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mıştır(Kâgân 1326/1908). 4.MaÅzenü’l-
mu¹î£în.AkaidvefıkıhkonularınadairbuArapçakitabınbirnüshasıTaşkent’tedir
(Bî rû nî Şar ki yat Ens ti tü sü Ktp., nr. 4982). AyrıcaNecâtü’¹-¹âlibîn,Sirâcü’l-£âcizîn,
Fevzü’n-necâtadlıeserlerSûfîAllahyâr’anisbetedilmektedir.

BİBLİYOGRAFYA:M.Kåsımb.HasanBelhî,Menâšıb-ıİslâmŞeyÅ,
Öz be kis tan Fen ler Aka de mi si Bî rû nî Şarkiya t Ens-
ti tü sü Ktp., nr. 1590, vr. 19a-20a; AbdülazîzMeczûbiNemengânî,Te×kire-iMeczûb-iNemengânî
(Te×kiretü’l-evliyâß),Öz be kis tan Fen ler Aka de-
mi si Bî rû nî Şar ki yat Ens ti tü sü Ktp., nr. 2662, vr. 
49b-50b; NâsırüddinBuhârî,Tu¼fetü’z-zâßirîn,
Bu ha ra 1910, s. 63; AbidNazarMahdum,Sûfî
AllahyârveSebâtü’l-âcizîn’i(yük sek li sans te zi, 
1993), İÜ Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü; a.mlf.,“On 
the So ur ces of Se bâ tü’lâci zîn by Sûfî Al lah yâr”, 
TM, XXI (2011), s. 239-253; BedriSarıca,Allah-
yârSûfî’ninFevzü’n-necât’ı:İnceleme-Metin-
Sözlük(dok to ra te zi, 1996), Yü zün cü Yıl Üni ver-
si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü; PolâtcânDâmollaKayyumov,Tazkira-iKayyumiy,Taş kent 1998, I, 
61-62; TâceddinYalçıkuloğlı,Risâle-yiAzîze:Se-
bâtü’l-âcizînŞerhi(nşr. Bâtır bek Ha san), Taş kent 
2000, s. 4-10; S.Gulomovv.dğr.,KratkiyKatalog
SufiyskihProizvedeniyXVIII-XXvvizSobrani-
yaInstitutaVostokovedeniyaAkademiNauk
RespublikiUzbekistanim.Al-Biruni:[Hand-
listofSufiManuscripts(18th-20thCenturies)in
theHoldingsoftheOrientalInstituteAcademy
ofSciencesRepublicofUzbekistan(Biruni)],
Ber lin 2000, s. 169-171; M.Kencabek,Termiz
Tazkirası,Taş kent 2001, s. 158-182; HurmetcânFikrat–KådirEkber,ÖzbekEdebiyatıTarihi,
Urum çi 2005, s. 283-294; SofiAllâyar:Halka-
raİlmiyAncumanMaterialları(der. Say fid din 
Say ful lah), Taş kent-Tah ran 2005; NecdetTosun, 
TürkistanDervişlerindenYâdigâr:OrtaAsya
TürkçesiyleYazılmışTasavvufîEserler,İs tan bul 
2011, s. 67-71; A.DenizAbik,“Se bâ tü’lâci zîn’in 
Ka zan Sa ha sın da Bir Şer hi: Ri sâ lei Azî ze”,Mo-
dernTürklükAraştırmalarıDergisi,IV/4 (2007), 
s. 28-44. ÿNecdetTosun

– —SUGŒRÎ
( الثغورى )

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

Daðýstanlý
Nakþibendî-Hâlidîþeyhi.

˜ ™

Dağıstan’ınSug†r(Sog ratl)şehrininAvarköyündedoğdu.Tüccarbirbabanınoğludur.İlkeğitiminibölgesindekiâlimlerdenaldıveKur’ânıKerîm’iezberledi.ArdındandinîilimlerinyanısıraözelliklematematikveastronomidetanınanAbdullahesSug†rî’ninöğrencisioldu.GençyaştaGazikumuk’agiderekNakşibendîHâlidîşeyhlerindenCemâleddinGazikumuk¢’yeintisapettiveseyrüsülûkünütamamlayıphilâfetaldı.DahasonraSug†r’agelenGa

