
SOMALi 

ze merasimlerinin yönetilmesi gibi görev
lerin yanı sıra aileler arasındaki sorunlar
da ara buluculuk yaparlar. 

Somali'de ıslah hareketi Seyyid Muham
med b. Abdullah Hasan ve Hacı Ferah ömer 
tarafından yaygınlaştırılmıştır. Hacı Fe
rah Ömer, ingilizler tarafından sürüldüğü 
Aden'de Somali islam Birliği'ni kurmuştur. 
XX. yüı:yılda bölgede Suudi Arabistan'da
ki Vehhfıb'i-Selefı ve Mısır'daki Müslüman 
Kardeşler hareketleri tarafından destek
lenen yeni oluşumlar ortaya çıkmıştır. el
İttihadü'l-İslam'i gibi, sayı bakımından kü
çük olmakla birlikte toplum üzerinde bü
yük etki bırakan ve merkezi otoriteye kar
şı direnen hareketlerin sayısı artmıştır. 
1969'da ülkede Cemaatü ehli'l-İslam ve 
Vahdetü şebabi'I-İslam adlı iki büyük isla
mı kuruluş vardı. Son yıllarda ülkede di
nin toplum üzerindeki rolüne vurgu yapan 
İslam Mahkemeleri Birliği adlı yeni bir ha
reket ortaya çıkmıştır. 1994'te başşehir 
Makdişu'da oluşmaya başlayan bu mah
kemelerin sayısı on iki kadar olup başkan
ları Şeyh Şerif Şeyh Ahmed'dir. Toplum 
tarafından kabul gören mahkeme üyeleri 
Somali İslam Mahkemeleri Yüksek Kon
seyi adıyla bir teşkilat kurmuştur. Mak
dişu'da başına buyruk iç savaşı sürdüren 
gruplara karşı harekete geçerek seslerini 
duyuran konseyin üyeleri arasında din bil
ginleri ve başşehrin önde gelen iş adam
ları da bulunmaktadır. 
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SOMOGYI, Joseph de 
(1899-1976) 

Macar şarkiyatçısı. 
_j 

Budapeşte'de doğdu. Üniversite eğiti
mini son öğrencisi olarak tanındığı lgnaz 
Goldziher'in gözetiminde sürdürdü ve 
1922'de doktorasını tamamladı; 1926'da 
iktisadi ilimler alanında ikinci bir doktora 
yaptı. Daha sonra devlet bursuyla iki yıl 
Fransa' da, üç yıl İngiltere'de kütüphane
lerdeki Arapça yazmalar üzerinde araştır
malarda bulundu. 193S'te Macaristan'a 
döndüğünde Milli Müze'de göreve başla
dı ve alanıyla ilgili değişik kadrolarda ça
lıştıktan sonra Doğu Ticareti Devlet Yük
sek Okulu'nda Arapça, Farsça ve iktisat 
tarihi okutınakla görevlendirildi. Siyasete 
karışmadığı halde II. Dünya Savaşı'ndan 
sonra devlete karşı kurulan bir komploda 
yer aldığı gerekçesiyle halk mahkemesin
de yargılandı ve önce Sibirya'ya sürgün e 
gönderilecekler arasına konulmasına rağ
men neticede bütün akademik hakların
dan yoksun bırakılıp zorunlu emekliliğe sev
kedildi (ı 950). Yedi yıl kadar çeviri yapmak 
ve özel ders vermekle geçimini sağladı. 
19S7 Eylülünde dost ve öğrencilerinin yar
dımıyla ülkeden ayrılarak Viyana'ya geçti. 

