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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 Karakoyunlu ve Akkoyunlu yönetimlerinden başlaya
rak incelemiş ve özellikle soyurgalın müsellemden olan farkı üzerinde durmuştur.
Bu konuda yapılan bir başka ayrıntılı inceleme de Murakami'ye aittir. Müellif bu
tür tirnarlar için Batı Avrupa'da "fief ve
lehen". Doğu İslam dünyasında ikta terimlerinin kullanıldığını söyler ( Töyö Gakuhö, s. ı) . Ortaylı'ya göre soyurgal eski yönetici sınıfa ve toprak sahiplerine bolca bahşedilen bir imtiyazdır. Bunun sebebi ise
açıktır. Güçsüz bir bürokratik mekanizmaya sahip olan geleneksel devlet taşrada
kendi bölgelerinde idari, mali, adli işleri
yürüten eski zümreyi yok edip bir otorite
boşluğu yaratmaktansa onlarla ittifakı tercih etmiştir (Toplum ve Bilim, sy. 4 11978 ı.
s. 73). Böyle bir ihsana kavuşan kimse aynı zamanda "tarhan" unvanını elde etmiş
sayılıyordu (a.g.e., sy. 411978!. s. 74) . Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde soyurgalın yanı sıra "tuyul" da görülür; aradaki fark ise tuyulun irsl olmayıp göreve 1
zamana bağlı bir vergi muafiyeti içermesidir (a.g.e. , sy 4 ı 19781. s. 74; Herrmann ,
CXXXIX 119891. S. ı 08) İnalcık'a göre Osmanlılar' daki temlikname özetle soyurgalın dengidir. İslam devletlerinde yönetimin
dağılımı temlik, soyurgal, yurtluk-ocaklık
ve malikane-mukataa şeklinde görülmektedir (History and Historiography, s. 114,
116). Yine İnalcık'a göre Türk lehçelerinde
yaygın biçimde kullanılan "soyu rkamak"
masdan Moğol hükümdarlarının hizmetinde bulunan Uygur katipleri aracılığıyla
Farsça'ya girmiş olmalıdır (a.g.e., s. 119).
Menşe itibariyle soyurgalın ikta sisteminin 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 dokunu lmazlık 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 uygulanmış. özellikle günümüze Safeviler devrine ait pek çok belge ulaşmıştır. Türkmenler'e ve Safevller'e ait soyurgallar ve iktalar üzerine sistemli bir çalışma yayımla
yan Busse bunların belgelerini içerik, iç
düzen. tarih ve dönem gibi farklı yönlerden incelemiştir. Her belgenin başında hü-

kümdarın adı , unvanı ve arkasından "sözümüz" 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 sözler. daha sonra tarih ve bitiş dileği gelir.
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şim yerlerine bağlanır. Kasabanın adı muhtemelen söğütgiller ailesinden olan ve genellikle su kenarlarında yetişen bir ağaç
tan gelir. Söğüd 1 Söğüt'ün Sagouados adlı bir eski yerleşme yeri olduğu iddiaları ispat edilememiştir. Bununla birlikte buranın Bilecik gibi iznik-Eskişehir-Kütahya yolu üzerinde teşekkül etmiş bir kasaba olabileceği belirtilir. )01 ve )011. yüzyıl kaynaklarında Bey Söğüdü , Söğüdlü , Söğüdcük ve
Söğütcük gibi adiara rastlanması ( 166 Numaralt Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri, s. 55; Hüdavendigar Livast, s. 267269) yer isminin menşei hakkında belirleyicidir.
Söğüt'ün tarihi süreç içinde bir yerleş
me yeri halinde ne zaman ortaya çıktığı
kesin olarak bilinmemektedir. Eskiçağ'da
orduların geçtiği güzergah üzerinde olduğu belirtilen Söğüt yöresinin tarihi. Bilecik'i
de kapsayacak biçimde Bitinya (Bithynia)
bölgesinin genel tarihi içinde yer alır. Fakat b uranın bir yerleşme yeri olarak ortaya çıkışı. Osmanlı Beyliği'nin kurulma aşa
masının yaşandığı XIII. yüzyılın ikinci yarı
sında gerçekleşmiş olmalıdır. Bu hususta
ilk Osmanlı tarihçilerinin müşterek rivayetlerinden biri. Kayı aşiretinin beyi olan
Ertuğrul Gazi'nin Karacahisar'ın kuşatma
sı sırasındaki başarısı ile Selçuklu Sultanı
Alaeddin'i etkilemesi, bunun üzerine Sultan Alaeddin'in Ertuğrul Gazi'ye kışlak olarak Bilecik ve Eskişehir arasında verimli
bir dere yatağını içine alan Söğüt vadisini
ve yaylak olarak da Domaniç dağlarını vermesidir. Bir diğer rivayet ise Ertuğrul Gazi'nin Selçuklu Devleti sınır boylarına uç beyi olarak yerleşmesi sırasında buraya gelmesi ve mahalli Bizans güçleriyle savaşıp
Bilecik'i alması olayıdır. Söğüt'te Ertuğrul
Gazi'nin türbesinin bulunması. Şeyh Edebali ile Sultan Osman, Orhan ve Murad Hudavendigar 'ın vakıflarına gelir olarak tahsis edilen yerlerin mevcudiyeti. ayrıca )011.
yüzyıl tahrir verilerine göre burada Kayı
aşiretinin yerleşmiş olması , Osmanlılar' ın
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Sakarya ırmağının güneyinde etrafı tepelerle çevrili çok derin ve dar bir bağazın
(S öğ üt deresi) ağzında, denizden yaklaşık
650 m. yükseklikte yer alır. Bilecik ile Eskişehir arasındaki ana yolun dışında kalır.
ancak tali yollarla güneyde Bozüyük ve doğuda orta Sakarya vadisi üzerindeki yerle-

