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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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kirniyetine girdi. Zengibar Sultanlığı bölge
deki topraklarının kullanım hakkını Fran
sa, İngiltere ve İtalya'ya devretti. Zeyla', 
Berbera ve Taeüre aynı yıl İngilizler tara
fından Samaliland adıyla sömürgeleştiril
di. 2 Mart 1891 'de İngilizler'in İtalyanlar' 
la anlaşmasının ardından Somali'nin gü
ney sahilindeki Berave ve Marka gibi şe
hirler İtalyanlar'ın elinde kaldı . İngiltere 
1905 yılında Somaliland'ı Aden'deki sö
mürgesiyle birleştirdi. Ülkenin iç kısımla
rında hüküm süren Macerteyn ve Obbia 
emirlil~lerine ait topraklar ise 192Tde İtal
yanlar tarafından işgal edildi. Somali'nin 
iç bölgeleri bu dönemde Habeşistan Kralı 
ll. Menelik'in hakimiyetine geçti. Harar'
da bir garnizon kuran Menelik nüfuzunu 
bütün Somali'de yaymak istiyordu. 

1889'da Somali'de imam Muhammed 
b. Abdullah Hasan liderliğinde sömürgeci
liğe karşı büyük bir direniş başladı. İmam 
Muhammed birçok İslam ülkesine seya
hatler yaptı ve bu seyahatleri esnasında 
özellikle Sudan'da görüştüğü Mehdi'den 
büyük ölçüde etkilendi. Bu görüşme onun 
mücadeleyle dolu hayatında bir dönüm 
noktası teşkil etti. İdrisiyye-Salihiyye tari
katına mensup olan İmam Muhammed yir
mi yıl boyunca İngiltere, İtalya ve Habeşis
tan ile savaştı . İngilizler 191 O'da sahil böl
gelerinden çekilmek zorunda kaldılar. ı. 

Dünya Savaşı esnasında Osmanlılar tara
fından desteklenen İmam Muhammed, 
İtalyanlar ve Habeş Krallığı karşısında da 
başarılı oldu. Onun 1920 yılında ölümünün 
ardından İtalya bölgede güç kazandı. 1935'
te Habeşistan'ı işgal eden İtalya 1940'ta in
giliz denetimindeki toprakları da ele geçi
rerek bütün Somali'ye hakim oldu. 

Somali'de bağımsız bir devlet kurmak 
amacıyla l l. Dünya Savaşı sırasında ve he
men sonrasında Somali Gençlik Kulübü ve 
Somali Gençlik Birliği gibi cemiyetler ku
ruldu. Somali'nin geleceğini belirlemek 
üzere 1948'de Amerika Birleşik Devletle
ri, İngiltere , Sovyetler Birliği ve Fransa bir 
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komisyon kurdular. Komisyon nihai kararı 
Birleşmiş Milletler' e bıraktı . Bu arada So
mali'nin kuzeybatısındaki Ugadin (Ogaden) 
Etiyopya'ya verildi. İngiltere aynı yıl İtal
yanlar tarafından işgal edilen Somaliland'ı 
geri aldı ve ardından on yıllığına İtalya'ya 
kiraladı. Birleşmiş Milletler, Kasım 1949'
da Somali'nin on yıl İtalya idaresinde kal
dıktan sonra bağımsız olacağını ilan etti. 
1 Nisan 1950'de uygulamaya konulan ka
rarla Cibuti'den Kenya'ya kadar bütün top
raklara Somali adı verildi. On yıllık sürenin 
dolmasının ardından Somali Devleti bağım
sızlığını ilan etti (ı Temmuz ı 960) . Avrupa
lı sömürgeci güçler bölgeden çekildi. Dün
ya islam Konferansı'nın altıncı kongresi 26 
Aralık 1964 - 2 Ocak 1965 tarihleri ara
sında Somali'nin başşehri Makdişu'da ya
pıldı. Somali, topraklarının önemli bir kıs
mını işgal etmeye devam eden Etiyopya 
ile 1964 ve 1968 yıllarında antlaşma imza
ladı. 1967'de Kenya ile anlaşma yaparak 
bu ülke sınırları içinde kalan topraklar üze
rindeki iddiasından vazgeçti. Aynı şekilde 
Fransa ile de bir antlaşma imzalayıp Ci
buti üzerindeki haklarından feragat etti. 
Böylece Fransa, Somali'nin kuzeyindeki Ci
buti adını verdiği toprakları 1977 yılına ka
dar elinde tutmayı sürdürdü. 