HabîbullahBuhârî’yeintisapettiğikaydedilmiştir.ÖlümündensonrahalifelerindenGåyibNazarirşadadevametmiş,onunyerineSûfîİslâmKerûhîgeçmiştir.SûfîAllahyâr’ınşeriatavurguyapanveilmihalniteliğitaşıyaneserleriOrtaAsyaveKafkaslar’dauzunsüreokunmuştur.
Eserleri. 1.Sebâtü’l-âcizîn.ÇağatayTürkçesiilemanzumolarakkalemealınanakaid,ahlâkvetasavvufadairbireserdir.XIX.asrınsonlarıileXX.asrınbaşlarındaTaşkent,Buhara,KazanveBakü’detaşbaskısıyapılmıştır.BazıbaskılarındakitabınadıSûfîAllahyârolarakkayıtlıdır

(Taş kent, ts.).Sebâtü’l-âcizîn,Özbekistan’daKirilalfabesiyle(Taş kent, Meh nat 
Neş ri ya tı, 1991; Çol pon Neş ri ya tı, 1991), Kazakistan’daArapharfleriyle(nşr. Cu-
nis Tö re can, Al ma tı, Arıs Neş ri ya tı, 2002) yayımlanmış,ayrıcaBaktiyarAzimveKalilKıyaztarafındanKırgızca’yaçevrilerekKirilalfabesiyleneşredilmiştir(Ka ra bal-
ta 2007).TâceddinYalçıkuloğlı1211’de
(1796)Risâle-iAzîzeŞerh-iSebâtü’l-
âcizînadıylaTatarcabirşerhyazmıştır
(St. Pe ters burg 1847; Ka zan 1850; Taş kent 
2000).Selâhaddinb.RâvîlesSelîmîelKırânî’ninyineTatarTürkçesi’ylekalemealdığışerhide(İrşâdü’l-âcizînŞerh-iSe-
bâtü’l-âcizîn)yayımlanmıştır(Ka zan 1893, 
1910).OtuzİmeniAbdürrahim’inTürkçeveArapçakarışıkolarakyazdığıŞerh-i
Sebâtü’l-âcizînisehenüzbasılmamıştır
(Taş kent Bî rû nî Şar ki yat Ens ti tü sü Ktp., 
nr. 8889, vr. 1b-61a).AyrıcaMuhammedAliÇukurî’ninA‘yân-ıMâzîveSeyyidHabîbullahb.SeyyidYahyâHan’ınHidâyetü’t-
tâlibînadıylabirerşerhkalemealdıklarıbelirtilmektedir.2.Meslekü’l-muttaš¢n. FıkıhilminedairFarsçamanzumbireserolup1112 (1700)yılındayazılmışvebirkaçdefayayımlanmış(Kan pûr 1290/1873; Taş-
kent 1900),SûfîAllahyâreseriniSemerkantveBuhara’dakibazıâlimlereokutuponaylarınıalmış,buaradaKûzîHocaHâfızHocaoğlıtarafındanHidâyetü’l-mutta-
kînadıylaÇağatayTürkçesi’neçevrilmiştir.YazmabirnüshasıTaşkent’teBîrûnîŞarkiyatEnstitüsüKütüphanesi’ndebulunanbutercümeyi(nr. 12180)SeyfeddinSeyfullahveEkremDehkan,Kirilalfabesiyleyayımlamıştır(Taş kent 2012). 
3.Murâdü’l-£ârifîn.Farsçatasavvufîbireserdir(Taş kent 1912; nşr. Ab bas Ali Ve fâ-
yî, Tah ran 1387 hş./2008).Abdülhakîmb.MollaAbdürreşîdeserdekibeyitleriTatarTürkçesi’neçevirmiştir(Ka zan 1860).Abdürrahimb.OsmanBulgårîdeTu¼fetü’¹-
¹âlibînfîşer¼iebyâtiMurâdi’l-£ârifîn adıylaArapçaFarsçabireserkalemeal

SOHUM

tan bul 2000, s. 15, 16, 17, 19-20, 26, 29, 39, 43, 
57, 61-63, 79, 125-127; ZekiSönmez,“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”,Balkanlar’daKültürel
EtkileşimveTürkMimarisiUluslararasıSem-
pozyumuBildirileri,An ka ra 2001, II, 649-666; UfukTavkul,KafkasyaGerçeği,İs tan bul 2007, s. 
64; MustafaAydın,ÜçBüyükGücünÇatışma
AlanıKafkaslar,İs tan bul 2008, s. 48, 99-101, 
130-167; SadıkMüfitBilge,OsmanlıÇağında
Kafkasya1454-1829:Tarih-Toplum-Ekonomi,
İs tan bul 2012, s. 480-481, 498; İlkçağlardan
GünümüzeAbhazyaTarihi(ed. Sta nis lav La ko-
ba v.dğr., trc. Uğur Ya ğa noğ lu), İs tan bul 2014, s. 
41-42, 45-48, 54-55, 100-102, 112-115; Büyük
Gazete,sy. 11, İs tan bul 6 Kânu nusâni 1927; “Su
hu mi”,ABr.,XX, 116.

