay lar dan son
ra 40.000’e düş tü. Gür cü ler’in bu nü fus için de ki ora nı hay li azal dı. Şeh rin du ru mu bü tün böl ge de ol du ğu gi bi son za man larda Rus yar dı mı ve ya tı rım la rıy la iyi leş me sü re ci ne gir di.So hum’un nü fu su 1886’da 412 iken 1897’ de 7998’e, 1926’da 21.568’e, 1939’da 44.299’a, 1970’te 101.798’e ve 1989’da 119.150’ye yük sel di (14.922’si Abhaz,
12.242’siErmeni,49.460’ıGürcü,7355’i
Rum,25.739’uRus,4002’siUkraynalı). 
2003 yı lın da So hum’da 43.716 ki şi ya şamak tay dı (24.603’üAbhaz,5565’iErmeni,
1847’siGürcü,677’siRum,8902’siRus,
1797’siUkraynalı). 1989 ile 2003 sa yı mı ara sın da ki ra kam lar Gür cü ve Rus lar’ın sa yı la rı nın çok hız lı bir şe kil de düş tü ğü ne işa ret eder. Bun da hiç şüp he siz iç sa va şın bü yük ro lü var dır. 2011 yı lı sa yım la rı na gö  re ise So hum’un nü fu su 62.914 ki şiy di. Bu nü fu sun 43.342’si (%67,3) Ab haz, 6192’si 
(%9,8) Er me ni, 1755’i (%2,8) Gür cü, 645’i 
(%1,0) Rum, 9288’i (%14,8) Rus ve 697’si 
(%1,1) Uk ray na lı’ dır. So hum’da ki ta rihî eser ler ara sın da, XI. yüz yıl dan kal ma III. Bag rat Ka le si, XII. yüz yıl da Ta ma ra dö nemin den kal ma ke mer li köp rü, Ro ma duvar la rı ve So hum’dan 11 km. me sa fe de bu lu nan Ka man Ki li se si sa yı la bi lir. Ab hazya Müf tü lü ğü’nün bu lun du ğu şe hir de ki müs lü man lar için kü çük bir mes ci din var ol du ğu ve ye ni ca mi in şa ça lış ma la rı nın ya pıl dı ğı bi lin mek te dir.

BİBLİYOGRAFYA:J. Rei neggs, All ge me ine his to risch-to pog-
rap hisc he Besc hre ibung des Ka uka sus (ed.F.
E.Schröder),Hildesheim-St.Petersburg1797,
II,7-8;J. von Klap roth, Re ise in den Ka uka sus 
und nach Ge or gi en: Un ter nom men in den Jah-
ren 1807 und 1808, Berlin1812,I,478-479;E. Spen cer, Tra vel in Cir cas sia, Krım Tar tary, Lon-
don1837,I,295-296;a.mlf., Tür ki ye, Rus ya, 
Ka ra de niz ve Çer ke zis tan (trc.DilekCenkçiler),
Ankara2014,s.289-290;D. de Montére ux, Re ise 
um den Ka uka sus zu den Tscher kes sen und 
Ab ha sen nach Kolc his, Ge or gi en, Ar me ni en 
und in die Krim, Darmstadt1842, I,5,152-
154;P. M. Bı jışk yan, Ka ra de niz Kı yı la rı Ta rih ve 
Coğ raf ya sı 1817-1819 (trc.H.D.Andreasyan),
İstanbul1969,s.79;Adolp hus Sla de, Tür ki ye ve 
Kı rım Har bi, İstanbul1943,s.136-137,148-152;
Mir’ât-ı Hakîkat (Miroğlu),II,374-375,377,381;W. E. D. Al len, A His tory of Ge or gi en Pe op le, Lon-
don1932,s.74,77-78,277,331;a.mlf. – P. Mura toff, Kaf kas Ha rekâtı: 1828-1921 Türk-Kaf kas 
Sı nı rın da ki Harp le rin Ta ri hi, Ankara1966,s.
92-98,120-122,144-147;M. Fah ret tin Kır zı oğ lu, 
Os man lı lar’ın Kaf kas-El le ri’ni Fet hi: 1451-1590, 
Ankara1976,s.2-4,19-20,382;Va le ri Bey gua, 
Ab haz ya Ta ri hi (trc.PapahaMahinurTuna),İs-

