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TARİHTEN BUGÜNE SOMALİ

	 SOMALİ

Resmi Adı:  Somali Cumhuriyeti (Yerli Soomaaliya dilinde: Jamhuuriyadda Soomaaliya)

Yönetim Biçimi:   Parlamenter sistem

Bağımsızlık Tarihi:  1 Temmuz 1960

Başkenti:  Mogadişu (Makdişu)

Nüfusu:  10,700,000 (BM 2005)

Yüzölçümü:  637,657 km²

Önemli Şehirleri:  Mogadişu, Hergeisa, Baioa, Kismayo, Berbera, Marka

Din:  %99,8 Müslüman, %0,2 diğer

Dil:  Somalice ve Arapça (resmi), İngilizce, İtalyanca

Arazi yapısı:  Düzlükler, dalgalı platolar, kuzeyde tepelikler yer alır (En yüksek noktası Şimbiris 

dağı – 2.450 m).

Doğal Kaynakları:  Uranyum, petrol, demir, kalay, alçıtaşı, boksit, bakır, tuz.

Mevcut Durum (2011):  Dünyanın en fakir ve en istikrarsız ülkelerinden birisi, 2008 yılından itibaren ise 

dünyada gücü en fazla tükenen ülkesi 
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İSLAM ÖNCESİ DÖNEMDE SOMALİ

 � Bölge Antik çağda, M.S. 5. yüzyıl öncesinde Fenikeliler, Romalılar, Yunanlılar ve Hintlilerce bilindiği ileri 
sürülmektedir. 

 � Burası buhur ve benzeri baharatı sebebiyle ticaret merkezi, az da olsa altın ve abanoz da bulunmaktaydı.

 � Antik çağda Mısırlılar Somali’nin bulunduğu bölgeye Punt (bugün Pundland bölgesi var) adını vermekteydiler.

 � Bölge hakkında M.S. X. yüzyılda ilk bilgi verenlerden el-Mesûdî’ye göre buranın zenci krallarına Kuşitik dilde 
“Tanrı’nın oğlu” anlamında “Waq Liman” denilmekteydi.

 � M. S. II. yüzyılda bugünkü Etiyopya topraklarında hüküm süren Aksum Krallığı idaresine girdi.

 � Afrika’nın bu kısmındaki sahilleri ilk dönem Müslüman tarihçi ve coğrafyacılarınca Biladüzzenc, Zenciler ülkesi 
olarak isimlendirilir.

 � Somali’nin yerlileri bugün bile kendi aralarında çiftçiler ve çobanlar diye ikiye ayrılmaktadırlar. Birincilere mensup 
olan Digil ve Rehâveyn kabileleri daha ziyade Cûbâ ve Vebî Şebîlî ırmakları çevresinde yaşarken Dir, İshak, Heviye 
ve Dârûd kabileleri olan çobanlar ise ülkenin kuzey, batı ve güneybatı bölgelerini yurt edindiler.
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İSLAMÎ DÖNEMDE SOMALİ 

 � M.S. VII. yüzyıldan itibaren  Arap kabileleri Somali sahillerine yerleşir.

 � İlk sultanlık Yemen idaresinde Cibuti’ye en yakın yer olan ve Aden Körfezi kıyısındaki bir sahil kasabası olan 
bugünkü Zeyla’da kuruldu.

 � Somali sahilleri ile kara tarafından çevreleyen komşusu Etiyopya sınırı arasında 300-400 km. genişliğinde 
kuzeyden güneye uzanan bir ülkedir. Önemli limanları Makdişu, Obbia Merka ve Berave’dir. Güneyinde Cûbâ ve 
Vebî Şebîlî isimli iki ırmağa sahiptir.

 � “Somal” da denilen Somali soylular bugün ülke nüfusunun tamamını oluşturdukları gibi aynı soydan milyonlarca 
insan komşusu olan Cibuti, Etiyopya ve Kenya’da yaşamaktadır.

 � Somaliler Afrika’nın özellikle Nil havzası bölgesinde yaygın Kuşitik soylular ile yine kıtanın batısından doğu ve 
güneyine göçeden Bantu soyluların özellikle M.S. XI. yüzyıl ve öncesinde Makdişu çevresine yerleşerek diğerleriyle 
karışmasıyla oluşan bir millettir. 

 � “Somal” isminin menşei konusunda çok farklı rivayetler arasında İsmâil isminin zamanla yerli dilde önce “smâl” 
ve bir süre sonra da “Somali” şeklini aldığı kanaati yaygındır.  Hatta İslam kültürünün tesiriyle soylarını efsanevi 
bir şekilde buraya 739 yılında gelen ve Hazreti Muhammed’in amcaoğlu Akîl b. Ebî Talib’in oğlu olan İsmail’in 
soyuna mensup kimselere ulaştırırlar. Zira ülkenin büyük kabilelerinden Dârûd’un adının da Dâvud b. İsmail’den 
geldiği ileri sürülmektedir. “İsa (İsaaq)” olarak isimlendirilen kabilenin ismi de benzer şekilde İshak’tan geliyor 
denmektedir. 
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 � Mesûdî’nin Kitâbüz-zünûc adlı eserine göre başkent Makdişu Emevî halifesi Abdülmelik b. Mervân (ö.705) 
zamanında gelen Araplar tarafından kuruldu. Batılı seyyahlardan De Barros’a göre ise daha sonraki bir döneme 
rastlayan 887 yılında inşa edildi. 

 � M.S. 900-1500 yılları arasında Somali sahilleri  eski Habeşistan topraklarının güçlü iki Müslüman hanedanı olan 
Evfât (İfat) ve Adil (Adel) Sultanlıklarının idaresinde kaldı

 � İlk kaynaklardan bir kısmı Makdişu  şehrinin Araplar ve Farisi soylu Karmatiler tarafından inşa edildiği yönündedir. 
13 ve 14. yüzyıllarda bölgenin en önemli İslam şehirleri arasındaydı. Başka bir rivayete göre ise Makdişu ve 
Berâre Arabistan’ın Ahsa bölgesinden üç gemi ile gelen yedi kardeş tarafından kuruldu. 

 � 13. yüzyıl başında veya daha önceki dönemde buranın imam, talebe ve fukaha silsilesi içinde kendisine has bir 
idari yapısı vardı. Şehir ve çevresinde 34 ayrı klan yaşamaktaydı. Bunlar içinde Kahtânî soylu kadı ve hatipler 
Makarrî klanına mensup olup 1250 yılına kadar şehri yönettiler.