tarih sahnesine çıktığı ilk dönemlerde Söğüt'ün belirleyici önemini ortaya koyar. Bu
durumda Söğüt'ün, Ertuğrul Gazi'nin aşi
retinin başında olduğu sıralarda bir uç yerleşmesi ve ardından oğlu Osman Gazi'nin
ilk idari merkezi şeklinde öne çıktığı söylenebilir. Osman Gazi'nin XIV. yüzyıl baş
larında batıda Bizanslılar üzerine yapılan
gaza hareketini yayması ve süratle Marmara bölgesine doğru genişlemesi, arkasından oğlu Orhan Bey döneminde Bursa'nın fethi (726/1326) gibi sebepler, Söğüt ve yöresinin giderek idari ve siyasi bakımdan arka planda kalmasına yol açmış
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olmalıdır. İstanbul'un fethinden sonra ise
İstanbul'dan Anadolu'ya doğru "sağ kol"

veya "hac yolu" olarak bilinen meşhur yolun üzerinde bulunduğundan hacca giden
hacıların konakladığı yerlerden biri haline
gelmiştir.

Osmanlı

döneminde Söğüt, idari bakım
dan Anadolu eyaJetine bağlı Bursa (Hudavendigar) sancağının kaza veya nahiyeleri
arasında yer alıyordu. 892'de ( !487) nahiye merkezi muhtemelen bugünkü kasabanın ilk nüvesini oluşturan Bey Söğü
dü 1 Söğüt adlı köydü. Burada yaklaşık elli beş kişi yaşıyordu (dört ellici, iki kesimci, iki bağban, bir haraçgüzar ve iki kötürüm olmak üzere on bir hane). Bu tarihte şehirleşmenin işareti olacak şekilde bir
merkez konumunda değildi (a.g.e., s. 267,
269, 276). Söz konusu tahrir kayıtlarından
buranın bir "ellici yeri" olduğu , yani devlet
tarafından toprak işçiliği statüsü tanınmış
küçük bir grup tarafından (ortakçı kullar)
iskan edildiği anlaşılır. 1S30'da bu köyün
nüfusu yirmi hane, dört mücerret (bekar
erkek) olmak üzere yaklaşık 100 kişiye yükseldi (166 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i
Anadolu Defteri, s. 55-58, 202). Bu nüfus
içinde "cemaat-i ehl-i vezaif" adı altında
kaydedilenler de vardı (üç hane, bir imam
ve bir müezzin) . Söz konusu vazifeiiierin
nerede görevli olduklarına dair bir işaret
olmamasına rağmen bunların köyde baş
ta Ertuğrul Gazi Türbesi olmak üzere köyde mevcut mescidde vazifeli oldukları söylenebilir. Bu tahrir kayıtları, Osmanlılar'ın
erken dönemlerinde Söğüt'ün esasında bir
köy yeri olduğunu ve konar göçer grupların geçici (kışlak) iskB.n birimi halinde bulunduğunu gösterir. Daha sonra buraya
toprağı işiemek üzere kul asıllı ortakçılar
dan oluşan küçük bir grubun yerleştiril
diği anlaşılmaktadır.