kar şı ba şa rı lı mü ca de le ver di. II. Ab dülha mid bir nut kun da bu ra nın tek rar ele ge çi ril me si nin Kı rım’ın fet hi ka dar önemli ol du ğu na dik kat çekti. An cak Ru me li civa rın da ki çar pış ma lar hız lan dı ğın dan Sohum’da ki bir lik ler Ru me li’ye sev ke di le rek 
12 Ağus tos 1877’de So hum bo şal tıl dı 
(a.g.e.,s.144-147). Bu ara da ka le de ki birkaç top ve III. Ah med za ma nın dan kal ma ka le kitâbe si İs tan bul’a nak le dil di. Di ğer ta raf tan Os man lı or du sun da hiz met eden Ab haz lar’ın düş man eli ne düş me me le ri için göç et me ye ra zı olan lar Ana do lu’ya nak le dil di, 2500 ki şi va pur lar la ta şın dı 
(Mir’ât-ı Hakîkat,II,374,377). So hum’daki bir de niz fe ne ri de Me su di ye zırh lı sı na kı la vuz ola rak alı nan Mus ta fa Re is ve arka daş la rı ta ra fın dan sö kü lüp Trab zon’a gö tü rül dü ve sa hi le di kil di. So hum Ka le si ki tâbe si bu gün Top ka pı Sa ra yı Mü ze si iç av lu sun da ser gi len mek te dir.1917 Rus ih tilâli es na sın da Ab haz ya, Rus si vil sa va şı için de yok ol du. Kı zı lor du ve ye rel güç ler şeh ri 4 Mart 1921’de ele ge çi rip Sov yet hü küm ran lı ğı nı ilân et ti ler. 
31 Mart 1921’de Ab haz ya Sov yet Sos ya list Cum hu ri ye ti teş kil edil di. So hum, Sov yet ant laş ma sı na gö re 19211931 ara sın da Gür cis tan Sov yet Sos ya list Cum hu ri ye ti’ne bağ lı Ab haz Sov yet Sos ya list Cum hu ri yeti’ nin baş şeh ri ol du. Sov yet ler Bir li ği’nin 
1990’da da ğıl ma sı nın ar dın dan Gür cü ler, Ab haz lar, Rus lar ve Çe çen ler ara sın da çı kan iç sa vaş so nun da Ab haz ya Gür cistan’dan ay rıl dı. So hum’un 27 Ey lül 1993’te ele ge çi ril me si nin ar dın dan böl ge den göç 

lun du ğu nu, Türk ler’in ifa de siy le es ki den 
3000 nü fus luk bir yer iken şim di bir kaç Er me ni ve Rum’un otur du ğu ku lü be lerden iba ret bir yer le şi me dö nüş tü ğü nü, ka le nin dört gen bi çi min de olup gi ri şin üs tün de kitâbe si nin yer al dı ğı nı, top la rın da de niz den bir sal dı rı için de ğil ka ra dan ge le cek sal dı rı yı bek ler ko num da di zil di ğini be lir tir (Tür ki ye, Rus ya, Ka ra de niz ve 
Çer ke zis tan,s.289-290).

