
SOSYALiZM 

polemikte sosyalizmi savunurken Kur'an 
ve hadisiere dayanma ihtiyacını hissetti ve 
dinin emirlerini işçi davasına yardımcı ola
rak kullandı. Hüseyin Hilmi ayrıca zekatı 
sosyalizmin pratiğe geçmiş bir şekli ola
rak ele aldı, tefecilik ve finans sermayesi
ne çatarken de İslamiyet'in antikapitalist 
cephesiyle birleşip şeriatın emrine uya
rak işçileri birlikte hareket etmeye çağır
dı (Cerrahoğlu, İslamiyet, s. 4-6). İslami
yet ve sosyalizmi bağdaştırmaya çalışan 
gayri müslim yazarlar da vardır. Filistin kö
kenli Marksist tarihçi Bendeli ei-Cevzi ide
olojik bir tarih okuması sonucu yazdığı ese
rinde İslam tarihinde ortaya çıkan bazı fır
kaların sosyalist olduğunu ileri sürdü (Min 
tM}]i'L-f:ıarekati'L-fikriyye fi'L-İslam, Beyrut 
ı 928). Roger Garaudy müslüman olmadan 
önce yazdığı Sosyalizm ve İslamiyet ad
lı eserinde sosyalist sisteme geçen İslam 
ülkelerinde yaşayanların aslında kendile
rine yabancı bir sistemi ithal etmedikleri
ni, böyle bir şeyin esasen kendi kültürle
rinde mevcut olduğunu göstermeye çalış
tı. Eseri Türkçe'ye tercüme eden Doğan 
Avcıoğlu ve E. Tüfekçi önsözde sosyaliz
min Türk-İslam kültüründeki kökenterini 
ortaya çıkarmak gerektiğinden bahseder
ler (s . 5-8). Sosyalizmi dini ve tarihi olarak 
meşrutaşurmak isteyen Marksist yazarlar 
genellikle İslam tarihinde ortaya çıkan ba
zı aşırı fırkaları ve isyan hareketlerini halk 
hareketi diye görüp sosyalizmin yerli ön
cüleri olarak gösterdiler. Özellikle din ali
mi ve süfı Şeyh Bedreddin Simavi sosya
list hareketin öncüsü diye takdim edildi. 
Bu meşrulaştırma gayretlerine Mısır'da, 
özellikle Abdünnasır'ın politikalarından vaz
geçildiği yıllarda daha çok rastlanır. Roz 
el-Yusuf dergisinin bu dönemde yayım
lanan pek çok sayısı buna ayrılan yazılarta 
doludur (Görgün, s. 180-181 ). Konuyla il
gili çalışmaların bazılarında, bilhassa Ba
tı literatüründe İslam sosyalizmi ve Arap 
sosyalizmi ibareleri birbirinin yerine kul
lanılarak mevcut kavram kargaşasına bir 
yenisi daha eklenmiştir. 
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li] HiLAL GöRGÜN 

ı --, 
SOVYETLER BİRLİGİ 

Avrupa ve Asya kıtası üzerinde 
Rusya'nın hakimiyetinde 

1922-1991 yılları arasında 
varlığını sürdüren 

sosyalist cumhuriyetler birliği 

L 
(bk. RUSYA). 

_j 

ı --, 
SOYURGAL 

Toprağa dayalı, 

vergi muafiyeti bulunan 
ve varisiere geçebilen 

L 
bir tür bağış. 

_j 

Altın Orda Hanlığı gibi Cengiz Han son
rası Moğol devletlerinde, özellikle de İran, 
Azerbaycan ve Anadolu'nun doğusunda 
kurulan Türkmen beylikleriyle Babürlüler'
de başarılı kumandanlara, ele geçirilen yer
lerde mukavemet göstermeden merkezi 
otoriteye bağlılık gösteren yöneticilere, hı
ristiyan ruhbantarı dahil din adamlarına, 
sanatkar ve ediplere verilen bir ihsanın ve 
belgesinin adıdır. Türkçe'de ilk defa IX-X. 
yüzyıllara ait Eski Uygurca metinlerde ve 
Moğolca'da XIII. yüzyılda kaleme alınmış 
olan Moğollann Gizli Tarihi'nde görü
len kelimenin etimolojisi kesin bir çözüme 
kavuşturulamamıştır. Ancak genelde, Çin
ce ci- "şefkat, merhamet" kökünden türe
tilen eski Türkçe tsoyurka-/soyurga- (acı

mak, şefkat ve merhamet etmek) masda
rından geldiği ve "lutuf, hediye, bağış, ih
san, ödül" anlamlarını taşıdığı kabul edil
mektedir (Doerfer, ı. 351-353). 