Viyana'da bir yıl kaldıktan sonra davet 
edildiği ingiltere'ye giderek Manchester, 
Leeds, Oxford, Cambridge ve Londra üni
versitelerinde misafir hoca olarak ders ve
ren Somogyi, 19S9 Ocak ayında Harvard 
Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Mer
kezi'nin başkanı Harnilton A. R. Gibb'in 
aracılığıyla Amerika'ya iltica etti ve iki yıl 
Gibb'in yanında araştırmacı ve Widener 
Library'de Ortadoğu kitapları uzmanı ola
rak çalıştı. Ardından Brandeis Üniversite
si'nin Akdeniz Araştırmaları Bölümü'nde 
Arapça ve İslam tarihi akutmaya başladı. 
Oradan ayrılınca tekrar Harvard Üniversi-
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tesi'nde araştırmacı oldu; ertesi yıl Kahi
re Amerikan Araştırma Merkezi'nde ça
lıştı. 1964'te Amerikan vatandaşlığına ge
çen ve ömrünün geri kalan kısmını orada 
ve Kanada'da geçiren Somogyi'nin misa
fir hoca statüsünde ders verdiği son aka
demik kuruluş Haydarabad Osmaniye Üni
versitesi'dir (ı 969- ı 970). Latince, Grekçe, 
İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, is
panyolca, Arapça, Farsça ve Türkçe bilen 
Somogyi İbranice, Rusça ve Portekizce'yi 
de okuyup anlayabiliyordu. Kariyeri boyun
ca İslam kültürü, Arap dili ve edebiyatı 
üzerine pek çok çalışma yaptı; bu çerçeve
de uluslararası toplantı, konferans ve se
minerlere katılıp çeşitli dergilerde birçok 
makale yazdı. Çalışmalarının önemli bir kıs
mı İslam dünyasında ticaret, Ebü'l-Ferec 
İbnü'l-Cevz'i'nin el-Munta:.r;am, Demiri'nin 
lfaydtü'l-}J.ayevdn ve Zeheb'i'nin Düve
lü'l-İsldm ve Tdril].u'l-İsldm'ı üzerinde
dir. Somogyi, Royal Asiatic Society'nin fa
al üyesi ve lndian Institute of lslamic Stu
dies'in onursal üyesiydi. 

Somogyi'nin, yaşamını Goldziher'in ya
zılarını derlerneye ve redaksiyanlarını ya
parak yayımlamaya adadığı söylenebilir; 
dolayısıyla onun değerinin anlaşılmasında 
büyük payı vardır. Önceleri Goldziher'in 
şahsı ve eserleri hakkında birçok makale 
yazan, Macarca kaleme aldığı çalışmaları
nı İngilizce'ye çevirip yeniden yayımiayan 
ve Samuel Lowinger'le birlikte onun için 
bir hatıra kitabı çıkaran Somogyi (Jgnac 
Goldziher Memorial volume I, Budapest 
ı 948), 196Tden itibaren bütün makale
lerinin tekrar toplu basımını gerçekleştir
miştir ( Gesammelte Schri{ten, I-VI, Hildes
heim ı 967- ı 973 ). Goldziher'in biyografisi
ni de ekiediği bu yayın şarkiyat dünyası 
için büyük bir hizmet olmuş ve eser bu 
alandaki ana kaynakların başında yer al
mıştır. Somogyi ayrıca, Goldziher'in Ma
carca yazdığı ünlü Arap edebiyatı tarihi 
ders kitabının (DİA, XN, ı 04) genişletilmiş 
~ir iı:ıgilizce tercümesini yayımlamış (A . ·. . ... - . . . . 



Short History of Classical Arabic Literatu
re, Hildesheim 1966). bu tercüme Azmi 
Yüksel ve Rahmi Er tarafından Somogyi'
nin önsözüyle birlikte Türkçe'ye çevrilmiş
tir (Klasik Arap Literatürü, Ankara ı 993). 

Eserleri: Index des sources de la Ha
yat al-Hayawan de ad-Damiri (Paris 
1928); Das Problem der intuitiven Er
kenntnis (Regensburg I 930) ; Bin Ara
bisches Kompendium der Weltge
schichte, das Kitab Duwal al-Islam des 
ad-Dahabi (Lipsiae 1932); The Tarikh al
Islam of adh-Dhahabi (London 1932); 

The Kitab al-Muntazam of Ibn al-Ja
uzi (London 1932); Religion und Medi
zin: Vorlesungen und Vortrage (Aibert 
Niedermeyer ve Georg Baumgartner ile 
birlikte, Basel I 945); A Koran szemel
venyekben (Kur'an-ı Kerim'den Macar
ca'ya yaptığı tercümeleri ihtiva eder, Bu
dapest 1947); Ad-Damirf's Hayat al-ha
yawdn: An Arabic a Zoological Lexicon 
(Bruges 1950); Medicine in ad-Damiri's 
Hayat al-Hayawan (Manchester 1957); 