Bağımsızlığın ardından devlet başkanı 
seçilen Adem Abdullah Osman, 1967 yı
lında görevi Somali Gençlik Cemiyeti lide
ri ve bağımsızlık için uzun yıllar mücade
le vermiş olan Abdürreşid Ali ŞYrmarki'ye 

bırakmak zorunda kaldı. Somali, 1969'da 
kurulan islam Konferansı Teşkilatı'nın ilk 
kurucu üyeleri arasında yer aldı (Ağustos 
1969) Abdürreşid Ali görevinin henüz ikin
ci yılını tamamlamadan 15 Ekim 1969 ta
rihinde öldürüldü. Musa Bokor devlet baş

kanı seçildi. Ancak bir hafta sonra Gene
ral Muhammed Siyad Berri'nin başında 
bulunduğu bir grup darbeci yönetime el 
koydu (21 Ekim 1969). Yeni hükümet dev
letin adını Somali Demokratik Cumhuriye
ti olarak değiştirdi. 1970'te Sovyetler Bir-
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liği'nin desteğini alan yeni devlet başkanı 
General Siyad sosyalist sistemi benimse
yerek uygulamaya koydu. Ordunun eğiti
mi için Doğu Almanya ve Sovyetler'den uz
manlar getirdi. Çin, Amerika Birleşik Dev
letleri, İtalya ve ingiltere ile siyasi ilişkiler 
kurdu. Birkaç yıl içinde ülkedeki ekonomik 
değeri olan her şey millYleştirildi. 1974'te 
yaşanan aşırı kuraklığın yol açtığı ekono
mik sıkıntılar Siyad Berrl'yi Arap Birliği'ne 
üye olmaya zorladı. 

Siyad Berri, 1975-1978 yılları arasında 
Etiyopya sınırları içerisinde yer alan ve nü
fusunun tamamına yakınını Sornalili müs
lümanların oluşturduğu Ugadin bölgesi
nin büyük bir kısmını ülkesine kattı. Sov
yetler Birliği ve Küba'nın Etiyopya'ya askeri 
destek vererek Somali ordusunu geri çe
kilmek zorunda bırakmaları üzerine Siyad 
Berri, Sovyetler Birliği'nden uzaklaşıp Ame
rika yanlısı bir politika izlemeye başladı. 
1980'de Amerika Birleşik Devletleri ile on 
yıl süreli bir askeri iş birliği antiaşması im
zaladı. Somali MillY Hareketi'nin güçlü mu
halefetine rağmen 1986'da yeniden dev
let başkanı seçilen Siyad BerrY. 1980'li yıl
ların sonunda ortaya çıkan yeni muhale
fet hareketlerinin ülkeyi karışıklığa sürük
lemesine engel olamadı . Etiyopya ile za
man zaman yaşanan gerginlikler 3 Ekim 
1988 tarihinde imzalanan barış antlaşma

sıyla sona erdi. 

Somali'yi yirmi iki yıl sert bir politikayla 
yöneten Muhammed Siyad Berri 1989'da 
çıkan isyanların ardından kontrolü kaybet
ti ve 1991 yılı Ocak ayında ülkeyi terket
mek zorunda kaldı. Yerine Birleşik Soma
li Kongresi üyesi General Muhammed Fe
rah Aydid geçti. Gittikçe artan şiddet olay
larında 50.000 kişi öldü. Ülke mahallY güç
ler arasında paylaşıldı. Kuraklık sonucu ya
şanan açlık yüzünden 300.000 kişinin öl
mesi ülkeyi büyük bir felakete sürükledi. 
Muhammed İbrahim Egal, ilk defa ingiliz 
işgaliyle oluşturulan Samaliland bölgesin
de iç karışıklıkları bahane ederek 28 Ma
yıs 1991 'de bağımsızlığını ilan etti. Ancak 
milletlerarası camia tarafından günümü
ze kadar tanınmadı. 1992 yılında Birleşmiş 
Milletler'i harekete geçiren Amerika Bir
leşik Devletleri bu ülkeye umut operasyo
nu adı altında 28.000 asker gönderdi. is
tediği neticeyi alamayan Amerika Birieşik 
Devletleri'nin çektiği askerlerinin yerine bu 
defa Birleşmiş Milletler'in denetiminde 
ONUSOM adı verilen 10.000 kişilik ulusla-

. rarası bir güç yerleştirildi. Ancak bu giri
şim de sonuç vermedi. Birleşmiş Millet
ler, Mayıs 1993'te sadece insani yardıma 
katkıda bulunma·k için ülkeye ONUSOM ll 



adıyla yeni bir birlik yerleştirdi. Mart 1995'
te Birleşmiş Milletler'e bağlı bütün asker
ler Somali'den ayrıldı. 

