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mesi hususunda Kazım Karabekir Paşa'ya 
yardımcı oldu. 23 Temmuz 1919'da Er
zurum'da düzenlenen Erzurum Kongre
si'ne gözlemci olarak katıldı. Şeyhülislam 
Dürrizade Abdullah Efendi'nin verdiği bir 
fetvaya mukabil Anadolu'daki mitrı hareke
tin şer'-i şerife uygun olduğunu savunmak 
üzere 17 Nisan 1920'de Ankara müftüsü 
Rifat Efendi (Börekçi) ve çevre müftülerin
ce verilen ve Erzurum Müftülüğü'ne gön
derilen fetvayı ilmi bir heyetin gözetimin
de gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra im
zalayarak 19 Nisan 1920'de Ankara Müf
tülüğü'ne yolladı. 

Kazım Karabekir Paşa, Şark Cephesi ku
mandanı sıfatıyla 7 Haziran 1920'de sefer
berlik ilan edince Muhammet Sadık, Erzu
rum'da ulucamiyi boşalttırarak depo ol
mak üzere kumandanlık emrine verdi. 
11 Haziran 1920'de Erzurum Müdataa-i 
Hukuk Cemiyeti merkezi tarafından yayım
lanan ve halkı Şark Cephesi'ni destekleme
ye çağıran binlerce beyannamenin dağıtıl
masını sağladı. Ordunun ihtiyaçlarını kar
şılamak için halktan yardım toplayıp cep
heye gönderilmesine önderlik etti. Rusya'
nın 1921 'de Türkiye üzerinde ve özellikle 
doğu bölgelerinde arttırmaya başladığı Bol
şevizm propagandalarına karşı Erzurum
lular tarafından Hoca Raif Efendi'nin baş
kanlığında kurulan Muhafaza-i Mukadde
sat ve Müdataa-i Hukuk Cemiyeti'nin ku
rucuları arasında yer aldı ve cemiyetçe neş
redilen iki beyannameye imza koydu. Bu 
yoğun çalışmaları yanında Erzurum'daki 
çeşitli medreselerde ders vererek birçok 
talebe yetiştirdi; ayrıca modern bir prog
ramla Erzurum Darü'l-hilafe Medresesi'ni 
açtı, bu mektepte idarecilik ve öğretmen
likyaptı. 

Cumhuriyet'in ilanından sonra işgal sı
rasında harap olan Erzurum'un cami, mes
cid ve medreselerinin iman ile uğraştı. 
Kur'an- ı Kerlm'i vaaz yoluyla tefsir ede
rek hatmetme geleneğini sürdürdü. De
desinden ve babasından kalan hatmi ta
mamladıktan sonra Kur'an-ı Kerim'i Lala 
Mustafa Paşa Camii kürsüsünden vaaz yo
luyla iki defa daha hatmetti, üçüncüsü
nü bitirmeye ömrü yetmedi. Pir Ali Baba 
adında bir zat tarafından başlatılan ve Er
zurum' da dini bir gelenek haline gelen, 
araya ı. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele'
nin girmesiyle kesintiye uğrayan "binbir 
hatim" geleneğini 1937'de yeniden baş
lattı. 3 Temmuz 1960'ta vefat etti ve Er
zurum Asri Mezarlığı'ndaki aile kabrista
nına defnedildi. 