981'de ( 1573) Söğüt idari durumunu korudu. 936'da ( 1530) otuz sekiz köy, dört
konar göçer grubun bulunduğu nahiyede
1S73'te otuz yedi köy ve on mezraa kayıt
Iıydı. Bu tarihte Söğüt yine bir köy statü-
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sündeydi. Fakat merkezin "nefs-i Söğüt"
diye geçmesi b uranın yavaş yavaş bir kasaba olma sürecine girdiğini gösterir. Bu
süreç içinde 1S73'te Söğüt'ün vergi veren erkek nüfusu 124'e ulaşmıştı . Bunun
113'ü müslüman (altmış dokuz hane, kırk
dört mücerret), on biri gayri müslimdi. Burada müslüman nüfusun on bir hane ve on
mücerredi muhtemelen Söğüt'teki türbe
ve mescidde vazifeliydi. On dört kişiyse sipahi ve sipahizade statüsünde bulunmaktaydı. Bu nüfus yapılanması içinde Söğüt'ün 1S73'te 450-SOO arasında nüfusu
vardı. Cizye vergisi ödemekle mükellef olan
gayri müslimler arasında Karaca, Karagöz
ve Kurd gibi Türkçe adları taşıyanların varlığı bunların gayri müslim Türkler olabileceği intibaını uyandırmaktadır (Hüdavendigar Livası, s. 268; Yinanç, sy. 34 [ 1985],
S. 65-73) .

XVII. yüzyıl ortalarında Söğüt'e uğrayan
Evliya Çelebi, buranın Bursa sancağında
Lefke (bugünkü Osmaneli) kazasına bağlı
nahiyeler arasında yer aldığını, bağlı bağ
çeli, havası ve suyu latif, " .. . yedi yüz kiremitle mestilr Etrak haneli" küçük bir kasaba olduğunu belirtir. Bu durum, Celal!
hareketlerinden sonra Söğüt'ün hızlı bir
nüfus artışı sürecine girdiğine işaret eder.
Bu artışın normal bir artıştan ziyade daha çok dışarıdan alınan göçlerden ileri geldiği anlaşılmaktadır. Nitekim XVII. yüzyıl
ortalarında Söğüt yöresine yakın, Sadra-
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zam Köprülü Mehmed Paşa'nın Han-ı Cedld adıyla bilinen bugünkü Vezirhan beldesindeki kervansarayına toplam 126 nefer müslüman ve gayri müslim halkın ormanda yer açmak üzere yerleştirilmesi
dikkat çekicidir (Hüdavendigar Livası, s.
268) 1736'da Söğüt'ün dört mahallesinin
olması da bu nüfus artışının bir göstergesi olarak nitelendirilebilir. Söğüt, XIX. yüzyılın ilkyarısında Hudavendigar (Bursa) vilayetine bağlı Ertuğrul (Bilecik) sancağının
bir kazası oldu. Tanzimat'tan sonra düzenlenen temettuat kayıtlarına göre 1840'lı
yıllarda burada altı müslüman mahallesi
bulunuyordu (Cami-i Kebir, Hacı Hüseyin,
Çora Bey, Hüseyin, Balaban, Çimenlik)
Gayri müslim nüfus da ayrı bir mahalle
teşkil etmişti. Toplam erkek nüfus 1500
dolayındaydı. Gayri müslimler 434 erkek
nüfusa sahipti. Bu durumda kasabanın
toplam nüfusunun 5-6000 dolayında olduğu anlaşılmaktadır. XIX. yüzyılın sonlarında kasabanın nüfusu yine 6000 civarındaydı. Bu nüfusun önemli bir kısmını
Türkler teşkil ediyordu. Genel nüfusun üçte birinden az olan gayri müslimler Rum ve
Ermeniler'den oluşuyordu. V. Cuinet ise
Söğüt'te toplam nüfusun 17.845 olduğu
nu, bunun 14.838'ini Türkler, 1488'ini Ortodoks Rumlar, 1472'sini Gregoryen Ermeniler ve 47'sini yahudilerin teşkil ettiğini yazar. Bu tarihten sonra merkez kasabanın nüfusunda düşme görüldü. Milli
Mücadele yıllarında burası iki defa Yunan
saldırısına uğradı. İlki İkinci İnönü Savaşı
sırasında oldu. Fakat Yunanlılar burada
ancak altı gün kalabildi (26 Mart - ı Nisan 192 I). Aynı yılın temmuzonda ikinci
işgal dönemi on üç ay sürdü. 4 Eylül 1922'de tahrip edilmiş bir şekilde işgalden kurtarıldı.
Osmanlı Beyliği'nin