ÿMustafaAydın

– —SÛFÎ ALLAHYÂR
( صوفى اله يار )

(ö. 1133/1721)

OrtaAsyalý
Nakþibendî-Müceddidîþeyhi.

˜ ™

SemerkantyakınlarındaKettekurgân’ınMinglerköyündedoğdu.BabasıTemiryârAllahkulı’dır.OnyaşınagelincebabasıonuBuharamedreselerinegönderdi.Buradaonbeşyılöğrenimgördüktensonragümrükidaresinebaşmemuroldu.Sertmizacıyüzündentüccarlarabaskıyaptığı,gümrükvergisimeselesindendolayıpazardakibirtüccarakızıponubaşındanyaraladığı,BuharalıNakşibendîMüceddidîşeyhiHacıHabîbullahBuhârî’ninmüridiolantüccarındurumuşeyhineanlattığı,şeyhindeonunhidayeteermesivekendisinebağlanmasıiçinduaettiği,birsüresonragönlündetasavvufyolunagirmearzusudoğupŞeyhHabîbullah’amüridolduğurivayetedilir.BazırivayetleregöredeŞeyhHabîbullahBuhârîkendisinimüridliğekabuletmekiçinBuhara’daevleridolaşıpdilencilikyapmasını,sokaklardaciğerveişkembesatmasınışartkoşmuş,SûfîAllahyârdakibirhastalığınıtedaviamacıylaönerilenvenefseağırgelenbuişleriyaparakmüridliğekabuledilmiştir.HabîbullahBuhârî’yeonikiyılhizmetediphilâfetalıncaKettekurgân’adöndü.Oradaaçtığıtekkedehalkıirşadetmeyebaşladı.BirsüresonraburadanayrılıpSurhanderyâvilâyetindekiDenovşehrininKettevahşivârköyünegöçetti.Köydeirşadfaaliyetininyanısıradinîtasavvufîeserlerkalemealdıveburadavefatetti.KabribugünÖzbekistansınırlarıiçindedir.BazıkaynaklardaiseAllahyâr’ınŞeyhSûfîNevrûzŞehrisebzî’ninmüridiolduğuve1136’da(1724)vefatettiğiönesürülmüş,Tu¼fetü’z-zâßirîn’deönceSûfîNevrûz’a,ardındanSûfîNevrûz’unşeyhi
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SUKÛK

Hil mî b. Mu ham med el-Kahhî, Vesâßilü’l-mürîd fî 
re sâßi li’l-üs tâ ×i’l-ferîd (Mektûbâtü’l-Æa¼¼î)  (nşr. 
Ab dül celîl Atâ el-Bekrî), Dı maşk 1426/2005, s. 
25-26, 35-43; Nezîr ed-Dur gilî, Nüz he tü’l-e×hân 
fî te râ ci mi £ule mâßi Dâ³istân (Mus lim Cul tu re in 
Rus sia and Cen tral Asia, IV, için de, nşr. ve trc. M. 
Kem per – A. R. }ixa idov), Ber lin 2004, s. 79-100, 
128, 145-146, 150, 152-153, 163; M. Kem per, 

“Dag hes ta ni Shayks and Scho lars in Rus si an 
Exi le: Net works of Su fism, Fat was and Po etry”, 
Daghes tan and the World of Is lam (ed. M. Gam-
mer – D. J. Was sers te in), Hel sin ki 2006, s. 97, 
102; a.mlf., “Håli diy ya Net works in Daghes tan 
and the Qu es ti on of Jihåd”, WI, XLII/1 (2002), s. 
48-51, 58-71; a.mlf., “Abd al-Ra¼mån al-Thug-
h† r¢”, The Ency clo pa edia of Is lam Three, Lei den 

2011, fas. 1, s. 6-8.
ÿReşatÖngören

– —
SUKÛK

( الصکوك )
Ticarî varlýklar üzerindeki

þâyi hisseli mülkiyeti anlatan
ve eþit deðerde ihraç edilen

finansal sertifikalar.
˜ ™

Sözlükte“finansalsertifika”anlamında
ki su kûk gü nü müz de te rim ola rak bir mal, hizmet,kullanımhakkıyadabelirlibiryatırımaktivitesininmülkiyetinedaireşitdeğeresahipşâyihisselibelgeleriifadeeder
(el-Me£âyîrü’ş-şer£iyye, s. 238; Me cel le tü 

