
SOLAKZADE MEHMED HEMDEMI 

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. 
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Resmi adı cumhüriyyetü's-Sumale'd-dimukrativve 
ISomali Demokratik Cumhuriyetil 

Başşehri Makdişu 

Yüzölçümü 637.657 km' 
Nüfusu 9.558.600 12008 tah.l 
Resmi dili Somali dili 

Para birimi Somali şilingi ISomali Shiling SOSl 
1 sos = 1 oo cents 
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II. TARİH 

Eski Mısırlılar'ın Punt olarak adlandırdık
ları Somali'nin isminin etimolojisi konusun
da farklı rivayetler bulunmaktadır. Hz. Pey
gamber'in amcasının oğlu Akli b. Ebu Ta
lib'in iki oğlundan biri olan İsmail'in adı
nın yerli dilde Smal şeklini aldığı ve daha 
sonra Somali'ye dönüştüğü kanaati yay
gındır. Antik dönem coğrafyacıları milat
tan sonra 1. yüzyıldan itibaren Somali'den 
bahseder. Bölge lll. yüzyılda Etiyopya'da 
hüküm süren Aksum Krallığı'nın hakimi
yetine girdi. Araplar, İslam öncesi dönem
de Aden körfezi yoluyla Somali sahil şehir-

leriyle ticari ilişkiler kurdular. Bu şehirle
rin en önemlisi olan Zeyla' (Seylac) VI. yüz
yılda köle ve kahve ticareti için önemli bir 
merkez haline geldi. Arap kabilelerinin ll. 
(VIII.) yüzyıldan itibaren Somali sahilleri
ne yerleşmesiyle birlikte İslam bölgede ya
yılmaya başladı. Aslında pek çok etnik un
surun karışımından oluşan Somali halkını 
Kuşitik soylularla. V. (Xl.) yüzyılda bölge
ye göç eden Bantular oluşturur. Bununla 
beraber Somalililer, soylarını efsanevi bir şe
kilde Hz. Peygamber'in amcası Ebü Talib'in 
oğlu Akil'e bağlarlar. Buna göre Somali hal
kı bölgeye Il. (VIII.) yüzyıl ortalarında ge
len Akli'in iki oğlu Sab ve İsmail'den ne
şet etmiştir. Sab'ın soyundan geldiği ileri 
sürülen Digil ve Rehaveyn kabileleri Cüba 
ve Şebelle ırmakları çevresinde, İsmail'in 
soyundan geldiği ileri sürülen Dir, Heviye, 
İshak ve Darud kabileleri Somali'nin ku
zeyinde ve batısında meskündur. 

Doğu Afrika hakkında bilgi veren İslam 
coğrafyacıları bölge halkından "zenc" (zü
nOc). bölgeden de Biladüzzenc diye bahse
derler. Ortaçağ Çin kaynaklarında bölge 
halkının müslüman olduğu kaydedilir. Müs
lümanlar kuzey sahilindekJ Zeyla'da Il. (VIII.) 
yüzyıldan itibaren hakimiyet tesis ettiler. 
Benadir sahillerine yerleşen ve IV. (X.) yüz
yılda Makdişu'yu kuran müslüman tüccar
lar Orta Afrika'dan çıkarılan altın ticare
tiyle uğraşmaktaydı. Altın ticaretinin gü
neyde yaşayan Arap kabilesi Kilve'nin eli
ne geçmesiyle Makdişu halkı ve diğer Arap 
kabileleri hayvancılık, fildişi, köle ve amber 
ticareti yapmaya başladılar. Bölge V. (Xl.) 
yüzyıldan itibaren hıristiyan Habeşliler'in 
saldırılarına maruz kaldı. VII. (XIII.) yüzyıl
da tüccar gruplarının lideri Ebü Bekir b. 
Fahreddin, Makdişu'da bir sultanlık kur
maya muvaffak oldu. Makdişu XIII-XIV. yüz
yıllarda büyük gelişme gösterdi. Benadir 
sahillerinin bu zenginliği XV-XVI. yüzyıllar
da Portekizliler'in saldırılarıyla sona erdi. 