Muhammet Sadık dini kaynakları iyi bi
len, hurafe ve batıl inançtarla mücadele 
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eden, zeki ve ileri görüştü bir alimdi. Arap
ça ve Farsça'yı şiir yazabilecek ölçüde bi
tirdi. Şiir ve edebiyattan hoşlanır, vaazla
rında ve sohbetlerinde sözlerini şiirlerle 
süslerdi. Kendisinin de bazı muammaları 
ve özellikle aşk konusunda kasideleri var
dır. Felsefe ve mantık yanında dini ilimler
de de geniş bilgiye sahipti. Eser yazmak
tan çok talebe yetiştirmeye önem veren 
Muhammet Sadık'ın Mühe~~ebü'l-meta
lib fi'l-fera'iz, Dini Yönden Coğrafya, 
Tasavvurat ve Tasdikat Üzerine Bir 
Şerh adlı basılmamış eserleri vardır. 
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SOlAKZADE MEHMED HEMDEMi 
(ö. 1068/ 1658) 

L 
Osmanlı tarihçisi, musikişinas. 
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Üsküp kökenli olan babasının padişah 
muhafızlarının başı (solakbaşı ) olmasından 

dolayı Solakzade diye anılır. Tarihinin mu
kaddimesinde kendini "ta ezelden ehl-i 
halin mahremi, bende-i hadi Mehemmed 
Hemdeml, eş-şehir be-Solakzade" şeklin
de tanıtmasından asıl adının Mehmed, şi
irlerinde kullandığı mahlasının "Hemdeml'' 
olduğu anlaşılır; musikide Miskal1 şöhre
tiyle bilinir. Hayatı hakkında fazla bilgi yok
tur. Ancak İstanbul'da doğduğu, babası
nın padişah muhafızı olmasından dolayı 

küçük yaşlardan beri saraya girip çıktığı 
söylenebilir. Bu sayede Enderun'da eği
tim gördükten sonra gençliğinden itiba
ren IV. Murad'ın musahibleri arasına gir
di. Saraydaki görevleri halkkın da yeterli bil
gi yoksa da Evliya Çelebi onun gece gün
düz N. Murad'ın huzurunda bulunduğun
dan söz eder. Bu da Has Odalı veya 1635 
yılında bu padişah tarafından ihdas edilen 
Seferli Odası'ndan olabileceği kanaatini ve-

rir. "Hemdemi" mahlasını bu musahibliği 
sırasında almış olması kuwetle muhtemel
dir. IV. Murad'ın vefatından sonra Sultan 
İbrahim ve IV. Mehmed'in saltanat dönem
lerinde de sarayda kaldığı anlaşılan Solak
zade, tarihini IV. Mehmed dönemi has oda
başılarından Hasan Ağa'nın teşvikiyle yaz
dı. İstanbul'da vefat eden Solakzade Meh
med, Silivrikapı'dan Seyyid Nizarn Derga
hı'na giden caddenin sağında bir köşeye 
defnedildi. Mezar taşı bugün mevcut de
ğildir. Kaynaklarda şiir, inşa ve musikide 
mahir, rindmeşrep, nüktedan ve geniş ta
rih bilgisine sahip biri olarak nitelenir. Çağ

ctaşı olan bir başka Solakzade ile karıştırıl
mıyorsa nakkaşlıkyönünden de söz edilir. 

Eserleri. 1. Tarih . Daha ziyade Tarih-i 
Solakzade (Solakzade Tarihi) olarak anı
lan eser muhtasar ve popüler nitelikte bir 
Osmanlı tarihidir. Telif sebebi olarak mü
ellif küçüklüğünden beri tarih kitaplarına 
düşkün olduğunu, özellikle dönemin pa
dişahı IV. Mehmed devri olaylarının içinde 
yer aldığını, bunları yazmak istediğini, fa
kat bir türlü fırsat bulamadığım belirttik
ten sonra eserini defalarca ihsanlarına maz
har olduğu Has Odabaşı Hasan Ağa'nın teş
vikiyle kaleme almaya başladığını belirtir. 
Çağdaşı Güftl'ye göre padişah tarafından 
Hoca Sacteddin Efendi'nin tarihini icmal 
etmesi istenmiş, o da bu emri yerine ge
tirmiştir. NitelrJm, "Umarım Hazret-i Hak'
tan ki bu takrlr ü beyan 1 Ola malkbı11-i hü
mayı1n-ı şehinşah-ı cihan" beytinden eseri
ni bu padişaha sunmuş olabileceği düşü

