
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). 
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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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yerleşti (Erünsal, s. 203). Kaynaklarda yer 
alan ifadelerden, ömrünün geri kalan kıs
mını bu şehirde müridierinin eğitimiyle 
meşgul olarak geçirdiği anlaşılmaktadır. 
Abdurrahman el-Askeri onun Aksaray'
da vefat edip orada defnedildiğini söyler 
(a.g.e., s. 204). Sonraki dönemlerde yapı
lan bazı çalışmalarda Samuncu Baba'nın 
asıl kabrinin Malatya'nın Darende ilçesin
de bulunduğu konusunda farklı bazı gö
rüşler öne sürülmüştür. Buna göre So
muncu Baba, adı geçen ilçenin Hıdırlık adı 
verilen bölgesinde oğlu Halil Taybl ile bir
likte gömülüdür (Cengiz v.dğr., s. 7-17, 29-

45; Akgündüz, s. 52-56). Bu görüşün kay
nağı olarak Samuncu Baba'nın soyundan 
geldiği söylenen Osman Hulusi Ateş'in aile 
arşivindeki bazı belgelerle geç dönemlere 
ait bazı arşiv belgeleri gösterilmektedir. 
Ancak Samuncu Baba'nın hayatını anlatan 
eski kaynaklarda böyle bir konudan bahse
dilmemekte, gerek Şeyh Bedreddin me
nakıbında yer alan bilgiler gerekse lakabı
nın Aksarayi olması onun hayatını Aksa
ray'da geçirdiğini ortaya koymaktadır. Öte 
yandan Abdurrahman el-Askeri Mir'dtü'l
ışk'ta, "Mevludleri Aksaray' dır. Havza-i mü
barekeleri dahi şehir üzerinde olan kızıl te
penin üstündedir" diyerek (Erünsal, s. 204) 

onun Aksaray'da vefat ettiğini ve kabrinin 
burada bulunduğunu kesin biçimde belirt
mektedir. Dönemin kaynaklarır~da yer alan 
ifadelerden Samuncu Baba'nın Yusuf Ha
kiki adında bir oğlu olduğu anlaşılmakta
dır. Babasının ölümünden sonra Hacı Bay
ram-ı Veli'ye intisap eden Yusuf Hakiki ta
sawufa dair bazı eserler kaleme almıştır. 
Geç döneme ait arşiv kayıtlarında Halil 
Taybl isimli bir oğlunun daha varlığından 
söz edilmektedir. Darende'de yaşadığı an
laşılan Halil Taybl'nin hayatı hakkında ye
terli bilgi bulunmamaktadır. 

Türk tasavvuf tarihinde Safevi-ErdebYIT 
geleneğini Anadolu'ya taşıyan bir mutasav-
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vıf olarak önemli bir yere sahip bulunan 
Samuncu Baba'nın benimsemiş olduğu ta
savvuf düşüncesinde melametl anlayış ön 
plana çıkar. Onun en önemli halifesi ve 
kendisinden sonra fikirlerinin Anadolu coğ
rafyasına yayılmasını sağlayan şahsiyet Ak
şemseddin ve Bıçakçı Ömer Dede gibi iki 
farklı meşrebe ve karaktere sahip şahsi
yeti yetiştiren, ll. Murad devri Anadolu su
filiğine damgasını vurmuş Hacı Bayram-ı 

Vell'dir. Hacı Bayram-ı Veli, Bursa'da iken 
tanıştığı Samuncu Baba'ya intisap ederek 
tasawuf yoluna girmiş, onunla birlikte 
Adana'ya, Dımaşk'a, Mekke'ye ve nihayet 
Aksaray'a gitmiş, bir süre sonra şeyhinin 
izniyle yaklaşık 806-807 (1403-1405) yılla
rında Ankara'ya yerleşmiş, vefatında ya
nında bulunmuştur. Samuncu Baba'nın 
diğer müridieri arasında Şeyh Şücaüddin 
Karamani, Şeyh Muzaffer Larendevi ve 
Molla Fenari'nin isimleri sayılmaktadır. Ay
rıca daha sonraki dönemde Hacı Bayram-ı 
Veli'ye intisap eden Kızıica Bedreddin'in de 
başlangıçta Acem diyarından Anadolu'ya 
birlikte geldiği Samuncu Baba'ya bağlı ol
duğu rivayet edilir. Onun döneminin di
ğer sufileriyle de yakın dostluklar kurdu
ğu bilinmektedir. Yıldırım Bayezid'e ken
disini "gavs-ı a'zam" olarak tanıtan Emir 
Sultan ve 1404-1405 yıllarına tekabül eden 
hac dönüşü Aksaray'a kadar giderek ken
disini ziyaret eden Şeyh Bedreddin bunlar 
arasında zikredilebilir. Samuncu Baba'nın 
Şerh-i Hadis-i Erbdin (tre. M. Şeyhmus 
Al koç, Tuhfetü '1-ihvan, 40 Seçme HadTs-i 
Şerif Meali-izahı, İstanbul 1977), Zikir Ri
sdlesi (tre. İhsan Özkes, İstanbul 1991) ve 
Sildhu'l-müridm adlı üç eseri olduğu ile
ri sürülmektedir. Ancak kaynaklarda onun 
eser yazdığına dair bilgi bulunmaması, bu 
eserlerin eldeki nüshalarının oldukça geç 
tarihli olması bunların ona aidiyeti konu
sunda şüphe uyandırmaktadır. 

Aksaray'da 
samuncu 
Baba Mescidi 
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li] HAşiM ŞAHiN 

SON HATTATLAR 

İbniiiemin Mahmud Kemal'in 
(ö. 1957) 

Tuhfe-i Hattatin' e zeyil olarak yazdığı 
biyografi eseri 

L (bk. İBNÜLEMİN MAHMUD KEMAL). _j 

L 

SONGAY 

Mali'de yaşayan bir etnik grup; 
XV ve XVI. yüzyıllarda 

Mali'de hüküm süren bir sultanlık 
(bk. MALİ). 

SORGUÇ 

Türk ve İslam tarihinde 

_j 

L başlıklara takılan süslere verilen ad. _j 

Sorguç Türkçe'de bazı kuşların tepesin
de bulunan uzun tüylere denir. Kelime za
manla kavuk, örf, destar, amame, yGsufi. 
selim!, horasani, yatırtma, fes adı verilen 