 � İslamiyetin yayılmasından sonra Zeyla iskelesi ve çevresinden ilk bahseden Tuhfetü’l-Ebrâr isimli eserin müellifi 
Ebû Hâmid el-Gırnâtî Zeyla halkını Bilâdü’s-sûdan’ın en erdemli insanlarıdır 

 � 1415 yılında Hrıstiyan Habeş kralı Adel Sultanı Sadüddin’i Zeyla’da şehit etse de burada uzun süre kalamayıp 
çekilince 1517’deki Portekiz istilasına kadar sakin bir hayat yaşandı. 

 � Başkent Makdişu’da bulunan en eski iki tarihi cami 1238-1268 yılları arasında Fahrüddin Hanedanı olarak da 
bilinen dönemde inşa edildi. 

 � İbn Battûta burayı 1330 yılında ziyaret ettiğinde Makdişu’nun refah ve ticaret merkezi olduğunu bizzat müşahede 
etti. Onun anlattıklarından sonra 1490 yıllara kadar geçen tarihi hakkında ise pek fazla bilgiye rastlanmamaktadır. 
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PORTEKİZ İSTİLASI

 � Portekizliler 1499-1507 yılları arasında tüm Doğu Afrika sahil şehirleri gibi Makdişu’yu da fırsat buldukça 
bombaladılar, ama şehir çok iyi muhafaza edildiği için karaya çıkma fırsatı bulamadılar. 1517 yılı istila yılı oldu.

 � Somalili Müslümanlar 1529-1543 yılları arasında Harar sultanı Ahmed Gran (Cerrî/solak) lakaplı Ahmed b. 
İbrahim el-Gâzî ‘nin Portekizlilerin müttefiki Hrıstiyan Habeş kralına karşı yürüttüğü cihadı desteklediler. Portekiz 
istilasından 10 sene sonra başlayan onun bu mücadelesine en büyük destek ise kendisine ateşli silah temin eden 
Osmanlı Padişahı Kanuni’den geldi. 

 � Ancak onun 1543’te şehit düşmesi ve Adel sultanlığının yıkılması üzerine Müslümanlar daha önceki yıllarda 
Etiyopya içlerine doğru ilerledikleri kuzey bölgelerinden güneye doğru çekildiler. Özellikle XVI. yüzyıl sonrasında 
Somalililer genelde sahil kıyılarındaki Zeyla ve Makdişu gibi şehirlerin de aralarında bulunduğu yerleşim bölgelerini 
yurt edindiler. 

 � Bu dönemde Zeyla bir müddet gözden düştüyse de Osmanlılar buraya kadar gelerek güney sınırlarını genişletirken 
bölgedeki Portekiz işgaline karşı yerli Müslümanlarla işbirliği yapıp birlikte uzun yıllar dış düşmana karşı mücadele 
ettiler.

 � Osmanlıların Kızıldeniz’de etkili bir güç olması aslında Özdemir Paşa’nın 1547’deki faaliyetleriyle başladı ve Zeyla 
1559’da devletin bir parçası haline geldi. Sonraki yıllarda da yerine geçen oğlu Osman Paşa tarafından kurulan 
Habeş eyaleti içerisinde bir sancak merkezi yapıldı. 

 � Güneyindeki Cûbâ bölgesi ve merkezi Kismayu’nun yer aldığı Hint Okyanusu sahilleri Portekiz tarafından yaklaşık 
iki asır istila edildi. Buradaki Müslümanların yardımına ise 1696 yılında Uman Sultanlığı yetişti. 
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SOMALİ SAHİLLERİNDE TÜRKLER 

 � Araplar dışında Türkler’in Afrika Boynuzu bölgesinde Eyyûbiler döneminden itibaren varlık gösterdikleri 
bilinmektedir. Etkili oldukları dönem ise Memlûklerle başlasa da Osmanlılar ile birlikte burada ciddi anlamda 
idarelerini hissettirdiler. Kuzey Somali’de bulunan bazı madeni paralar üzerinde Memlûk Sultanı Kayıtbay (1468-
1491) ve Osmanlı Padişahı İkinci Selim (1566-1574) adına rastlanması bunun göstergesidir.   

 � Osmanlı Devleti’nin Arap Yarımadası ve Afrika’daki etkinliği XVI. yüzyılın başına, Yavuz Sultan Selim dönemine 
rastlamaktadır. Arap Yarımadasında Bağdat, Hicaz ve Yemen ile tesis edilen hakimiyet, Afrika’da yaklaşık 60 yıl 
İspanyol ve Portekiz istilalarına karşı bazen yapılan büyük deniz ve kara savaşları neticesinde Afrika’da Mısır, 
Cezayir, Tunus ve Trablusgarp (Libya) ile Habeşistan eyaletlerinin kurulmasıyla tamamlandı.

 � 1517 yılında ilk iş olarak Mekke ve Medine’yi tehdit eden Portekiz Donanması Osmanlılar tarafından Kızıldeniz’den 
çıkarıldı. 

 � Kaynaklarda Somali kıyılarındaki Osmanlı varlığının başlangıcı olarak  genelde 1526 yılı, yani Kanuni sultan 
Süleyman dönemi verilmektedir.

 � Osmanlı Devleti Arap Yarımadası ile Afrika arasındaki Kızıldeniz çevresindeki hakimiyetini Habeş, Yemen, Hicaz 
eyaletleri/vilayetleri ve bir dönem Hint Donanması ile sağladı.

 � Hint donanmasının ilk kaptanı Pirî Reis Kitâb-ı Bahriye adlı eserinde Somali kıyılarını çevreleyen Hint Okyanusunu 
Zenci Denizi olarak tarif ederken Sudan kelimesini ise siyâhilerin ülkesinin adı olarak vermektedir. Onun ifadesine 
göre buranın halkı Makdişu (Muğdişî) dili konuşmaktaydılar ve Müslüman olanları Şafii mezhebine bağlı olup 
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denize uzak bölgelerde yaşayanları ise putperest idiler. Pirî Reis’e göre burası son derece gelişmiş olup her tarafı 
denizle çevriliydi. Onun Makdişu kıyıları dediği bölge en güneydeki Mozambik’in Sefâle (Sofala) şehrinden 
başlayıp kuzeye doğru Mozambik, Kilve (Tanzanya), Mombasa ve Malindi (Kenya) adalarını içine alıyordu. 
Buradaki şehirlerin en önemlisi bugünkü Somali’nin başkenti Makdişu olup ondan daha büyük şehir yoktu ve 
Portekizliler her yıl buraya uğrayarak ellerindeki altınlarını alıp götürmekteydiler. Yine fildişi ve abanozu buradan 
temin ediyorlardı.