1846’da So hum bir ti ca ret mer ke zi olarak ilân edil di ve beş yıl geç me den Rus Sahil Ko ru ma Bir li ği bu ra ya ta şın dı (Beygua,
s.63), böy le ce as kerî öne mi art tı. Kı rım har bi çı kın ca Rus lar, So hum Ka le si’ni 1854 yı lı baş la rın da ter ket ti ve bü tün as kerî mal ze me Ku ta is’e gö tü rül dü (Slade,s.
148-149). Os man lı lar ise Ma yıs 1854’te donan ma nın Si vas to pol’dan son ra So hum’a 
4000 as ker çı kar ma sı nı ve Kaf kas lar’ı çok iyi bi len Çer kez asıl lı Se fer Bey’in Şeyh Şâ mil’in el çi siy le bir lik te gön de ril me si ni ka rar laş tır dı. 1854 ba ha rın da Se fer Bey, Edir ne’den İs tan bul’a çağ rı la rak ken di si ne fe rik rüt be si ve ril di. Os man lı bir lik le ri Mayıs 1854’te So hum’a gir di. An cak bir lik le rin sa yı sı ye ter siz di, bu na rağ men So hum’un üs ya pıl ma sı na ça lı şıl dıy sa da bu du rum ge çi ci ol du. 10 Tem muz 1856’da Rus lar, So hum’u tek rar iş gal et ti ve şe hir 1864’te doğ ru dan Rus ya’ya bağ lan dı. 18771878 Os man lıRus Sa va şı baş la yın ca Os man lı Dev le ti bu ra sıy la ye ni den il gi len di. 2 Ma yıs 1877’de al tı Türk ge mi si So hum’a yak la şıp şeh ri ve li ma nı bom ba la dı (Allen–Mura-
toff,s.120-122). Yol la nan bir lik ler Rus lar’a 
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mış tır (Kâgân1326/1908). 4. MaÅze nü’l-
mu ¹î£în. Aka id ve fı kıh ko nu la rı na da ir bu Arap ça ki ta bın bir nüs ha sı Taş kent’te dir 
(BîrûnîŞarkiyatEnstitüsüKtp.,nr.4982). Ay rı ca Necâtü’¹-¹â li bîn, Sirâcü’l-£âci zîn, 
Fev zü’n-necât ad lı eser ler Sûfî Al lah yâr’a nis bet edil mek te dir.
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Türk çe siy le Ya zıl mış Ta sav vufî Eser ler, İstanbul
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– —SUGŒRÎ
( الثغورى )

Ebû Ahmed Abdurrahmânb. Ahmed es-Sug†rî el-Avârî
(1792-1882)

Daðýstanlý
Nakþibendî-Hâlidîþeyhi.

˜ ™

Da ğıs tan’ın Sug†r (Sog ratl) şeh ri nin Avar kö yün de doğ du. Tüc car bir ba ba nın oğ ludur. İlk eği ti mi ni böl ge sin de ki âlim ler den al dı ve Kur’ânı Kerîm’i ez ber le di. Ar dından dinî ilim le rin ya nı sı ra özel lik le ma tema tik ve as tro no mi de ta nı nan Ab dul lah esSug†rî’nin öğ ren ci si ol du. Genç yaş ta Ga zi ku muk’a gi de rek Nak şi bendîHâlidî şeyh le rin den Cemâled din Ga zi ku muk¢’ye in ti sap et ti ve sey rü sülûkü nü ta mam la yıp hilâfet al dı. Da ha son ra Sug†r’a ge len Ga 

Ha bî bul lah Bu hâ rî’ye in ti sap et ti ği kay dedil miş tir. Ölü mün den son ra ha li fe le rin den Gå yib Na zar ir şa da de vam et miş, onun ye ri ne Sûfî İslâm Ke rû hî geç miş tir. Sûfî Al lah yâr’ın şe ri ata vur gu ya pan ve il mi hal ni te li ği ta şı yan eser le ri Or ta As ya ve Kafkas lar’da uzun sü re okun muş tur.
Eserleri. 1. Se bâ tü’l-âci zîn. Ça ğa tay Türk çe si ile man zum ola rak ka le me alına n aka id, ahlâk ve ta sav vu fa da ir bir eser dir. XIX. as rın son la rı ile XX. as rın başlarınd a Taş kent, Bu ha ra, Ka zan ve Ba kü’de taş bas kı sı ya pıl mış tır. Ba zı baskılarınd a kita bın adı Sûfî Al lah yâr ola rak kayıtlı dır 