Afrika boynuzundakl müslümanlar Ha
beşliler'le uzun müddet mücadele ettiler. 
Bu mücadelede merkezi Zeyla' olan Adel 

Somali 'nin 
başşehri 

Makdişu'dan 

bir görünüş 

SOMALi 

Sultanlığı öne çıktı. Adel Sultanlığı, XVI. 
yüzyıl ortalarında Ahmed el-Mücahid (Ah
med Gran) liderliğinde güçlenerek Habeşis
tan'a yapılan saldırıların merkezi konu
muna geldi. Merkezini Somali'nin iç bölge
lerindeki Harar'a çeken Ahmed el-Müca
hid, Somali ve Afer halkından oluşturduğu 
ordusunu Türk memlüklerle güçlendirip 
on yıl içerisinde hıristiyan Habeşistan Kral
lığı'nı ele geçirdi. Osmanlılar ateşli silah
lar göndererek ona yardım ettiler. Ancak 
1543 yılında Habeşliler'in Porteklzliler'den 
destek alıp Ahmed el-Mücahid'i öldürme
leri neticesinde Adel Sultanlığı'nın yıkılma
sının ardından müslümanlar Somali kıyıla
rında Makdişu ve Zeyla'da varlıklarını sür
dürdüler. Bu dönemde Osmanlılar bura
ya gelerek Portekiz işgaline karşı Somali
li müslümanlarla iş birliği yaptılar. Zeyla' 
1SS9'da Özdemir Paşa tarafından Osmanlı 
topraklarına katıldı. Zeyla', Özdemir Paşa'
nın oğlu Osman Paşa'nın kurduğu Habeş 
eyaleti içinde bir sancak merkezi oldu. 
Zeyla' ve çevresi XVII. yüzyılda Yemen sahi
lindekJ Muha'ya bağlandı. Makdişu bölge
si. aynı yüzyılın sonlarından itibaren U man 
Sultanlığı'ndan gelen tüccarların idaresi
ne girdi. Berave, Marka ve Makdişu 1828 
yılında Uman Sultanlığı'nın ikiye bölünme
sinin ardından Zengibar adasında hüküm 
süren BG Said hi'ınedanına tabi oldu. So
mali'nin kuzey ve orta sahil bölgeleri Zen
gibar Sultanlığı'na bağlı iken iç bölgelerde 
Geledi kabilesinin nüfuzu devam ediyordu. 
Somali'nin kuzeyinde hüküm süren Ma
certeyn Sultanlığı XIX. yüzyılda bağımsız 
hale geldi. Güney sahilleri ise bu sırada 
Arap yarımadasından gelen İbazller'in ha
kimiyetindeydi. 

Somali halkının yaşadığı oldukça stra
tejik bir konuma sahip olan bölgeler XIX. 
yüzyılın ikinci yarısında İngiltere, Fransa. 
İtalya ve Habeş Krallığı'nın ilgisine maz
har oldu. Fransa 1859'da mahalli idareci
sinden kiraladığı Somali'nin kuzey ucun
daki Ubük'u (Obok) sömürgesi ilan edip 
Osmanlılar'ın bütün engelleme çabaları

na rağmen burada Fransız Sornalisi adıy
la bir sömürge yönetimi kurdu. Osmanlı 
Devleti 186S'te Somali kıyılarının Mısır vila
yetine bağlandığına dair bir ferman yayım
tadı. 1874-187S'te Mısır Hidivi İsmail Pa
şa, Osmanlı Devleti adına Somali'nin kıyı 
bölgelerini ele geçirdi. Ülkenin diğer kısım
larını ele geçirme çabaları ise İngiltere ta
rafından engellendi: Bu dönemde Bena
dir sahilleri Zengibar'ın kontrolündeydi. 
Mısır birlikleri Sudan'daki Muhammed Ah
med el-Mehdi isyanları sebebiyle 1883'te 
Somali'den çekildi. Harar Habeşistan'ın ha-
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