 � Osmanlı Devleti bölgeyle zaman zaman az ilgilendiğinde buraları genelde Mekke Şerifinin manevi sorumluluğuna 
havale etmişti (1630-1830).

 � Portekizliler Doğu Afrika ve Arabistan’ın güney sahillerinden vazgeçmediler ve Osmanlıların buradaki faaliyetlerinde 
en büyük rakipleri olarak devamlı mücadele ettiler.

 � Osmanlılar ise Hint Kaptanlığı sayesinde Yemen, Doğu Afrika, Hindistan ve hatta Endonezya ile irtibatlarını bu 
bölgeden sağladılar.

 � Padişah Üçüncü Murad döneminde (1574-1595)  Yemen valisi Hasan Paşa bugünkü Kenya devletinin Mombasa 
limanına kadar bütün Somali sahillerini Osmanlı Devleti’ne bağladı.

 � Osmanlıların bölgedeki varlıkları büyük bir kesintiye uğramadan 1850’lili yıllara kadar geldi.

 � Hint Okyanusunu çevreleyen sahillerde ve adalarda yaşayanlar da Osmanlılara manevî bağlılıklarını daima 
muhafaza ettiler. 

 � Zeyla iskelesi ve çevresi 17. yüzyılda Yemen sahilinde Muha iskelesine bağlandı.
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 � Zeyla’da yaşayan Arap, Somali ve Afar soylu kimseler ticarete olan yatkınlıkları sebebiyle Cidde, Basra ve Hindistan 
taraflarına ticari seferler düzenlemekteydiler. 

 � 1672-1680 yılları arasında Mısır, Sudan ve Habeşistan’ı gezen Evliya Çelebi de Somali hakkında epeyce bilgi 
vermekteydi. Bir ay ikamet ettiği Zeyla’nın Özdemir Paşa tarafından 1522 (h. 928) yılında Portekizliler’den 
alınan önemli bir kalesi vardı. Burası Habeşistan’ın güney sınırını oluşturuyordu. Makdişu’dan itibaren Afrika 
kıtasını güneyden batıya dolaşan ve kuzeybatı Afrika’daki Fas’ın Septe şehrine kadar uzanan sahillerin tamamı 
Portekiz işgalindeydi. Zeyla kalesinde yaşayan ve burayı Osmanlı Devleti adına idare eden paşa aynı zamanda 
buranın kaymakamı olup kendisine tabi üç yüz adamı vardı ve yıllık kırk kese muhasebe vermekteydi. Yabancı 
ticaret gemileri geldiğinde ise beş kese gümrük vergisi toplanmaktaydı. Kalenin dışında yetmiş-seksen bin kişi 
yaşamaktaydı. Makdişu ve buraya bağlı sahil şehirlerinde yaşayan tüm Müslümanların Cuma hutbelerini Osmanlı 
Padişahları adına okuduklarına bizzat şahit olmuştu.

 � Arabistan sahilleri, Basra Körfezi, Doğu Afrika Sahilleri ve Kızıldeniz güven ve emniyet altındaydı. Zeyla Doğu 
Afrika’nın en önemli iskelelerden birisi olarak etrafından tecrit edilmiş bir noktada Osmanlı hazinesine yıllık 300 
lira vergi veren bir şeyh tarafından idare edildi. 

 � Osmanlılar en zor zamanları olan 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın ilk yıllarında  özellikle Mısır Hidivliği, 
Yemen ve Hicaz Vilayeti aracılığıyla bölgede sömürgeciliğe karşı Somali, Habeşistan ve Sudan’a yardımcı oldu. 

 � Osmanlı Devleti yılda üç bin kese altın karşılığında Hint okyanusu tarafındaki Re’sül-Hâfun’a kadar uzanan Somali 
kıyılarının idaresini 1875 yılında Mısır hidivi İsmail Paşa’ya devretti ve 1884 yılına kadar Harar dahil bölgedeki 
Müslüman toprakları Mısır idaresinde kaldı.
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 � 1830-1874 yılları arasında Yemen vilayetiyle irtibatlı olarak idare edilen Somali kıyıları 19. ncu yüzyılda önce 
Ali Şîrmâki İbn Salih (1841 – 1855/1857-1861) ve Ebu Bekir İbn Muhammed (1855-1877/1861-1874) isimli 
mahalli idareciler tarafından ikişer defa dönüşümlü olarak Osmanlı Devleti adına yönetildi. 

 � Osmanlılar en zor zamanları olan 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın ilk yıllarında  özellikle Mısır Hidivliği, 
Yemen ve Hicaz Vilayeti aracılığıyla bölgede sömürgeciliğe karşı Somali, Habeşistan ve Sudan’a mümkün mertebe 
yardımcı oldular. 

 � Osmanlı Devleti yılda üç bin kese altın karşılığında Hint okyanusu tarafındaki Re’sül-Hâfun’a kadar uzanan Somali 
kıyılarının idaresini 1875 yılında Mısır hidivi İsmail Paşa’ya devretti ve 1884 yılına kadar Harar dahil bölgedeki 
Müslüman toprakları Mısır idaresinde kaldı.
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SÖMÜRGECİLİK 

 � Osmanlılar karşılarına hemen çıkmaları üzerine bölgede istedikleri gibi sömürgeleştirme konusunda fırsat 
bulamayan Portekizliler daha ziyade Güney Afrika’ya yakın bölgelerde ve özellikle Mozambik kıyıları ile Hindistan 
tarafına güçlerini kaydırdılar.

 � 16-19. yüzyıllar arasında İspanyollar, Hollandalılar, Fransızlar ve İngilizler de onları takip etti ve daha ziyade bu 
ülkeler Japonya, Filipinler, Güney Asya ve Endonezya ile çevresine ağırlık verdiler.