(Taşkent,ts.). Se bâ tü’l-âci zîn, Özbekistan’ da Ki ril al fa be siy le (Taşkent,Mehnat
Neşriyatı,1991;ÇolponNeşriyatı,1991), Ka za kis tan’da Arap harf le riy le (nşr.Cu-
nisTörecan,Almatı,ArısNeşriyatı,2002) ya yım lan mış, ay rı ca Bak ti yar Azim ve Kalil Kı yaz ta ra fın dan Kır gız ca’ya çev ri le rek Ki ril al fa be siy le neş re dil miş tir (Karabal-
ta2007). Tâ ced din Yal çı ku loğ lı 1211’de 
(1796) Ri sâ le-i Azîze Şerh-i Se bâ tü’l-
âci zîn adıy la Ta tar ca bir şerh yaz mış tır 
(St.Petersburg1847;Kazan1850;Taşkent
2000). Se lâ had din b. Râ vîl esSelîmî elKırâ nî’nin yi ne Ta tar Türk çe si’yle ka le me al dı ğı şer hi de (İr şâ dü’l-âci zîn Şerh-i Se-
bâ tü’l-âci zîn) ya yım lan mış tır (Kazan1893,
1910). Otuzİme ni Ab dür ra him’in Türk çe ve Arap ça ka rı şık ola rak yaz dı ğı Şerh-i 
Se bâ tü’l-âci zîn ise he nüz ba sıl ma mış tır 
(TaşkentBîrûnîŞarkiyatEnstitüsüKtp.,
nr.8889,vr.1b-61a). Ay rı ca Mu ham med Ali Çu kurî’nin A‘yân-ı Mâzî ve Sey yid Ha bîbul lah b. Sey yid Yahyâ Han’ın Hi dâ ye tü’t-
tâ li bîn adıy la bi rer şerh ka le me al dık la rı be lir til mek te dir. 2. Mes le kü’l-mut ta š¢n. Fı kıh il mi ne da ir Fars ça man zum bir eser olup 1112 (1700) yı lın da ya zıl mış ve bir kaç de fa ya yım lan mış (Kanpûr1290/1873;Taş-
kent1900), Sûfî Al lah yâr ese ri ni Se merkant ve Bu ha ra’da ki ba zı âlim le re oku tup onay la rı nı al mış, bu ara da Kûzî Ho ca Hâfız Ho ca oğ lı ta ra fın dan Hidâye tü’l-mut ta-
kîn adıy la Ça ğa tay Türk çe si’ne çev ril miştir. Yaz ma bir nüs ha sı Taş kent’te Bî rû nî Şar ki yat Ens ti tü sü Kü tüp ha ne si’nde bulu nan bu ter cü me yi (nr.12180) Sey feddin Sey ful lah ve Ek rem Deh kan, Ki ril alfa be siy le ya yım la mış tır (Taşkent2012). 
3. Mu râ dü’l-£âri fîn. Fars ça ta sav vufî bir eser dir (Taşkent1912;nşr.AbbasAliVefâ-
yî,Tahran1387hş./2008). Ab dül hakîm b. Mol la Ab dür reşîd eser de ki be yit le ri Ta tar Türk çe si’ne çe vir miş tir (Kazan1860). Abdür ra him b. Os man Bul gå rî de Tu¼fe tü’¹-
¹â li bîn fî şer¼i eb yâ ti Mu râ di’l-£âri fîn adıy la Arap çaFars ça bir eser ka le me al