Muslim Table Games: a Contribution 
to Their History in ad-Damiri's Hayat 
al-Hayawaan (Oxford 1958); The Arabic 
Chess Manuscripts in the John Rylands 
Library (Manchester, Eng. 1959); The Spa
nish Arabs and Islam; the Place of the 
Spanish Arabs in the Evalutian of Islam 
as Compared with the Eastern Arabs 
(Hartford, Conn. 1963-1964); A Short His
tory of Oriental Trade (Hildesheim 1968). 
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SOMUNCU BABA 
(ö. 815/1412) 

Safevi şeyhi, 
Hacı Bayram-ı Veli'nin 

mürşidi, alim. 
_j 

Şeyh Hamidüddin Aksarayi adıyla da bi
linir. Çağdaşı ve muhtemelen müridi Ke
mal ümmi'nin bir mersiyesinden asıl adı
nın Abdullah olduğu anlaşılan (Karabulut, 
s. I ı 3) Şeyh Hamidüddin kaynakların pek 
çoğunda Kayserili diye gösterilir (Lamii, s. 

683; Mecdi, s. 74; İsmail Hakkı Bursevi, s. 
70; Harirlzade, vr. 172•). Abdurrahman el
Askeri ise Mir'atü'l-ışk'ta (Erünsal , s. 204) 

Aksaray'da doğduğunu yazmaktadır. Ata
larının Türkistan'dan geldiği rivayet edi
lir. Hamidüddin Aksarayi ilk tasawufi eği
timini babası Şeyh Şemseddin Musa'nın 
yanında aldıktan sonra Dımaşk'a giderek 
zahiri ilimleri öğrendi. Lamii, onun Dımaşk'
ta Bayezidiyye Hankahı'nda uzun yıllar bir 
şeyhe hizmet ettiğini, Bayezid-i Bistami'
nin ruhaniyetiyle terbiye edildiğini ve üvey
si olduğunu kaydeder. Diğer kaynaklarda 
ise asıl şeyhinin Safeviyye tarikatının piri 
Safiyyüddin Erdebill'nin tarunu Alaeddin 
Erdebili (ö. 832/1429) olduğu vurgulan
maktadır. Bu kaynaklarda, Hamidüddin'in 
Dımaşk'ta iken aradığı iç huzuru bir türlü 
bulamayıp mürşid aramak için yola çıktı
ğı, Tebriz yakınlarındaki H oy şehrinde ya
şayan Şeyh Alaeddin Erdebill'nin yanına 
gittiği, zikir meclisine katıldığı ve ona in
tisap edip tasawuf yolunda büyük ilerle
meler kaydettiği belirtilmektedir (a.g.e., s. 
203 ; Sarı Abdullah Efendi , s. 227; La 'liza
de Abdülbaki, vr. 129b· J30•) . 

Kemal ümm'i yukarıda zikredilen mersi
yesinde Samuncu Baba'nın 815 (1412) yı
lında vefat ettiğini söyler. Bu bilgi doğru 
kabul edildiği takdirde onun şeyhi Alaed
din Erdeb'ifi'den on yedi yıl önce öldüğü so
nucuna ulaşılmakta ve bu durumda Ala
eddin Erdeb'ifi'nin değil, babası Sadreddin 
Erdebili'nin halifesi olma ihtimali kuwet 
kazanmaktadır. Bununla birlikte Sornun
cu Baba'nın Alaeddin Erdeb'il'i'den hilafet 
alması da mümkündür. isınail Hakkı Sur
sev! ise Alaeddin Erdebill'nin oğlu ibrahim 
Erdebili'nin (ö. 851/1447) müridi olduğu 
kanaatindedir. Ancak kronolojik olarak bu 
çok zayıf bir ihtimaldir. Kaynakların Alaed
din Erdebill'yi bu kadar ön plana çıkarmış 
olmalarının sebebi Timur ile birlikte Ana
dolu'ya gelerek burada oldukça şöhret ka
zanmış olmasıdır. 