 � Makdişu ve çevresi 17. yüzyılın sonlarından itibaren Uman Sultanlığından gelen tüccarların idaresine girdi. 
1828 yılında Somali sahil şehirlerinden Berâve, Merka ve Makdişu Uman Sultanlığından payitaht merkezi olarak 
Zengibar adasını yapan Bûsaîd hanedanına bağlandı.

 � 19. yüzyılın ortalarında İngilizler Yemen’in Aden kasabasında, Fransızlar bugünkü Cibuti’nin Ubuk iskelesinde, 
İtalyanlar ise Eritre’nin Assab iskelesinde bazı noktaları mahalli yetkililerden kira adı altında ellerine bazı arazileri 
geçirdiler.

 � 1875 yılından itibaren ise İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar buraların üzerinde hakları olduğunu iddia ettiler. 
Habeşistan’ın Hıristiyan Kralı İkinci Menelik ise tüm Somali’yi topraklarına katma hevesindeydi. 

 � İtalya 1880-1890 yılları arasında Hint Okyanusu kıyısındaki Benadir sahilindeki toprakların kullanım hakkını ele 
geçirdi ve burasını 1905’te tek sömürge içinde birleştirirken 1908’de resmen kendisinin ilan etti. 

 � Somali sahilleri Avrupalıların iştahını kabartıyordu ve burası üzerinde özellikle İngiltere ve İtalya arasında büyük 
bir rekabet vardı. Ayrıca Fransa’nın derdi de stratejik bir noktayı eline geçirmekti. 
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 �  Osmanlı idaresindeki Zeyla iskelesi ve çevresi 1882 sonrasında İngiltere tarafından hak iddia edilen bir bölge 
oldu ve buraya İngiliz Somalisi, yani Somaliland adını verdiler. Yine İngilizler Somali soyluların yaşadığı Kenya’nın 
kuzeyindeki bölgeyi de işgal ettiler.

 � İtalyanlar Somali’nin güney ve doğu bölgesini işgal edip sömürgeleştirdiler. Ayrıca Etiyopya’ya da göz dikip oranın 
güneyindeki Somali soyluların yaşadığı bölgeleri ele geçirdiler.

 � Bugünkü Etiyopya sınırlarında dört asır hüküm süren Somali asıllı Harar emirleri 19. yüzyılın ortasında iktidarlarını 
Hristiyan Habeş İmparatoru’na bırakmak zorunda kaldılar. Etiyopya bugün Ogaden olarak isimlendirilen bu bölgeyi 
halen ciddi direniş hareketlerine rağmen işgali altında tutuyor.

 � Afrika’da sömürgeciliğe karşı en önemli direnişlerden birisi Somali’nin kuzey bölgesinde 1899-1920 yılları 
arasında Muhammed b. Abdullah Hasan önderliğinde verildi. 

 � Kendisine Somali dilinde Maxamad Cabdille Xasan denilmekteydi. 

 � Sömürgeciler tarafından akıl ermez bir fanatik olarak görülen bu kişi Somali devleti tarafından bağımsızlık 
mücadelesini başlatan ilk milli kahraman kabul edilmektedir. 

 � 15 yaşına kadar doğduğu muhitte din eğitimi aldıktan sonra 1880-1890 yılları arasında yaklaşık on yıl bir çok 
yere seyahat etti. Bunlar içinde Sudan’da Mehdi ile görüşmesi önemli bir dönüm noktasıdır. 

 � 1894’te hacca gittiğinde Salihiyye tarikatına intisap etti. Onun Somali dışında bulunduğu yıllarda İngiliz 
sömürgeciliği başlamış ve çok sayıda misyoner Somali topraklarında faaliyette bulunmaktaydı. İlk tepkisini 
ülkesinde Hrıstiyanlığı yaymak için uğraşan misyonerlere karşı verdi. 
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 � Yaklaşık 20 sene İngilizler başta olmak üzere İtalyanlar ve onlarla birlikte hareket eden Hrıstiyan Habeş kralına 

karşı aralıksız savaştı. İngilizler kendilerine karşı “dervişler” adını verdiği adamlarıyla yürütülen bu bu direniş 

karşısında çaresiz kaldılar ve ülkesini savunan bu Müslüman öndere “Deli Molla” anlamında “Mad Mullah” lakabını 

verdiler. 1910’da onun karşısında büyük bir hezimete uğrayıp ülkenin iç kesimlerinden çekildiler. 

 � Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Devleti ile irtibata geçen Muhammed b. Abdullah ülkesinin himayesini 

üstlenmesini talep etti. Osmanlı Devleti de Afrika’nın bu bölgesinde Avrupalılar’ın işgal faaliyetlerinin Muhammed 

b. Abdullah tarafından önlemesine yardım etmeye karar verdi.

 � Somali’de daha fazla nüfuz kurma mücadelesi veren İngiltere, İtalya, Hrıstiyan Habeş kralı ve Fransa bir an evvel 

Muhammed b. Abdullah’ı safdışı bırakma telaşına kapıldılar. 

 � Sonuçta Somali devletinin bağımsızlık yolundaki ilk millî kahramanı sayılan Muhammed b. Abdullah 1920 sonu 

veya 1921 yılı başında bir hastalıktan vefat etti veya sömürgecilerin ortak girişimi sonucu ülkenin iç kısımlarına 

çekilmeye çalıştığı bir sırada şehit edildi. Onun vefatı ile birlikte Somali direnişi büyük bir yara aldı.

 � İtalya bölgede yeniden güç kazandı ve 1935 yılında Habeşistan’ı ele geçirmek için Somali’yi üs olarak kullandı. 

1936’da Habeşistan’ın tamamı işgal edilince sıra Somali’de İngiliz işgalindeki bölgeleri de ele geçirmeye geldi. 

 � 1940 yılında bütün Somali soyluların yaşadığı topraklar Somali adıyla İtalyan işgaline girdi. Ne var ki İtalyanların 

bu girişimi yerli halkın nazarında ileride daha güçlü bir Somali devleti kurulması bilincini kuvvetlendirdi.
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 � 1943 yılında kurulan Somali Gençlik Kulübü (Somali Youth Club), 1947 yılında Somali Gençlik Cemiyeti (Somali 
Youth League) adı altında bağımsızlık yolunda yeni bir hareket olarak ortaya çıktı. Bu hareketin temel düşüncesi 
İngiltere, İtayla, Fransa, Etiyopya ve Kenya sınırları arasında paylaşılan Somali ülkesini tek bir idare altında 
toplamaktı.