Spuler, İlhanlılar'da soyurgal kurumunu 
anlatırken bu tür arazilerin Anadolu, Er
menistan, Gürcistan, Şirvan, el-Cezire, Kaz
vin, Şüşter ve Horasan'da bulunduğunu ve 
yalnız bağış olarak dul ve yetimlere değil 
öncelikle ücret ve ödül olarak devlet me
murlarına, kumandanlara ve askerlere (ir
si) verildiğini söylemekte ve maliye vezirli-



ğine bağlı özel bir dairenin bu işle ilgilen
diğini bildirmektedir (iran Moğol/an, s. 356-
359) . Soyurgalı ayrıntılı biçimde ele alan 
ilk inceleme Petruşevskiy'in çalışmasıdır 
(bk. bibl.). Araştırmacı konuyu Karakoyun
lu ve Akkoyunlu yönetimlerinden başlaya
rak incelemiş ve özellikle soyurgalın mü
sellemden olan farkı üzerinde durmuştur. 

Bu konuda yapılan bir başka ayrıntılı in
celeme de Murakami'ye aittir. Müellif bu 
tür tirnarlar için Batı Avrupa'da "fief ve 
lehen". Doğu İslam dünyasında ikta te
rimlerinin kullanıldığını söyler ( Töyö Gaku
hö, s. ı) . Ortaylı'ya göre soyurgal eski yöne
tici sınıfa ve toprak sahiplerine bolca bah
şedilen bir imtiyazdır. Bunun sebebi ise 
açıktır. Güçsüz bir bürokratik mekanizma
ya sahip olan geleneksel devlet taşrada 
kendi bölgelerinde idari, mali, adli işleri 
yürüten eski zümreyi yok edip bir otorite 
boşluğu yaratmaktansa onlarla ittifakı ter
cih etmiştir (Toplum ve Bilim, sy. 4 11978 ı. 
s. 73). Böyle bir ihsana kavuşan kimse ay
nı zamanda "tarhan" unvanını elde etmiş 
sayılıyordu (a.g.e., sy. 411978!. s. 74) . Ka
rakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde so
yurgalın yanı sıra "tuyul" da görülür; ara
daki fark ise tuyulun irsl olmayıp göreve 1 
zamana bağlı bir vergi muafiyeti içerme
sidir (a.g.e. , sy 4 ı 19781. s. 74; Herrmann , 
CXXXIX 119891. S. ı 08) İnalcık'a göre Os
manlılar'daki temlikname özetle soyurga
lın dengidir. İslam devletlerinde yönetimin 
dağılımı temlik, soyurgal, yurtluk-ocaklık 
ve malikane-mukataa şeklinde görülmek
tedir (History and Historiography, s. 114, 
116). Yine İnalcık'a göre Türk lehçelerinde 
yaygın biçimde kullanılan "soyurkamak" 
masdan Moğol hükümdarlarının hizme
tinde bulunan Uygur katipleri aracılığıyla 
Farsça'ya girmiş olmalıdır (a.g.e., s. 119). 

Menşe itibariyle soyurgalın ikta sistemi
nin değiştirilmiş bir biçimi olduğu anlaşıl
makta. ancak onun yalnız hizmet karşılığı 
değil daha çok bir bağış şeklinde verildiği 
görülmektedir. Bunun yanı sıra soyurgal. 
sahibine ayrıca hem dokunulmazlık hem 
de idari ve hukuki haklar kazandırmaktay
dı. İlk defa XIII. yüzyılın sonlarında iran'
da ortaya çıkan bu sistem İlhanlı Devleti'
nin parçalanmasından sonra Celayirliler. 
Karakoyunlular. Akkoyunlular, Timurlular 
ve Safeviler tarafından yaygın biçimde uy
gulanmış. özellikle günümüze Safeviler dev
rine ait pek çok belge ulaşmıştır. Türkmen
ler' e ve Safevller'e ait soyurgallar ve ikta
lar üzerine sistemli bir çalışma yayımla
yan Busse bunların belgelerini içerik, iç 
düzen. tarih ve dönem gibi farklı yönler
den incelemiştir. Her belgenin başında hü-

kümdarın adı , unvanı ve arkasından "sö
zümüz" ifadesi yer alır ( Untersuchungen, s. 
25). Röhrborn'a göre bu ifadeyi "bizim ... 
fermanımız 1 ... emrimiz" şeklinde anlamak 
gerekmektedir (ZDMG, cxxvıı ı 19771 ' S. 