SOHUM

tanbul2000,s.15,16,17,19-20,26,29,39,43,
57,61-63,79,125-127;Ze ki Sön mez, “Bal kan lar 
ve Ka ra de niz Çev re sin de ki Os man lı Ka le Mi ma ri si 
Hak kın da Ba zı Gö rüş ler”, Bal kan lar’da Kül tü rel 
Et ki le şim ve Türk Mi ma ri si Ulus la ra ra sı Sem-
poz yu mu Bil di ri le ri, Ankara2001,II,649-666;Ufuk Tav kul, Kaf kas ya Ger çe ği, İstanbul2007,s.
64;Mus ta fa Ay dın, Üç Bü yük Gü cün Ça tış ma 
Ala nı Kaf kas lar, İstanbul2008,s.48,99-101,
130-167;Sa dık Mü fit Bil ge, Os man lı Ça ğın da 
Kaf kas ya 1454-1829: Ta rih-Top lum-Eko no mi, 
İstanbul2012,s.480-481,498; İlk çağ lar dan 
Gü nü mü ze Ab haz ya Ta ri hi (ed.StanislavLako-
bav.dğr.,trc.UğurYağanoğlu),İstanbul2014,s.
41-42,45-48,54-55,100-102,112-115;Bü yük 
Ga ze te, sy.11,İstanbul6Kânunusâni1927;“Su
hu mi”, ABr., XX,116.

ÿMustafaAydın

– —SÛFÎ ALLAHYÂR
( صوفى اله يار )

(ö. 1133/1721)

OrtaAsyalý
Nakþibendî-Müceddidîþeyhi.

˜ ™

Se mer kant ya kın la rın da Ket te kurgân’ın Ming ler kö yün de doğ du. Ba ba sı Te miryâr Al lah ku lı’dır. On ya şı na ge lin ce ba ba sı onu Bu ha ra med re se le ri ne gön der di. Bu ra da on beş yıl öğ re nim gör dük ten son ra gümrük ida re si ne baş me mur ol du. Sert mi za cı yü zün den tüc car la ra bas kı yap tı ğı, gümrük ver gi si me se le sin den do la yı pa zar da ki bir tüc ca ra kı zıp onu ba şın dan ya ra la dı ğı, Bu ha ra lı Nak şi bendîMü ced didî şey hi Ha cı Ha bî bul lah Bu hâ rî’nin mü ri di olan tüc ca rın du ru mu şey hi ne an lat tı ğı, şey hin de onun hi da ye te er me si ve ken di si ne bağ lan ma sı için dua et ti ği, bir süre son ra gön lün de ta sav vuf yo lu na gir me ar zu su do ğup Şeyh Ha bî bul lah’a mü rid ol du ğu ri va yet edi lir. Ba zı ri va yet le re göre de Şeyh Ha bî bul lah Bu hâ rî ken di si ni mü rid li ğe ka bul et mek için Bu ha ra’da ev le ri do la şıp di len ci lik yapma sı nı, so kak lar da ci ğer ve iş kem be satma sı nı şart koş muş, Sûfî Al lah yâr da kibir has ta lı ğı nı te da vi ama cıy la öne ri len ve nef se ağır ge len bu iş le ri ya pa rak mü ridli ğe ka bul edil miş tir. Ha bî bul lah Bu hâ rî’ ye on iki yıl hiz met edip hilâfet alın ca Kette kurgân’a dön dü. Ora da aç tı ğı tek ke de hal kı ir şad et me ye baş la dı. Bir sü re son ra bu ra dan ay rı lıp Sur han der yâ vilâye tin de ki De nov şeh ri nin Ket te vah şivâr kö yü ne göç et ti. Köy de ir şad fa ali ye ti nin ya nı sı ra dinîta sav vufî eser ler ka le me al dı ve bu ra da vefat et ti. Kab ri bu gün Öz be kis tan sı nır la rı için de dir. Ba zı kay nak lar da ise Al lah yâr’ın Şeyh Sûfî Nev rûz Şeh ri sebzî’nin mü ri di oldu ğu ve 1136’ da (1724) ve fat et ti ği öne sürül müş, Tu¼ fe tü’z-zâßi rîn’ de ön ce Sûfî Nev rûz’a, ar dın dan Sûfî Nev rûz’un şey hi 