 � 1948 yılında İngiltere, ABD, Sovyetler Birliği ve Fransa birlikte Somali’nin geleceğini belirlemek üzere bir komisyon 
kurdular ve son kararı Birleşmiş Milletlerin verecek şekilde bir düzenleme yaptılar. Aynı yıl içinde Haud denilen 
kuzeybatıdaki Ogaden bölgesi Etiyopya’ya bırakıldı. 

 � İngiltere 1948 yılında eskiden kendisine ait olan Somaliland isimli bölgeyi İtalya’dan geri aldıysa da ülkenin 
güneyinde kalan kısımlar 10 yıllık bir süre için bu ülkenin idaresinde bırakıldı. 

 � 1954 yılında Etiyopya krallığı Somaliland’ı kısa bir süre için kendi topraklarına kattı. 

 � Sömürgecilikle birlikte Somali 5 parçaya ayrıldı

 � 1- Günümüzde Cibuti olarak bilinen ülke 1977 yılına kadar Fransız Somalisi adıyla sömürgeleştirildi.

 � 2- Kuzeybatı Somali İngilizler tarafından Somaliland adıyla sömürgeleştirildi.

 � 3- Başkent Makdişu’dan Somaliland’a kadar olan kısım İtalyan Somalisi adıyla sömürgeleştirildi.

 � 4- Kenya’nın kuzeyi ile Somali’nin en güney kısmı yine İngilizler tarafından sömürgeleştirildi.

 � 5- Somali’nin iç kısımlarını oluşturan Ogaden bölgesi Habeşistan İmparatorluğu (bugünkü Etiyopya devleti) 
tarafından sömürgeleştirildi.

 � 1960 yılı Haziran ayında bağımsız olan Somali Cumhuriyeti sadece İtalyan Somalisi ve Somaliland’ı içine alacak 
şekilde kuruldu. Fransız Somalisi, Ogaden ve Kenya’nın kuzeyi ise komşu ülkelerin sınırları içinde kaldı.  
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BAĞIMSIZ SOMALİ 

 � İkinci Dünya Savaşı sonrasına tesadüf eden 1947 yılında İtalya barış anlaşması imzalayınca Afrika’da 
sömürgeleştirdiği yerlerin idaresini ABD, İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği’ne bırakmak zorunda kaldı. Fakat 
bu dört ülke arasında bir anlaşma ortamı sağlanamadı. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler Somali’ye 10 yıl İtalya’nın 
vesayetinde kaldıktan sonra bağımsızlık verileceğini 1949 yılı Kasım ayında kabul etti. Ayrıca 1 Nisan 1950’de 
uygulamaya konan bu kararla Cibuti’den Kenya’ya kadar olan bugünkü ülke topraklarına ilk defa Somali adı verildi. 

 � 26 Haziran 1960 günü Somali’nin güneyi daha önce Birleşmiş Milletler öncülüğünde yapılan anlaşma gereği 
İtalya’dan kurtuldu ve 1 Temmuz 1960’da bağımsızlığını ilan etti. 7 Temmuz günü de Somaliland ile birleşerek tek 
devlet haline geldi. Birkaç gün sonra da ülkenin kuzeyi ile birleşerek tek bir Somali devleti kurulmuş oldu. Fransa 
ise yüzölçümü olarak küçük, ama son derece stratejik konumdaki Cibuti’yi 1977 yılına kadar sömürgesi olarak 
tutmaya devam etti ve burası müstakil bir devlet oldu. 

 � 1960 yılında bağımsız olan Somali Cumhuriyeti 1969 yılındaki Muhammed Siyad Barre’nin (Berrî) askeri darbesine 
kadar bazı sıkıntılarına rağmen belli bir çizgi tutturmuştu.

 � Somali 1960 yılında bağımsızlığını ilan edince önce devletbaşkanlığına Adem Abdullah Osman seçildi. 1967 
yılında iktidarını Abdürreşid Ali Şîrmârki karşısında bırakmak zorunda kaldı. Somali Gençlik Cemiyeti lideri de 
olan Şirmâki 1947’den itibaren büyük Somali devletini kurmak için mücadele ediyordu. Ne var ki devletbaşkanlığı 
görevinin ikinci yılını henüz tamamlamadan 15 Ekim 1969 tarihinde öldürüldü. 21 Ekim günü ise başbakan 
Muhammed Egal de General Muhammed Siyâd Berrî’nin (Siad Barré) başında bulunduğu bir grup darbeci askerin 
iktidarı el geçirmesine engel olamadı. 
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 � Yeni idare Somali Demokratik Cumhuriyeti’ni ilan etti. 1970 yılında Sovyetler Birliği’nin desteğini alan yeni 
devletbaşkanı sosyalist sistemi benimseyerek uygulamaya koydu. Ordusunun eğitimini Doğu Almanya ve 
Sovyetlerden getirilen uzmanlara verdi. Ayrıca Çin, ABD, İtalya ve İngiltere ile de münasebetler kurdu. Birkaç 
yıl içinde ülkedeki ekonomik değeri olan her şeyi millileştirdi. Ayrıca ülkede çok etkili olan kabilelerin nüfuzunu 
kırmaya çalıştı. 1974-1975 yılında yaşanan aşırı kuraklık Somali’yi Arap Birliği’ne üye olmaya zorladı.  

 � 1969-1991 yılları arasında askeri darbe sonucu Somali Devleti önce Sovyetler Birliği ekseninde Sosyalist bir çizgi 
takip etti. 1977-1978 yılında Ogaden’i ele geçirmek için yapılan savaşla Sovyetler Birliği ile ilişkiler koparıldı ve 
ABD çizgisine geçildi.

 � Ülkede artan iç muhalefetin baskısıyla 1991 yılında Siyad Barre ülkeyi terk etti. 2008 yılı Ekim ayı itibarıyla 20 
yıldır devam eden iç savaş henüz sona erebilecek bir seviyeye gelemedi. 

 � 1969-1991 yılları arasında askeri darbe sonucu Somali Devleti önce Sovyetler Birliği ekseninde Sosyalist bir çizgi 
takip etti. 1977-1978 yılında Ogaden’i ele geçirmek için yapılan savaşla Sovyetler Birliği ile ilişkiler koparıldı ve 
ABD çizgisine geçildi.