ilk dönemlerine bedöneminin izlerini yansıtan bazı tarihi ve kültürel
eseriere sahiptir. Bu eserlerin başında Söğüt ile adeta bütünleşmiş olan Ertuğrul
Gazi Türbesi gelir. Muhtemelen Orhan Gazi döneminde inşa edilen ve XVI. yüzyılda
görevli olarak birer türbedarla muslukçunun bulunduğu bu türbe XV!ll ve XIX. yüzyıllarda onarım gördü. Geleneğe göre türbeyi çevreleyen avlu içinde Osman Gazi'nin
kardeşlerinden Saruyatu veya Savcı Bey'in
babası Ertuğrul Gazi'nin yanında medfun
olduğu söylenir. Hatta Osman Gazi vefat
ettiğinde önce bu türbeye, sonra da Bursa'ya nakledildiği hakim bir görüş olarak
ileri sürülür. Bugün türbenin önünde tarih boyunca kurulan on altı büyük Türk
devletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuşiklik etmiş

olan

Söğüt kuruluş

SÖKMEN, Tayfur
rucularının

büstleri yer

almaktaçlır. Ayrıca

mahalle bulunmaktadır (Orta, Kayhan,
Cumhuriyet, Balaban, Türkmenbaşı).

Söğüt'ün güneybatısında

çevreye hakim
bir tepede Ertuğrul Gazi adıyla bir mescid
vardır. Ertuğrul Gazi'nin vefatından sonra
inşa edildiği anlaşılan bu mescidin XIX.
yüzyıl sonlarında yeniden yapıldığı bilinmektedir (bk. ERTUGRUL GAZi CAMii ve
TÜRBESİ ) Bu eserlerden başka Söğüt'ün
merkezinde Çelebi Mehmed adıyla bilinen
bir cami yer alır. Bu caminin masraflarının
Orhan Gazi vakfınca karşılanmasından dolayı esasında Orhan Gazi'ye ait olduğu ve
Çelebi Mehmed tarafından yeniden inşa
edilmesi sebebiyle onun adını taşıdığı ileri
sürülür (bk ÇELEBİ SULTAN MEHMED CAMii).
Osmanlılar'ın kuruluş döneminden sonra imara ve kültürel faaliyetlere pek sahne
olmayan ve uzun süre gözlerden uzak kalan Söğüt'ün , XIX. yüzyıl sonlarında ll. Abdülhamid'in imparatorluğu ayakta tutabiirnek için pratiğe dayalı çok yönlü siyaseti çerçevesinde Osmanlı Devleti'nin ku ruluş noktası olarak yeniden yorumlan maya ve ön plana çıkarılmaya başlandığı
görülmektedir. ll. Abdülhamid döneminde
iki önemli tarihi eser inşa edilmiştir. Bunlardan biri 1889'da yaptırılan Hamidiye Camii, diğeri 1901 'de inşa edilen idadldir. İda
dinin yanında 1919 yılında yapılan bir de
yetimhane mevcuttur. Bundan başka kasabada Çelebi Mehmed Camii'nin önündeki küçük meydanda Kaymakam Said Bey
tarafından inşa ettirilen bir de çeşme vardır. Bu eserlerin dışında XIX. yüzyıl sonlarında Söğüt'te eğitim ve öğretim alanın
da iki kütüphane, iki medrese, bir rüşdiye
ve ibtidal mektebin olduğu dikkati çekmektedir.
Ertuğrul
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li, Sazlı, Akçini (Akçainli), Hac ı Halil obası ,
Veliler, Karabağlı, Softalı ve Akçakoyunlu
adlarıyla bilinen yörük gruplarının zamanla burasını bir ziyaret ve tören yeri haline
getirdikleri, ancak 1863'te Ahmed Vefik
Efendi'nin (Paşa) Anadolu'nun sağ kol müfettişliği döneminde bunlar iskan edildikten sonra yavaş yavaş bu geleneği unutmaya başladıkları, ll. Abdülhamid döneminde ise zayıflayan aidiyet bağının tekrar
kuwetlendirilmesi düşüncesiyle bunun yeniden caniandınidığı bilinmektedir. Bu geleneksel ziyaret ve törenler çerçevesinde
yörük beyleri erkek evlatları dünyaya geldiğinde, çocuklarını Ertuğrul Gazi Türbesi'ne götürüp kurban keserek isim verirler, yılda iki defa 300 atlı ile türbeyi ziyarete gelerek üç dört gün kalırlar, yine kurban keserler ve cirit oynarlardı. Ziyaret ve
törenlerde geleneksel kıyafet olarak baş
larına keçe külah giyerler ve ihtiyarları külahın etrafına ağabani denen sarık, gençleri ise kırmızı Trablus sarı k sarariardı (BA.
Y ıldız, ts., Kısım nr. 18, Evrak, nr. 553/368,
Zarf nr. 93, Karton nr. 36). Bugün yörük
bayramı kapsamında yapılan bu törenler
dolayısıyla kendilerini Ertuğrul Gazi'ye nisbet eden Karakeçili aşireti mensupları her
yıl eylül ayının ikinci haftasının cumartesi
ve pazar günleri Söğüt' e gelmekte ve mahalli kıyafetl eriyle törenlerini icra etmektedir. Bu gelenek her yıl düzenlenen resml bir organizasyona dönüşmüş bulunmaktadır.