nülebilir. Kitap, devletin kuruluşundan baş
lar ve 1 067 ( 1657) yılına kadar gelir (TSMK, 
111. Ahmed, nr. 3078) . Ancak bazı yazma
larının 1 053, bazılarının 1054 ( 1644) yılına 
kadar gelen olayları ihtiva etmesi eserin 
birkaç telif merhalesi geçirmiş olmasıyla 
izah edilebilir. Kitabın yurt içinde ve yurt dı
şında birçok yazma nüshası vardır. Viyana 
Mill1 Kütüphanesi'ndeki nüsha Hammer'in 
koleksiyonundan intikal etmiştir. MüeUif ta
rihini yazarken Molla Hamza'nın tarihinden, 
"tarihçilerin şeyhi" olarak nitelediği Aşık
paşazade'nin Tevarih-i Al-i Osman'ın
dan, Ruhi Çelebi ve Neşri'nin tarihlerin
den, idris-i Bitlist'nin Heşt Behişt'inden. 
Şerefeddin Ali Yezdl ile Hatifi'nin Timur
name'lerinden, Celalzade Mustafa Çelebi'
nin Tabakiitü'l-memalik'inden, Mecdl'
nin eş-Şe]fa'~u'n-nu'maniyye tercüme
sinden, An Mustafa Efendi'nin Künhü'l
ahbar'ından, Hasanbeyzade Ahmed Pa
şa'nın ve Peçuylu İbrahim Efendi'nin ta
rihlerinden nakillerde bulunduğunu belir
tir. Ancak Kanuni Sultan Süleyman döne
mine kadar olan kısımda adını vermediği 



Hoca Sadeddin Efendi'nin Tacü 't-teva
rih'inden geniş ölçüde yararlanmıştır. Bu 
yararlanma şekli Hasanbeyzade'nin yap
tığı Tacü 't-tevarih telhisiyle önemli ölçü
de örtüşür. Solakzade, bu eserden aktar
malar yaparken yer yer mukayeselerle en 
doğruyu bulmaya çalıştığı intibaını ver
mekteyse de iktibasları bazan bilgi yan
lışlığına ve çelişkiye yol açmıştır. Mesela 
Ertuğrul Gazi'ye izafe ettiği meşhur rüya 
hadisesini Ruhi Çelebi'nin tarihinden nak
lettiğini belirtirken ( Solakzade Tarihi, sa
de leştire n: Vahid Çabuk. I, I 3) yanılır; zi
ra kaynağında rüyanın sahibi Osman Ga
zi'dir (Rühi Tarihi, s. 380) . Timur-Bayezid 
savaşını Şerefeddin Ali Yezdl ile Hatifl'nin 
Timurname'lerinden, Alımedi'nin kardeşi 
Molla Hamza'nın tarihinden ve Camiu'l
m eknundt'tan naklettiğini söyleyip Yez
dl'nin aşırı abartılara kaçtığını ifade ede
rek güya orta yolu bulmaya çalıştığını söy
ler, fakat bunlar aynen Tacü't-tevarih'
teki ifadelerdir. Fetret devrini Aşıkpaşaza
de, Neşrl ve All'nin tarihlerinden aktardı
ğını kaydeden Solakzade, Çelebi Mehmed 
döneminde Karamanoğulları ile yapılan sa
vaşı anlatırken bu hususta idrls-i Bitlist'
nin naklini beğenmez ve eserine almaz. 
Yer yer Neşrl ile İdrls ' in tarihlerini karşı
laştırmalı olarak değerlendirir görünür. As
lında bütün bu mukayeseler yine Tacü 't
tevarih'te yapılmıştır. Büyük bir ihtimalle 
bu bilgileri Tacü 't-tevarih'in asıl nüsha
sından değil Hasanbeyzade'nin telhisin
den nakletmiştir. Nitekim Kanuni Sultan 
Süleyman dönemi ve sonrasının da ana 
kaynağı yine Hasanbeyzade'dir. Kanuni 
Sultan Süleyman'ın 1529 Viyana seferiyle 
Makbul İ brahim Paşa'nın katli hadisesini 
olayların çağdaşı olan Celalzade Mustafa'
nın Tabakatü'l-memalik'inden aktardığı
nı belirtınesi de tam olarak doğru değil
dir. ll. Selim'den itibaren yine önemli öl
çüde Hasanbeyzade'nin eserinden nakil
lerde bulunur ve sadece 1 526'da Bu din 
Kalesi'nin fethini anlattığı kısımda bu kay
nağının adını verir. Kanuni Sultan Süley
man devri sonlarında vuku bulan Şehza