 � Ülkede artan iç muhalefetin baskısıyla 1991 yılında Siyad Barre ülkeyi terk etti. 2008 yılı Ekim ayı itibarıyla 20 
yıldır devam eden iç savaş henüz sona erebilecek bir seviyeye gelemedi.   

 � Etiyopya’da imparatorun devrilmesiyle yaşanan iktidar değişikliği sırasındaki siyasi zafiyetten istifade eden 
Muhammed Siyâd Berrî 1975-1978 yılları arasında Etiyopya’da nüfusunun tamamına yakınını Somali soylu 
Müslümanların oluşturduğu Ogaden bölgesinin büyük bir kısmını ülkesinin sınırlarına kattı. 
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 � Sovyetler Birliği ve Küba Etiyopya’ya büyük bir askeri destek vererek Somali ordusunu ele geçirdiği yerlerden 
çıkardılar. Başarıyla başlayan bu teşebbüsü büyük bir hezimete dönüştü ve Somalilerden 8.000 kişi ölürken 
150.000 kişi bulundukları yerleri terk ederek mülteci oldu. 

 � Siyâd Berrî Sovyetler’in ülkesine karşı ihaneti yüzünden Amerika Birleşik Devletlerine yaklaştı. 1974 yılında 20 yıl 
süreyle geçerli olması öngörülen bir anlaşma imzaladığı Sovyetler’e tamamen sırt çevirdi ve yanında tuttuğu bu 
ülkenin danışmanlarını sınır dışı etti. 

 � 1980 yılında ABD ile 10 yıl süreli askeri işbirliği anlaşması imzaladı. ABD’ye verdiği insani ve askeri yardım 
karşılığında kuzeyde bulunan ve daha önce Sovyetlerin kullandığı askeri üssü kullanmalarına müsaade etti 

 � Siyâd Berrî 1986 yılında Somaliland’da oldukça kuvvetli olan Somali Millî Hareketi’nin aşırı muhalefetine rağmen 
yeniden devletbaşkanı seçildi. 1980’li yılların sonunda ortaya çıkan yeni muhalefet hareketlerinin ülkeyi karışıklığa 
sürüklemesine ise engel olamadı. 

 � Ogaden’den mütemadiyen gelen mülteciler ülkeyi zor durumda bıraktı. Etiyopya ile zaman zaman yaşanan 
gerginlikler belli aralıklarla devam etti. Ancak 3 Ekim 1988 tarihinde imzaladıkları barış anlaşmasıyla araları 
düzeldi.  

 � Somali’de gittikçe şiddetlenen iç karışıklık üzerine tam 22 sene ülkeyi demir yumruk olarak idare eden 
Muhammed Siyâd Berrî 1991 yılı Ocak ayında ülkeyi terk etti. Yerine Birleşik Somali Kongresi üyesi de olan Ali 
Mehdi Muhammed Ferah Aydid geçti. Fakat rakip taraflar arasında artan şiddet olaylarında 50.000 kişi öldü. 
Kısa zamanda mahalli güçler arasında paylaşılan Somali’de meşru bir idare kalmadı. Bir de artan kuraklık sonucu 
yaşanan açlık yüzünden 300.000 kişi ölünce ülke içinden çıkılamaz felakete sürüklendi.
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 � 1992 yılında Birleşmiş Milletler’i harekete geçiren ABD bu ülkeye “Umut Operasyonu/Restore Hope” adı altında 

28.000 askerini gönderdi. İstediği neticeyi alamayınca çektiği askerlerinin yerine bu defa Birleşmiş Milletler’in 

denetiminde barışı tesis etmek için ONUSOM adı verilen 10.000 kişilik uluslararası bir güç yerleştirdi. Ancak iç 

savaş yatışacak gibi değildi. Sonunda halka yaptıkları işkencelerle büyük bir infiale sebep olan bazı ONUSOM 

askerleri buradan çekilmek zorunda kaldı. Önce bu ortak güçteki ABD ve Fransız askerleri Somali’yi terk etti. 1993 

yılı Mayıs ayında Birleşmiş Milletler sadece insani yardıma katkıda bulunmak için buraya ONUSOM II adıyla yeni 

bir birlik yerleştirdi. 1995 yılı Mart ayında ise Birleşmiş Milletlere bağlı bütün askerler buradan ayrıldı. İç savaş 

taraftarları ülkeyi tam bir harabeye çevirerek herkes kendi bölgesini kontrolüne aldı.

 � General Muhammed Ferah Aydid 1996 yılında giriştiği bir çarpışmada öldürülünce yerine oğlu Hüseyin Muhammed 

Aydid geçti. 

 � Somali’de gittikçe ağırlaşan durumu düzeltmek için 2000 yılında Birleşmiş Milletler denetiminde rakip taraflar 

arasında yeni bir anlaşma imzalandı ve Abdikasım Salad Hasan geçici parlamento tarafından başkan seçildi. 2003 

Temmuz ayında bir federatif yapı kabul edilerek belli bir uyuşma sağlandı.  

 � 29 Ocak 2004 tarihi Somali için yeni bir başlangıç oldu. 15 senedir savaşı devam ettiren tarafların önderleri 

geçici bir parlamento kurmak için bir anlaştılar. Parlamento güvenlik sebebiyle ilk açılışını 22 Ağustos’ta Kenya’nın 

başkenti Nairobi’de yaptı. 10 Ekim 2004’te Puntland bölgesinde otonomi ilan eden Abdullah Yusuf Ahmed 

Nairobi’de toplanan parlamenterler tarafından devletbaşkanı seçildi. 
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 � Kurulan hükümet henüz faaliyetlerine başlamadan başkent Makdişu’daki 12 kadar İslam mahkemesinin başlattığı 
ve başkanlığını Şeyh Şerif Şeyh Ahmed’in yaptığı yeni bir hareket ile ABD destekli geçici federal hükümet 
kuvvetleri arasında 2006 yılı Mayıs ayında çarpışmalar yaşandı. 5 Haziran’da İslam Mahkemeleri Birliği adlı yeni 
oluşum başkentin kontrolünü ele geçirdi. 