Mecma£i’l-fıšhi’l-İslâmiyyi’d-düvelî, XIX/2, 
s. 1208; Mec mau’l-fık hi’l-İs lâ mî, ka rar nr. 
178).Butariflesukûkunbonovetahvilgi bifaizliyatırımaraçlarındanfarklı,onlaraalternatifolduğuve“deyn”üzerinecâizolmadığıbelirtilir.Dahagenişbirmânayaşâmilolmaklabirliktegünümüzdefaizsizmenkulkıymetleştirmeişleminianlatansukûkiçinzamanzaman“essukûku’lİslâmiyye”tabirininkullanıldığıgörülmektedir.Buanlamıylasukûkİslâmtarihinde“yazılıbelge,resmîtutanak,istihkaksenedi/karne,ödemeemri/çek,borçsenedi,malveyiyeceksertifikaları”mânalarınadagelensakkelimesindenfarklıbiryapıyaveişleyişedelâletetmektedir(sak ke li me si-
nin fark lı kul la nım la rı için bk. Mv.F, XXVII, 
46-49; Fuâd Mu ham med Ah med Mu hay-
sin, XIX/2, s. 868-869; ay rı ca bk. SAK).Faizsizmenkulkıymetleştirmemantığınadayanansukûkundiğerfinansalaraçlardanfarklıolduğupekçokaraştırmacıtarafındanvurgulanmaktadır.Faizlimenkulkıymetleştirme,borçlarıneşitdeğerdevetedavülekabilmenkulkıymetlere
(se net ler)dönüştürülmesidir.Butürsenetlerin,sahibilehinefaizlialacağıtemsiletmesisebebiyleçıkarılmasıvetedavülüdinencâizgörülmez.Zirafıkıhtaprensipolarakborçgelirgetirmez.Sukûkihracıise
(men kul kıy met leş tir me)varlıklarınmülki

mıştır(bu ra dan ba ba sı ile ai le si ne yaz dı ğı 
Arap ça mek tup için bk. a.g.e., s. 96-100).Sug†rî’nintarikatayeniintisapedenleriçinyazdığıel-Meşrebü’n-Nakşibendî isimliküçükbirrisâlesibasılmıştır(Te mir-
han şu ra 1906).Ayrıca¥âşiye£alââdâbi’l-
ba¼¦adlıbireseriyle(Ma haçkale Ta rih, 
Ar ke olo ji ve Et nog raf ya Ens ti tü sü) muh-temelenŞeyhŞâmil’inmücadelesisonaerdiktensonrakalemealdığı,küfürdiyarıRusya’danİslâmdiyarınahicretetmeningereğinedairel-Æavlfîvücûbi’l-hicre adlıeseri(Prin ce ton Uni ver sity Lib rary, 
Ya hu da Col lec ti on, c. 2867, vr. 91a-94a) bulunmaktadır.Sug†rîArapçaveAvarcaşiirlerdeyazmıştır.ŞeyhŞâmil’in1845’tePrensMihailVorontsovkumandasındakiRusordusunakarşızaferinikutlamakvebusavaştaşehiddüşenleriçinyazdığıotuzbeyitlikArapçakaside(Bârišatü’s-
süyûfi’d-Da³istâniy ye, s. 12-13)şiirlerine
bir ör nek ola rak göste ri lebi lir.Sug†rî’nintarikatsilsilesiCemâleddinGazikumuk¢,MuhammedYarag¢,İsmâilKürdemirîvasıtasıylaNakşibendiyyeHâlidiyye’ninkurucusuHâlidelBağdâdî’yeulaşmaktadır.OnunayrıcaKådiriyye’denvediğerbazıtarikatlardandaicâzetaldığıbelirtilir(Nezîr ed-Dur gilî, s. 80). Muh-

te me len bu se bep le mü rid le ri ne hem zikricehrîhemzikrihafîyaptırıyordu.Kumuk’tamecburiikametisırasındacu manamazınınardındancemaatekelimeişehâdetgetirtipmânasınıaçıkladıktansonraondefayüksekseslekelimeitevhiditekrarlattığı,bununardındanmüridleriylebirliktecemaatindekatıldığıseslizikiricraettiğibelirtilmektedir.HalifelerindenMuhammedelUbûdî’ninhenüzyolunbaşındaolduklarıiçin“şer‘iyye”diyeisimlendirdiğimüridlerineseslizikir,kalptemizliğinigerçekleştirerekmâsivâdanuzaklaşanlarıda“ittibâiyye”diyeadlandırıponlarakalbîzikritelkinetmesi,Dağıstan’daŞeyhMahmûdelElmâlîileortayaçıkanHâlidiyyeMahmûdiyyekolumensuplarıncaeleştirilmiştir.Dağıstan’daSug†rîileMahmûdiyyemensuplarıarasındaRuslar’akarşıcihadınşeklikonusundadaihtilâfçıkmış,Sug†rîvetaraftarlarısavaşarakcihadıbenimserkenMahmûdiyyemensuplarımüridlerieğitipyetiştirmeyitercihetmiştir.
BİBLİYOGRAFYA:SeyyidTâhirb.SeyyidŞeyhAbdürrahîmb.SeyyidŞeyhAlierRükkâlîelHüseynî,Bârišatü’s-sü-