General Muhammed Ferah Aydid 1996'
da giriştiği bir çarpışmada öldürülünce ye
rine oğlu Hüseyin Muhammed Aydid geç
ti. Hüseyin Aydid ülkenin merkezini ve gü
ney bölgesinin idaresini elinde bulundu
rurken Somaliland, Muhammed İbrahim 
Egal'in yönetiminde kalmaya devam etti. 
İbrahim Ega!, 23 Şubat 1997'de kendisini 
özerk Somaliland'ın devlet başkanı seçtir
di. Ertesi yıl ülkenin kuzeydoğusundaki 
Puntland bölgesi de özerkliğini ilan etti. 
Somali'de gittikçe ağırlaşan durumu dü
zeltmek için 2000 yılında Birleşmiş Millet
ler denetiminde rakip taraflar arasında bir 
antlaşma imzalandı. Abdikasım Salad Ha
san başkan seçildi. Temmuz 2003'te ül
kede federatif bir yapı kabul edildi. 

29 Ocak 2004'te on beş yıldır devam 
eden iç savaşın liderleri geçici bir parla
mento kurmak için bir anlaşmaya vardılar. 
Parlamentonun açılışı güvenlik sebebiyle 
Kenya'nın başşehri Nairabi'de yapıldı (22 

Ağustos). Puntland bölgesinde özerkliği
ni ilan eden Abdullah Yusuf Ahmed par
lamento tarafından devlet başkanı seçilir
ken Ali Muhammed Gedi başbakan oldu. 
Kurulan hükümet henüz faaliyetlerine baş
lamadan başşehir Makdişu'da Hasan Za
hir üveys önderliğindeki İslam Mahkeme
leri Birliği adlı örgütle Amerika Birleşik 
Devletleri tarafından desteklenen federal 

Makdisu'da Erba' Rükün Camii ve Kata lik ki lisesi 

hükümet kuwetleri arasında Mayıs 2006'
da çarpışmalar yaşandı. Hasan Zfıhir Üveys 
5 Haziran'da başşehir Makdişu'yu , ardın

dan 90 km. kuzeyindeki Cevher şehrini ele 
geçirdi. Somali'de yönetimin İslam Mah
kemeleri Birliği'nin eline geçmesi üzerine 
Amerika Birleşik Devletleri, terörle bağlan
tısı olduğunu ileri sürdüğü bu yönetime 
karşı rakip gruplara destek verdi. Ameri
ka Birleşik Devletleri ve Etiyopya destek
li güçlerin karşısında İslam Mahkemeleri 
Birliği hareketi ele geçirdiği yerleri terket
mek zorunda kaldı (28 Aralık 2006). Kuru
lan geçici hükümet başşehir Makdişu'da 
tam güvenlik sağlanamadığı için 26 Şu
bat 2006'dan itibaren Baytabo (Baidoa. 
Baydhabo) şehrinde görevini yürütüyordu. 
Geçici hükümet Kasım 2006'da Etiyopya 
birliklerinin yardımıyla Makdişu'ya döne
bildi. Halihazırda İslam Mahkemeleri Bir
liği, çeşitli milis grupları ile merkez! hükü
met birlikleri arasındaki çatışmalar devam 
etmektedir. 

Eğitim ve Kültür. Somali'de İslam'ın böl
geye girişinden itibaren Kur'an mekteple
ri ve daha ileri seviyede eğitim veren med
reselerin açıldığı bilinmektedir. XIV. yüz
yılın başında bölgeye gelen İbn Battuta, 
Makdişu medresesinden bahsetmektedir. 
Somalililer, İtalyan hakimiyeti döneminde 
eğitim dilinin İtalyanca olması sebebiyle 
eğitim kurumlarından istifade edemedi
ler. Bu dönemde Makdişu'da Somali Milli 
Üniversitesi açıldı. Bağımsızlıktan sonra 
modern eğitim müesseseleri kurulmaya 
başlandı. 1970'li yılların başlarında % 5 
olan okuma yazma oranı 1995'te% 25'e 
kadar yükseldi. Devlet Başkanı General 
Muhammed Siyad Berrl'nin 1972 yılında 
Somali dilinin Arap harfleri yerine Latin 
harfleriyle yazılmasını zorunlu hale getir
mesi önemli sorunlara yol açtı. Kuraklık ve 
iç savaşlar buna eklenince ülkede eğitim 
hayatı tamamen çöktü. Ülkenin tek üni
versitesi olan Somali Mill'i Üniversitesi baş
ta olmak üzere birçok eğitim kurumu ka
pandı. Sornalili yeni nesiller yüksek öğre
nimlerini yurt dışında yapmak zorunda kal
dılar. 