334) Genelde kağıt üzerine yazılmış olan 
belgelerde çoğunlukla damga bulunur; ilk 
bölümden sonra belirli kalıplar halinde söz
ler. daha sonra tarih ve bitiş dileği gelir. 
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~ MEHMET ÖLMEZ 

L 

SÖ GÜT 

Osmanlı Devleti'nin 
ilk kurulduğu yer olarak bilinen, 

bugün Bilecik'e bağlı 
ilçe merkezi. 

_j 

Sakarya ırmağının güneyinde etrafı te
pelerle çevrili çok derin ve dar bir bağazın 
(Söğüt deresi) ağzında, denizden yaklaşık 
650 m. yükseklikte yer alır. Bilecik ile Es
kişehir arasındaki ana yolun dışında kalır. 
ancak tali yollarla güneyde Bozüyük ve do
ğuda orta Sakarya vadisi üzerindeki yerle-

SÖ GÜT 

şim yerlerine bağlanır. Kasabanın adı muh
temelen söğütgiller ailesinden olan ve ge
nellikle su kenarlarında yetişen bir ağaç
tan gelir. Söğüd 1 Söğüt'ün Sagouados ad
lı bir eski yerleşme yeri olduğu iddiaları is
pat edilememiştir. Bununla birlikte bura
nın Bilecik gibi iznik-Eskişehir-Kütahya yo
lu üzerinde teşekkül etmiş bir kasaba ola
bileceği belirtilir. )01 ve )011. yüzyıl kaynak
larında Bey Söğüdü , Söğüdlü, Söğüdcük ve 
Söğütcük gibi adiara rastlanması ( 166 Nu

maralt Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Def

teri, s. 55; Hüdavendigar Livast, s. 267-

269) yer isminin menşei hakkında belirle
yicidir. 

Söğüt'ün tarihi süreç içinde bir yerleş
me yeri halinde ne zaman ortaya çıktığı 
kesin olarak bilinmemektedir. Eskiçağ'da 
orduların geçtiği güzergah üzerinde oldu
ğu belirtilen Söğüt yöresinin tarihi. Bilecik'i 
de kapsayacak biçimde Bitinya (Bithynia) 
bölgesinin genel tarihi içinde yer alır. Fa
kat b uranın bir yerleşme yeri olarak orta
ya çıkışı. Osmanlı Beyliği'nin kurulma aşa
masının yaşandığı XIII. yüzyılın ikinci yarı
sında gerçekleşmiş olmalıdır. Bu hususta 
ilk Osmanlı tarihçilerinin müşterek riva
yetlerinden biri. Kayı aşiretinin beyi olan 
Ertuğrul Gazi'nin Karacahisar'ın kuşatma
sı sırasındaki başarısı ile Selçuklu Sultanı 
Alaeddin'i etkilemesi, bunun üzerine Sul
tan Alaeddin'in Ertuğrul Gazi'ye kışlak ola
rak Bilecik ve Eskişehir arasında verimli 
bir dere yatağını içine alan Söğüt vadisini 
ve yaylak olarak da Domaniç dağlarını ver
mesidir. Bir diğer rivayet ise Ertuğrul Ga
zi'nin Selçuklu Devleti sınır boylarına uç be
yi olarak yerleşmesi sırasında buraya gel
mesi ve mahalli Bizans güçleriyle savaşıp 
Bilecik'i alması olayıdır. Söğüt'te Ertuğrul 
Gazi'nin türbesinin bulunması. Şeyh Ede
bali ile Sultan Osman, Orhan ve Murad Hu
davendigar'ın vakıflarına gelir olarak tah
sis edilen yerlerin mevcudiyeti. ayrıca )011. 

yüzyıl tahrir verilerine göre burada Kayı 
aşiretinin yerleşmiş olması , Osmanlılar'ın 

tarih sahnesine çıktığı ilk dönemlerde Sö
ğüt'ün belirleyici önemini ortaya koyar. Bu 
durumda Söğüt'ün, Ertuğrul Gazi'nin aşi
retinin başında olduğu sıralarda bir uç yer
leşmesi ve ardından oğlu Osman Gazi'nin 
ilk idari merkezi şeklinde öne çıktığı söy
lenebilir. Osman Gazi'nin XIV. yüzyıl baş
larında batıda Bizanslılar üzerine yapılan 
gaza hareketini yayması ve süratle Mar
mara bölgesine doğru genişlemesi, arka
sından oğlu Orhan Bey döneminde Bur
sa'nın fethi (726/1326) gibi sebepler, Sö
ğüt ve yöresinin giderek idari ve siyasi ba
kımdan arka planda kalmasına yol açmış 
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