yûfi’d-Da³istâniyyefîba£²i’l-³azâvâti’ş-Şâmi-
liy ye, İs tan bul 1327, s. 12-13; HâlidSeyfullahb.HüseyinelKumûk¢,Mektûbât-ıƒâlidSeyfullâh
ilâfušarâßiehlillâh(nşr. Ab dül celîl Atâ el-Bekrî), 
Dı maşk 1426/2005, s. 101, XXI II. Mek tup; Ha san 

zikumuk¢’ninşeyhiMuhammedYarag¢’ninsohbetlerinekatıldıveondandaicâzetal dı.AyrıcahacseferiesnasındatanıştığıHâlidelBağdâdî’ninhalifelerindenİsmâilKürdemirî’nin(Şirvânî)kendisineirşadiz niverdiğibelirtilmektedir(Nezîr ed-Dur-
gilî, s. 79-80).

Sug†rî 1830-1859yıllarında,KuzeyKafkasya’damüslümanlartarafındanoluşturulanKuzeyKafkasyaimamlığısürecindebölgenâiblerinikontroletmekveİmamŞâmililearalarındakiihtilâflarıçözmekgi bigörevlerüstlendi.ŞeyhŞâmil’ingüvendiğiyardımcılarındanolduğuiçin1834’teRuslartarafındanyakalanıpTiflis’egötürüldü,ŞeyhŞâmildeelindekiRusesirlerionunladeğiştirdi.Sug†rî’ninenbüyükoğ luHacıMuhammedbirsüreŞâmil’inSogratlnâibiolarakgörevyaptı.1859’daŞeyhŞâmil’inRuslartarafındanesiralınmasıveCemâleddinGazikumuk¢’ninİstanbul’asürülmesiyleKuzeyKafkasya imamlığıdağıldı.Sug†rîbusüreçteDağıstan’daNakşibendiyyeHâlidiyye’nin en önemlişeyhidurumunageldi.1877’deÇeçenlerveDağıstanlılar’ınbaşkaldırısıRuslartarafındanbastırılıncaSug†rî ikincioğ luMuhammedHacı’yıbirmüddetsonraimamolaraktayinetti.MuhammedHacı’nınSug†rî’yebağlımüridlerlebirlikteRuslar’akarşıbaşlattığıcihadhareketideRuslartarafındanbastırıldıveMuhammedHacıidamedildi(1878).YaşlılığındandolayıSug†rî’yeöncesürgüncezasıverildi,ardındanbucezaGazaniş’tenitibarlıbirdevletadamınınkefaletiyleKumukkasabasındaevhapsineçevrildi.Sug†rîburadahalkınarasınasadececumanamazınıkıldırmakiçinçıkıyor,diğergünlerhalkonunyanınagiderekikindivaktinekadargörüşebiliyordu.Rebîülâhir1299’da
(Mart 1882)vefatedenSug†rî,GazanişMezarlığı’nadefnedildi.KabriDağıstan’ınmeşhurziyaretyerlerindendir.VefatınınardındanhalifesiİlyasZedekarîedDarg¢
ile 1925’teidamedilenDağıstanmüftüsüveönderlerindenNecmeddinHutsîonuniçin mersiye yazmıştır (Hutsî’nin sek-
sen bir be yit lik mer si ye si için bk. a.g.e., 
s. 81-85).ÖlümündensonrayerinehalifelerindenŞeyhİlyasZedekarîedDarg¢geçmiştir.Diğerhalifelerişunlardır:ŞeyhHacıUzunesSaltîelAvârî,ŞeyhMuhammedelKigunî,HacıMûsâelKigunî,AbdullahelGimrevî,MuhammedelUbûdî.Sug†rî’nindiğeroğullarıAhmedveHacıMuhammedbabalarıhayattaikenvefatetmiştir.ÂlimveşairolanHacıMuhammed,KarsüzerindenOsmanlıtopraklarınageçmişveölünceyekadaroradayaşa


