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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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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
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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.
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˜ ™

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 