de Selim ile Bayezid arasındaki savaş için 
Peçuylu İbrahim'in tarihini kaynak göste
rir. Bizzat şahit olduğu son otuz beş yıllık 
hadiseleri ise kendi topladığı kaynaklara 
ve gözlemlerine dayanarak kaleme aldığı 
belirtilmekle birlikte bu kısımların da ori
jinal olmadığı ortaya çıkmıştır. Dili, üslu
bu, ifadesi sade ve açık olan, Hammer ta
rafından en iyi muhtasar Osmanlı tarihi 
diye nitelenen Solakzade Tarihi, birkaç 
kaynağın aynen iktibasından oluşmuş bir 
görüntü arzet mesine rağmen çok okun-

muş, yazılmış ve erken sayılabilecek tarih
lerde basılmıştır. Yıldırım Bayezid devrine 
kadar gelen kısmı Tarih -i AI-i Osman 
be-Solakzade adıyla taş baskısı olarak 
yayımlanan eserin (İ stan bul ı 271 ) Sultan 
İbrahim dönemi ortalarına , 1 053 ( 1643) yı
lına kadar gelen bölümünün neşri Solak
zade Tarihi adıyla yapılmıştır (İ sta nbul 

1297). Ayrıca sadeleştiriimiş yeni bir bas
kısı daha vardır. Burada Solakzade Tari
hi'nin Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphane
si'ndeki (lll. Ahmed) yazma nüsha esas alı
narak sadeleştirildiği ifade edilmekle bir
likte bu ancak matbu nüshanın sona erdi
ği kısımdan sonrası için geçerlidir ve ilmi 
amaçlı kullanımı problemlidir ( Solakzade 
Tarihi, sadeleştiren : Vahid Çabuk, l-ll , An
kara 1989) z. Fihrist-i Şahdn . Kaside şek
linde yazılmış doksan iki beyitlik popüler 
bir manzumedir. Solakzade, eserinin baş 
kısmında herkesin kolayca hatırında kal
ması için eserini manzum yazdığım ifade 
eder. Osman Gazi'den IV. Mehmed'e kadar 
on dokuz padişahın tahta çıkış tarihleri, 
saltanat süreleri ve dönemlerinin önemli 
olaylarının birkaç beyitle verildiği eser IV. 
Mehmed'e takdim edilmiştir. Belli başlı
ları Üsküdarlı Sırrı. Münif Paşa. üçü de Di
yarbekirli olan Said Paşa. Lebib Efendi ve 
Derviş Mülhem Efendi, Nazlra İbrahim 
Efendi , Müstakimzade Süleyman Saded-
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din Efendi ile Ziya Paşa tarafından olmak 
üzere Fihrist-i Şahan'a birçok zeyil yapıl

mış ve eser Sultan Abdülaziz dönemine 
kadar getirilmiştir. Günümüze birçok yaz
ması ulaşan Fihrist-i Şahan'ın Süleyma
niye Kütüphanesi'ndeki nüshasında (N§Jiz 
Paşa , nr. 11 83) Sultan Abdülaziz'e kadar 
Osmanlı padişahlarının renkli resimleri de 
vardır. Eserin önce taş baskısı yapılmış . 