Ham'idüddin Aksarayi, Erdebil Tekkesi'n
de seyrü sülukünü tamamladıktan ve bir 
süre inziva hayatı yaşadıktan sonra şey
hinin emriyle Anadolu'ya dönüp Bursa'ya 
yerleşti. Sarı Abdullah Efendi, Alaeddin 
Erdebill'nin Somuncu Baba'ya hilafet ve
rip Anadolu'ya gönderirken yanındakilere, 
"Diyar-ı Acem'de emanet olarak bulunan 
esrar-ı ilahiyye onunla birlikte diyar-ı Rum'a 
intikal etti" dediğini rivayet eder ( Semera
tü'l-fuad, s. 230). Kaynaklarda yer alan ifa
delerden Somuncu Baba'nın Bursa'ya gel
diği ilk yıllarda pek ön plana çıkmadığı ve 
kendini halktan gizlerneyi tercih ettiği ~n
laşılmaktadır. Bu dönemde onun eşeğiyle 

SOMUNCU BABA 

ormandan odun getirip bu odunlarla ek
mek pişirdiği ve ekmekleri sırtına yükle
nerek sokak sokak dolaşıp "somunlar, mü
minler!" diyerek halka dağıttığı rivayet edi
lir (Lamii, s. 683; Mecdi, s. 75 ; Hoca Sa
deddin, ll, 425; Sarı Abdullah Efendi, s. 
231; La'lfzade Abdülbaki, vr. I30b). Kendi
sine Etmekçi Koca veya Somuncu Baba 
lakabının verilmesi de bundan dolayıdır. 

Somuncu Baba, bu şekilde halk içine ka
rışıp melam'imeşrep bir hayat sürmekte 
iken Ulucami'nin açılışı sırasında Emir Sul
tan tarafından hükümdarla (Yıldırım Baye
zid) tanıştırıldı. Kaynakların ifadesine gö
re, hükümdarın damadı olan Em'ir Sultan 
kendisine yapılan hutbe okuma teklifini. 
"Gavs-ı a'zam şu anda bu şehirdedir, onla
rın mübarek varlığı varken halka nasihat 
ve hitap etmeyi bize teklif etmek müna
sip değildir" diyerek reddetmiş ve bu gö
revin Somuncu Baba'ya verilmesini tav
siye etmiştir. Bunun üzerine Yıldırım Ba
yezid, cuma namazını kıldırma ve hutbe 
okuma görevini Somuncu Baba'ya tevcih 
edince o da mecburen hutbeye çıkmak zo
runda kaldı, namazdan sonra verdiği va
azda Fatiha suresini yedi farklı şekilde tef
sir ederek Molla Fenari'nin karşılaşmış ol
duğu bir güçlüğü de halletti (Sarı Abdul
lah Efendi , s. 231; İsmail Hakkı Bursevi, 
s. 71-72; La'llzadeAbdülbaki, vr. J30b-J3J •; 

Harirlzade, vr. 172b) . Samuncu Baba'nın 
başta padişah olmak üzere herkesi etkile
diği, hatta bu olaydan sonra Molla Fenari'
nin kendisine mürid olduğu rivayet edilir 
(Lamii, s. 683 ; Sarı Abdullah Efendi , s. 
232). 

Bu olayın ardından sırrının açığa çıkma
sı, halk ve iktidar nezdinde tanınan bir 
şahsiyet haline gelmesi, kendisine yöne
lik ilginin gitgide artması, halkın arasına 
karışıp sakin bir hayat sürmeyi daha çok 
tercih eden Somuncu Baba'yı bunalttı ve 
çareyi Bursa'dan ayrılmakta buldu. Ab
durrahman el-Askeri, onun Bursa'dan ay
rıldıktan sonra Adana'da Ceyhan ırmağı
nın kenarında bulunan Sis Kalesi'nin dağ 
tarafındaki bir köyde Nebi Sufi adında bi
rinin evine yerleştiğini, Hacı Bayram-ı Ve
ll' nin buraya gelip kendisini ziyaret ettiği
ni söyler (Erünsal, s. 202) . Bazı kaynak
larda kendisinin doğrudan Aksaray'a git
tiği belirtilmekteyse de (Lamii, s. 683) As
keri'nin görüşleri daha isabetli görünmek
tedir. 

Nebi Sufi'nin evinde bir süre kaldıktan 
sonra önce Dımaşk'a giden, buradan Mek
ke'ye geçerek haccını eda eden Somuncu 
Baba hac dönüşü tekrar Sis'e.geldi, yanı
na Nebi Sufı'yi de alarak Aksaray'a gidip 
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