1927'de 2446

kişilik

nüfusuyla geçirizini taşıyan Söğüt ancak 1975 sayımında 5000 nüfusu aşabildi
(5329 nüfus) 1980'li yıllardan sonra ciddi
bir gelişme gösterdi, bazı yeni sanayi tesisleri kuruldu. 1990'da nüfusu 10.000'e
yaklaştı (9470), 2000 sayımında 10.000'i
( 12.644 nüfus) ve 2007 sayımında 15.000'i
(15.761) geçti. Önceleri pamuk üretimi ve
ipek dokumacılığı ön planda iken bugün
seramik ve mermercilik başlıca endüstri
alanını oluşturur. Günümüzde Söğüt'te beş
diği işgal yıllarının
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~ İLHAN ŞAHİN
SÖKMEN, Tayfur
(1892-1980)

L

Hatay Cumhuriyeti'nin
ilk ve tek cumhurbaşkanı.

_j

Tam adı Tayfur Ata' dır. Antep'te doğdu ;
çocukluk ve gençlik yılları Hatay'ın Kırık
han ilçesi Alaybeyli köyünün yanında Bayezid-i Bistaml Ziyareti'ndeki konakta geçti.
İlk mektebi ve rüşdiyeyi burada okudu; İ.
Hakkı Konyalı 'dan özel dersler aldı. 19151916 yıllarında ordu emrine girerek Kırık
han-Hassa arasında askeri sevkiyat ve top
nakli için yapılmakta olan yolda görev aldı. Daha sonra Halep'te ordu kumandanı
Nihad Paşa'nın maiyetinde istihbarat görevlisi olarak çalıştı. Savaşın Osmanlı Devleti'nin yenilgisiyle sonuçlanması üzerine
buradan ayrıldı. 14 Kasım 1918 tarihinde
İskenderun Limanı'na asker çıkarıp Aralık
1918'de Türk bölgeleri olan Antakya, İs
kenderun, Belen, Reyhaniye, Ordu ve Bayır-Bucak bölgelerini işgal eden Fransız
lar'a karşı direniş hareketinin örgütlenmesine ön ayak oldu.
Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin 28
Ocak 1920'de yaptığı gizli oturumda Mlsak-ı Milli'yi kabul etmesi üzerine 31 Mayıs'ta Mustafa Kemal Paşa 'ya bir telgraf
çeken Tayfur Bey, Antakya, İskenderun ve
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