ardından dlbace kabilinden Solakzade 
Tarihi'nin ( İ stanbul 1297) başında yayım
lanmış. Reşid Efendi ve M üstakimzade ta
rafından yapılan zeyilleriyle birlikte Hüse
yin Ayvansarayl'nin Mecmua-i Tevarih'i
nin başına konmuştur (s. 2- 13). Eser. Sü
leymaniye Kütüphanesi'ndeki nüsha (Hüs
rev Paşa, nr. 327) esas alınıp sekiz yazma
sı ile karşılaştırılarak sonuna eklenen Rüş

dlzade Reşid Hasan Efendi ve Ziya Paşa'

nın zeyilleriyle birlikte "Osmanlı Padişahla
rının Manzum Tarihçesi: Fihrist-i Şahan" 

adıyla Vahid Çabuk tarafından yayımlan
mıştır (TKA,XVII -2 1Ankara 1976]. s. 203-
226). Son neşirlerini de yine bazı zeyille
riyle birlikte Orhan Kurtoğlu ("Solakzade 
Mehmed Hemdemi'nin Fihrist-i Şahanı ' na 

İki Zeyl". Diriözler Armağanı, Ankara 2003, 
s. 317-320) ve İdris Kadıoğlu ("Solakzade 
Mehmed Hemdemi Çelebi 'nin Fihrist-i Şa
han-ı ve Diyarbakırlı Şairler Leblb ve Mül
hem Efendi'nin Zeyilleri", ilmi Araştırma· 

Solakzade Tarihi'nin ilk ve son sayfaları (Süleymaniye Ktp., Halet Efendi, nr. 614) 
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lar, XVII [İstanbul 2004]. s. ı ı 5- ı 3 ı) yap
mıştır. Zeyillerinden Reşid Efendi ile Ziya 
Paşa'ya ait olanlar daha mufassaldır. So
lakzade'nin şiirlerinin toplandığı mürettep 
bir divanının bulunduğundan söz edilirse 
de günümüze sadece birkaç şiiri intikal 
etmiştir. 

Solakzade, aynı zamanda bestelediği söz
lü eserler ve özellikle saz eserleriyle tanı
nan bir mOsikişinastır. Mıskaı veya mOsi
kar adı verilen nefesli çalgının iyi bir icra
cısı olması sebebiyle Mıskali diye anılmış, 
çağdaşı Ali Güfti onu bu aletin mucidi ola
rak nitelemiştir ( Güfti ve T eşrf{atü 'ş-şuara

sı, s. 243). Solakzade'nin toplam yirmi do
kuz adet peşrev ve saz semaisi tesbit edil
miştir. Bu eserlerin notası Ali Ufki'nin Mec
mua-i S az ü Söz'ünde on bir peşrev ve 
üç semai, Nayl Osman Dede'nin Kitab-ı 
Edvar'ında beş peşrev ve iki semai (Po
pescu-)udetz, s. 38-39) , Mustafa Kevserl'
nin Mecmı1a'sında on üç peşrev ve Kan
temiroğlu'nun Edvar'ında on beş peşrev 
ve bir semai olarak mevcuttur. Kantemi
roğlu ayrıca notası bulunmayan altı peş
revinin ismini vermektedir. Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumu Repertuvarı'nda bu 
eserlerden sadece dört tanesi kayıtlıdır. 
Öztuna Solakzade'nin saz eserlerinin sa
yısını otuz üç olarak vermektedir ( BTMA, 
ll, 307) . Bu eserlerden bazılarının mehter 
takımı tarafından çalındığı bilinmekte
dir. Çeşitli el yazması güfte mecmuala
rında onun sözlü eserlerine rastlanıyorsa 
da bunlardan hiçbiri günümüze ulaşma
mıştır. 
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li.] ABDÜLKADiR ÖZCAN 

SO MALİ 

Afrika'da bir İslam ülkesi. 