 � Somali’de durumun gittikçe İslam Mahkemeleri’nin eline geçtiğini gören ABD ülkeyi yıllardır iç savaşın içinde 
tutanlara milyonlarca dolar yardımda bulunarak onlara karşı gelmeleri için teşvik etmeye başladı. Çünkü İslam 
Mahkemeleri’nin el-Kaide bağlantılı olduğunu iddia ediyor ve böyle bir işbirliğinin bölgedeki planlarını sıkıntıya 
sokacağını biliyordu. Somalili bu rakip gruplar ABD’nin verdiği destekle kendi aralarındaki çarpışmalara ara 
vererek 18 Şubat 2006 tarihinde Barışın Tesisi ve Teröre Karşı İşbirliği adı altında toplandılar ve silahlarını bu 
mahkemelere çevirdiler. Etiyopya ordusunun desteğiyle İslam Mahkemeleri Somali’deki gücünü kaybederek 
idareyi bırakmak zorunda kaldı.

 � İslam Mahkemeleri Birliği’nin kurucularından sertlik yanlısı Hasan Zahir Üveys Eritre’ye, ılımlı kişiliğiyle tanınan 
Şey Şerif Şeyh Ahmed ise Cibuti’ye sığındı. Burada 2008 yılı Aralık ayında toplan toplam 430 delegeden 293’ünün 
oyunu alarak Somali’nin yeni devlet başkanı oldu.

 � Onu ABD, Avrupa ve Etiyopya işbirliği yapmakla suçlayan Hasan Zahir Üveys bu ülkenin ezeli rakibi Eritre’den aldığı 
destekle Kismayu bölgesinde İslam Mahkemeleri Birliğine mensup sertlik yanlısı gençlerden oluşan Hareketü’-
ş-Şebab grubunu Makdişu’ya karşı direnişe geçirdi. Son üç yıldır ülkede akan kanın ve bugünkü zor durumu 
hazırlayan iç savaşın temelinde bu rekabet yatmaktadır. 

 � ABD, 2006 yılında tüm İslam Mahkemeleri Birliği’ni el-Kaide ile bağlantılı gösterirken bugün sadece eş-Şebab 
mensuplarının bu irtibatı devam ettirdiği ileri sürülmektedir.
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2004 SONRASI : PARÇALANMIŞ SOMALİ

 � Somali Cumhuriyeti: Makdişu merkezli idare. 2004 yılında Abdülkasım Salad Hasan’ın devletbaşkanlığı devam 
ederken Makdişu’da Heviye kabilesine mensup Abdinur Ahmed DARMAN kendi devletbaşkanlığını ilan etti. 2006 
yılına kadar kendisini Somali Cumhuriyeti  devletbaşkanı olarak gördü. 

 � Geçici Federal Hükümet: Baidoa merkezli ve Birleşmiş Milletlerin tanıdığı Abdikasım Salad Hasan Kenya’da 
yapılan geçici parlamento seçiminde  koltuğunu koruyamadı ve yerine 1998 yılında Puntland bölgesinde tek 
taraflı bağımsızlık ilan eden Abdullah Yusuf Ahmed geçti. Başbakanlığa ise Heviye kabilesine mensup Muhammed 
Ali Gedi getirildi. Ancak 2007 yılı Kasım ayında yerini Nur Hasan Hüseyin Adde’ye bıraktı.

 �  Somaliland: 1991 yılında Somaliland tek taraflı bağımsızlığını ilan etti.

 � Pundland: Bosasso merkezli. 1998 yılında tek taraflı müstakil bir devlet olduğunu ilan etti.

 � Jubaland: Kismayo merkezli. 1998 yılında tek taraflı müstakil bir devlet olduğunu ilan etti.

 � İslam Mahkemeleri Birliği. Makdişu merkezli. 2006 Haziran-Aralık arası. Halen birinci lideri Şeyh Hasan 
Dahir Aweys (Zahir Üveys) Eritre’nin başkenti Asmara’da, ikinci lideri ve günümüzde Somali devletbaşkanı olan 
Şeyh Şerif Şeyh Ahmed ise 2008 sonuna kadar Cibuti’de sürgünde kaldı.

 � Güney Batı Somali: Rahaveyn Kabilesi Direnişinin 2002’de otonomi ilan etti. Hassan Muhammad Nur 
Shatigadud kendisini Baidoa merkezli bölgenin lideri ilanı etti.

 � Makhaatir. Somaliland-Puntland arasında 2008’de kendi istiklalini ilan ettiyse de bir yıl sonra Pundland’a dahil 
edildi.
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SOMALİ DEVLETBAŞKANLARI
Birinci Devletbaşkan: 1960 1963Birinci Devletbaşkan: 1960-1963

Aden Abdullah Osman Daar (ö.2007)
Th th fi t d th b t S li id t f ll tiThe the first and the best Somali president of all time
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İkinci Devletbaşkan : 1967-1969

Abdürreşid Ali ŞârmâkîAbdürreşid Ali Şârmâkî
(Abdirashid Ali Shermarke)

عبد الرشيد علي شارماركي

SOMALİ DEVLET BAŞKANLARI

Birinci Devlet Başkanı: 1960-1963 İkinci Devlet Başkanı : 1967-1969

Aden Abdullah Osman DAAr (ö.2007)
The the first and the best Somali president of all time

Abdürreşid	Ali	ŞârMâkî 
(Abdirashid	Ali	SherMArke)
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Üçüncü Devletbaşkan: 1969-1991ç ş

Muhammed Siyad Berrî
Muhammed Siyad Barre

Dördüncü Devletbaşkan: 1991-1995

Ali Mehdi Muhammed

Üçüncü Devlet Başkanı: 1969-1991 Dördüncü Devlet Başkanı: 1991-1995

Muhammed	Siyad	Berrî 
Muhammed	Siyad	BArre

Ali	Mehdi	MuhAMMeD
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Beşinci Devletbaşkan: 1995-1996Beşinci Devletbaşkan: 1995 1996

Muhammed Ferah Aydid
Muhammed Farah Aideed

Altnc Devletbaşkan: 1996-1998

Hüseyin Muhammed Ferah Aydid
Hussein Muhammad Farah Aideed

Beşinci Devlet Başkanı: 1995-1996 Altıncı Devlet Başkanı: 1996-1998

Muhammed Ferah Aydİd
Muhammed Farah Aİdeed

hüseyin	Muhammed	Ferah	Aydİd
hussein	Muhammad	Farah	Aİdeed
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Yedinci Devletbaşkan: 2000 2004Yedinci Devletbaşkan: 2000-2004