Afrika dil ailesi içinde Kuşitik diline men
sup Omo-tana grubundan olan Somali di
linde beş lehçe bulunmaktadır. Ülkenin ba
ğımsızlığı yolunda ilk direnişi başlatan Mu
hammed b. Abdullah Hasan aynı zaman
da Somali yazılı edebiyatının önde gelen is
midir. 1940 ve 1950'li yıllarda Somali ede
biyatı şiir geleneğinde "heello" ve "helwo" 
denilen ve daha çok mill! duyguları coş
turmayı amaçlayan iki yeni tarz gelişmiş
tir. Abdullah Karşe. Muhammed İbrahim 
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Versame Hadravı. Muhammed Haşl Ga
riyye ve Abd! Kays bu tarzın önde gelen 
şairleridir. Siyad Berrl'ye muhalif şiirleriy
le tanınan Meryem Hacı Hasan ülkenin en 
tanınmış kadın şairlerindendir. Hz. Pey
gamber'i methetmek için yazdığı Arapça 
şiirlerle bilinen Şeyh Abdurrahman ez
Zeylal'nin şiirleri dini merasimlerde oku
nur. Şeyh Aklb Abdullah Cami!, Somali di
linde dini muhtevalı şiir yazanların en ta
nınmışıdır. Ferah Muhammed Came Avi, 
Muhammed Tahir Efrah ve Nureddin Fe
rah önde gelen romancılar arasında sayı
labilir. 

Dini Hayat. Somalililer'in İslamiaşma sü
reci XVI. yüzyılda tamamlanmıştır. Şafii 
mezhebinin yaygın olduğu ülkede bütün 
müslümanları temsilen bir büyük kadı, 
önemli yerleşim mahallerinde de bir kadı 
ile yardımcısının idaresinde birer İslam 
mahkemesi bulunmaktaydı. 1970'te ülke 
genelinde kırkyedi islam mahkemesi mev
cuttu. Somali'nin İslamiaşmasında tari
katların büyük etkisi olmuştur. Bunların 
içinde en yaygını XV. yüzyıldan beri men
suplarına rastlanan, ancak asıl gelişmesini 
XIX. yüzyılda gösteren Kadiriyye'dir. Özel
likle günümüzde Etiyopya sınırlarında ka
lan Harar şehri önemli bir Kadiriyye mer
keziydi. 1819 yılında Şeyh Hasan Cebro gü
neydeki Cuba şehrinde kendi cemaatini 
oluşturmuştur. Kadiriyye, Kuzey Somali'
de Şeyh Abdurrahman Zeylal tarafından 
yayılmıştır. Şeyh üveys b. Muhammed, Ka
diriyye'nin bölgedeki önemli temsilcileri 
arasında yer alır. Bir diğer Kadirl şeyhi Be
nadir kutbu olarak tanınan Abdurrahman 
b. Abdullah eş-Şaşl'dir. Abdullah b. Yu
suf. Kadirl şeyhlerinin biyografilerini ihti
va eden el-Mecmu'atü 'l-mübô.reke ad
lı bir eser telif etmiştir (1-11, Kahire 1918-

1919). Bölgede yaygın ikinci tarikat Ah
med b. İdrls'in kurduğu İdrlsiyye tarikatıdır. 
Mekke'den Somali'ye geçen Muhammed 
b. Salih er-Reşldl'nin kurduğu zaviye ile bi
linen ve bundan sonra Salihiyye adını alan 
tarikat Şeyh Ali May Durogba'nın çabala
rıyla güneydeki Marka ve Şebelle nehri va
disinde yayılmıştır. Somali milli direniş ha
reketinin önderi konumundaki Muham
med b. Abdullah Hasan bu kolun Serbe
ra'daki halifesidir. Somaliland'da ise tari
kat Seyyid Muhammed ed-Denderavi ta
rafından temsil edilmiştir. Ülkede yaygın 
üçüncü tarikat daha ziyade Makdişu ile ya
kınındaki Marka'da yerleşen Makalla Arap
ları'nın intisap ettiği Rifaiyye'dir. Kabir zi
yaretlerinin Somalililer'in dini hayatında 
önemli bir yeri vardır. Diniliderler çocuk
lara İslam'ın öğretilmesi, düğün ve cena-
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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-

Joseph de 
somogyi 

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 . ·. . ... - . . . . 