I. FiziKi ve BEŞERI COGRAFYA 

II. TARİH 
_j 

Afrika'nın doğusunda Aden körfeziyle 
Hint Okyanusu arasındaki hörgüç biçimli 
Afrika Boynuzu üzerinde yer alan Somali 
kuzeybatıdan Cibuti, batıdan Etiyopya ve 
güneybatıdan Kenya ile kuşatılmıştır. Res
mi adı, Samatice'de Jamhuuriyadda Dimug
raadiga Soomadiya ve Arapça'da CumhO
riyyetü's-Sumille'd-dimukratiyye (Somali De
mokratik Cumhuriyeti), yüzölçümü 637.657 
km2 , nüfusu 9.558.600 (2008 tah .). baş
şehri Makdişu (Mogadişu , ı .609.000), öte
ki önemli şehirleri Herceysa (436.000). BO
rav (ı 51.000), Beledvine ( 1 08.000) , Ben
derkasım (Boosaaso, 108.000), Baytabo 
(Baidoa, Baydhabo, 88 .653) , Berbera 
(71.000) ve KismayO'dur (67.000) . 

I. FiziKi ve BEŞERI COGRAFYA 

Ülkenin arazi yapısı, yalnız kuzeydeki 
Aden körfezine genellikle dik bir kıyı ile 

inen ve Somali platosu adı verilen yüksek 

dağlık kesimde engebeli bir görünüşe sa
hiptir (Shimbiris doruğu 24ı6 m.). Diğer 

kesimler düz alanlardan oluşur ve mono
ton bir görünüştedir. Somali'nin iklimi ku

raktır. Mevsimlerin ikisi (ilkbahar ve sonba

har) yağışlı, diğer ikisi kuraktır. Yazın sıcak
lıklar 42 oc•ye kadar yükselir. Ülke bitki ör

tüsü yönünden kıyı kesimindeki dar or-

man şeritleri dışında bozkırlarla kaplıdır. 

iki önemli ırmak olan Şebelle ve COba, Or

ta Etiyopya masifinden çıkar ve Somali'den 

geçerken kuwetli bir buhartaşmaya uğ

rar. Ülkede tarıma en elverişli alanlar bu 

nehirler arasındaki topraklardır. Ancak yer 

üstü ve yer altı suları modern sulama sis

temleriyle tarım yapılmasına imkan verir

se de yeterli değildir. Tarım ürünleri ara

sında şeker kamışı, pirinç, pamuk, yer fıs

tığı, tahıllar, baklagiller, patates ve seb

zeler, meyvelerden muz ve greyfurt önde 

gelir. Hayvancılık büyük önem taşır: yetiş

tirilen başlıca hayvanlar koyun, keçi, sığır 

ve devedir. Balıkçılık da ekonomik değer 

taşımaktadır. 

Yoğunluğu kilometrekareye on dört ki

şi olan nüfusun o/o 99'u Sünni müslüman

dır. Konuşulan diller yazılabilen (Arap al

fabesiyle) yegane KOşi dil olan Somalice, 

Sevahili dili, Arapça, italyanca ve ingiliz

ce' dir. Endüstri çok az gelişmiştir. Kara

yollarının uzunluğu 22. 1 00 kilometredir. 

Ülkede 1S km. ham petrol boru hattı bu

lunmaktadır. Başlıca limanları Benderka

sım, Berbera, KismayO, Makdişu'dur. Baş

şehirde uluslararası bir havalimanı vardır. 

Afrika'nın en yoksul ülkesi olan Somali'nin 

ihracat ürünleri çiftlik hayvanları, muz, de

ri ve balık, ithal ürünleri ise sanayi malla

rı , petrol ürünleri ve çeşitli gıda maddele

ridir. ihracatında da ithalatında da ilk sı
rayı italya alır. 

Somali 
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