Abdulkassim Salad Hassan

SOMALİ CUMHURİYETİ
2003 2006Sekizinci Devletbaşkan: - 2003- 2006

Abdinur Ahmed DARMANAbdinur Ahmed DARMAN

Yedinci Devlet Başkanı: 2000-2004
SOMALİ CUMHURİYETİ

Sekizinci Devlet Başkanı: 2003-2006

Abdulkassim	Salad	hAssAn Abdinur	Ahmed	dArMAN
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SOMALİ GEÇİCİ FEDERAL HÜKÜMETİ
Dokuzuncu Devletbaşakan : 2004- 2008

Abdullah Yusuf AHMEDAbdullah Yusuf AHMED

Somali Geçici Federal Hükümeti Başbakan
2007 - 2008

Nur Hasan Hüseyin ADDE

SOMALİ GEÇİCİ FEDERAL HÜKÜMETİ  
Dokuzuncu Devlet Başakanı : 2004-2008

Somali Geçici Federal Hükümeti Baş-
bakanı 2007-2008

Abdullah Yusuf AhMeD Nur	hasan	hüseyin	Adde
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Pundland mahalli yöneticisi: 2004- 2009

Muhammed Muse Hersi ADDE

GÜNEYBATI  SOMALİ DEVLETBAŞKANI
2002- 2002

Hasan Muhammed Nur Şatigadud
Hassan Muhammad Nur SHATIGADUD

Pundland Mahalli Yöneticisi:  
2004-2009

Güneybati Somali 
Devlet Başkani 2002-2002

Muhammed	Muse	hersi	Adde hasan Muhammed nur ŞAtİgAdud
hassan	Muhammad	Nur	ShAtIgAdud
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Somaliland İkinci Devlet Başkan
1993 20021993-2002

Muhammed Hac İbrahim Egal
Muhammad Haji Ibrahim Egal

Somliland Üçüncü Devlet Başkan
2002- 20102002- 2010

Zahir Riyale Kahin
Dahir Riyale Kahin

Somaliland İkinci Devlet Başkanı 
1993-2002

Somliland Üçüncü Devlet Başkanı 
2002- 2010

Muhammed	hacı	İbrahim	egAL	
Muhammad	haji	Ibrahim	egAL	

Zahir	riyale	kAhİN
dahir	riyale	kAhİN
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MaakhirDevlet Başkan
200 20092007 - 2009

Albay Cibril Ali Salad
Colonel Jibrell Ali Salad

İSLAM MAHKEMELERİ BİRLİĞİ LİDERİ-1
200610- 2006- ….

Şehy Hasan Zahir Uveys (Kurucu lider. Halen Eritre’de sürgünde ve meşru hükümete karş özellikle eş-
Şebâb’ tahrike devam ediyor)Şebâb  tahrike devam ediyor)

Sheikh Hassan Dahir Aweys

Maakhir Devlet Başkanı  
2007 - 2009

İslam Mahkemeleri Birliği Lideri-1
10.2006 - ….

Albay	Cibril	Ali	sAlAD
Colonel	Jibrell	Ali	sAlAD

Şehy	hasan	Zahir	uveYs
Sheikh	hassan	dahir	AweYs

 (Kurucu lider. Halen Eritre’de sürgünde ve meşru hükü-
mete karşı özellikle eş-Şebâb’ı tahrike devam ediyor)
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İSLAM MAHKEMELERİ BİRLİĞİ LİDERİ-2
200611- 2006- ….

Şehy Şerif Şeyh Ahmed (Sudan’da coğrafya ve Libya’da hukuk eğitimi ald. 2008 Aralk aynda 430 
delegenin 293’ünün oyunu alarak devletbaşkan seçildi)delegenin 293 ünün oyunu alarak devletbaşkan seçildi)

Sheikh Sharif Sheikh Ahmed

İslam Mahkemeleri Birliği Lideri-2 
11.2006 - ….

Şehy	Şerif	Şeyh	AhMeD 
Sheikh	Sharif	Sheikh	AhMeD 

(Sudan’da coğrafya ve Libya’da hukuk eğitimi aldı. 2008 Aralık ayında 430 
delegenin 293’ünün oyunu alarak devletbaşkanı seçildi)
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İSLAM MAHKEMELERİ BİRLİĞİ LİDERLERİ

Şeyh Hasan Zahir Üveys (serlik yanls) 
ve 

Şeyh Şerif Şeyh Ahmed (lml)

İSLAM MAHKEMELERİ BİRLİĞİ LİDERLERİ

Şeyh Hasan Zahir Üveys (sertlik yanlısı) 
ve  Şeyh Şerif Şeyh Ahmed  (ılımlı)
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Somali Kabileleri

SOMALİ KABİLELERİ
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2006 Parçalanmş Somali

2006 PARçALANMIŞ SOMALİ
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İslam Mahkemeleri Birliği - 2006 Aralk

İSLAM MAHKEMELERİ BİRLİĞİ - 
2006 ARALIK
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2006 – İdari Bakmdan Bölünmüş Somali Bölgeleri

2006 – İDARİ BAKIMDAN 
BöLÜNMÜŞ SOMALİ BöLGELERİ
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2011 Temmuz Aynda Somali’nin Parçalanmş Hali 
(Açk ve Koyu Mavi Bölgeler: Uniter ve Federal Devleti Destekleyen Bölgeler. Turuncu renkli yerler ayrlkç 

bölgeler Krmz Bölge: Eş-Şebab kontrolünde Ortdaki Gri bölge: Tarafsz)bölgeler. Krmz Bölge: Eş-Şebab kontrolünde. Ortdaki Gri bölge: Tarafsz)

2011 TEMMUZ AYINDA 
SOMALİ’NİN PARçALANMIŞ HALİ 

(Açık ve Koyu Mavi Bölgeler: Uniter ve 
Federal Devleti Destekleyen Bölgeler. 
Turuncu renkli yerler ayrılıkçı bölgeler. 
Kırmızı Bölge: Eş-Şebab kontrolünde. 
Ortdaki Gri bölge: Tarafsız)
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Somali Kylarnda Korsanlk

SOMALİ KIYILARINDA 
KORSANLIK


