
rucularının büstleri yer almaktaçlır. Ayrıca 
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 bilin
mektedir (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 do
layı esasında Orhan Gazi'ye ait olduğu ve 
Çelebi Mehmed tarafından yeniden inşa 
edilmesi sebebiyle onun adını taşıdığı ileri 
sürülür (bk ÇELEBİ SULTAN MEHMED CA

Mii). 

Osmanlılar'ın kuruluş döneminden son
ra imara ve kültürel faaliyetlere pek sahne 
olmayan ve uzun süre gözlerden uzak ka
lan Söğüt'ün, XIX. yüzyıl sonlarında ll. Ab
dülhamid'in imparatorluğu ayakta tuta
biirnek için pratiğe dayalı çok yönlü siya
seti 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. Bun
lardan biri 1889' da yaptırılan Hamidiye Ca
mii, diğeri 1901 'de inşa edilen idadldir. İda
dinin yanında 1919 yılında yapılan bir de 
yetimhane mevcuttur. Bundan başka ka
sabada Çelebi Mehmed Camii'nin önünde
ki küçük meydanda Kaymakam Said Bey 
tarafından inşa ettirilen bir de çeşme var
dır. Bu eserlerin dışında XIX. yüzyıl sonla
rında Söğüt'te eğitim ve öğretim alanın
da iki kütüphane, iki medrese, bir rüşdiye 
ve ibtidal mektebin olduğu dikkati çek
mektedir. 

Ertuğrul Gazi Türbesi'nin Söğüt'te olma
sından dolayı Ertuğrul Gazi'ye mensup ol
duklarına inanılan Poyrazlı , Tolazlı, Özbek-

Söğüt Hamidiye camii - Bilecik 

Kaymakam 
Said Bey 

tarafından 

yaptırılan 

cesme 

li , Sazlı, Akçini (Akçainli), Hacı Halil obası , 

Veliler, Karabağlı, Softalı ve Akçakoyunlu 
adlarıyla bilinen yörük gruplarının zaman
la burasını bir ziyaret ve tören yeri haline 
getirdikleri , ancak 1863'te Ahmed Vefik 
Efendi'nin (Paşa) Anadolu'nun sağ kol mü
fettişliği döneminde bunlar iskan edildik
ten sonra yavaş yavaş bu geleneği unut
maya başladıkları, ll. Abdülhamid döne
minde ise zayıflayan aidiyet bağının tekrar 
kuwetlendirilmesi düşüncesiyle bunun ye
niden caniandınidığı bilinmektedir. Bu ge
leneksel ziyaret ve törenler çerçevesinde 
yörük beyleri erkek evlatları dünyaya gel
diğinde, çocuklarını Ertuğrul Gazi Türbe
si'ne götürüp kurban keserek isim verir
ler, yılda iki defa 300 atlı ile türbeyi ziyare
te gelerek üç dört gün kalırlar, yine kur
ban keserler ve cirit oynarlardı. Ziyaret ve 
törenlerde geleneksel kıyafet olarak baş
larına keçe külah giyerler ve ihtiyarları kü
lahın etrafına ağabani denen sarık, genç
leri ise kırmızı Trablus sarı k sarariardı ( BA. 
Yıldız, 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 nis
bet eden Karakeçili aşireti mensupları her 
yıl eylül ayının ikinci haftasının cumartesi 
ve pazar günleri Söğüt' e gelmekte ve ma
halli kıyafetleriyle törenlerini icra etmek
tedir. Bu gelenek her yıl düzenlenen res
ml bir organizasyona dönüşmüş bulun
maktadır. 

1927'de 2446 kişilik nüfusuyla geçir
diği işgal yıllarının izini taşıyan Söğüt an
cak 1975 sayımında 5000 nüfusu aşabildi 
(5329 nüfus) 1980'li yıllardan sonra ciddi 
bir gelişme gösterdi, bazı yeni sanayi te
sisleri 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 
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mahalle bulunmaktadır (Orta, Kayhan, 
Cumhuriyet, Balaban, Türkmenbaşı). 
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SÖKMEN, Tayfur 
(1892-1980) 

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 Baye
zid-i Bistaml Ziyareti'ndeki konakta geçti. 
İlk mektebi ve rüşdiyeyi burada okudu; İ. 
Hakkı Konyalı 'dan özel dersler aldı. 1915-
1916 yıllarında ordu emrine girerek Kırık
han-Hassa arasında askeri sevkiyat ve top 
nakli için yapılmakta olan yolda görev al
dı. Daha sonra Halep'te ordu kumandanı 
Nihad Paşa'nın maiyetinde istihbarat gö
revlisi olarak çalıştı. Savaşın Osmanlı Dev
leti'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 Ba
yır-Bucak bölgelerini işgal eden Fransız
lar'a karşı direniş hareketinin örgütlenme
sine ön ayak oldu. 

Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin 28 
Ocak 1920'de yaptığı gizli oturumda Ml
sak-ı Milli'yi kabul etmesi üzerine 31 Ma
yıs'ta Mustafa Kemal Paşa'ya bir telgraf 
çeken Tayfur Bey, Antakya, İskenderun ve 
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yöresinin Misak-ı Mi!IT'ye dahil olup olma
dığını sordu. Paşadan dahil olduğu cevabı
nı alınca Maraş'ta kolordu kumandanı Se
lahaddin Adil Paşa ile görüşerek yardım 
vaadi aldı ve Reyhaniye'ye dönüp Heyha
niye Kuva-yi Milliye Çetesi'ni kurdu (Eylül 
1920) Eylül 1921 tarihinde bir heyetle An
kara'ya giderek Mustafa Kemal ve Fevzi 
(Çakmak) paşalarla görüştü ve onlardan 
yardım sözü aldı. Reyhaniye'ye döndüğün
de Mürselzade Hakkı Bey'in kızı Medine 
Hanım'la evlendi. 20 Ekim 1921'de Türki
ye ile Fransa arasında imzalanan Ankara 
İtilafnamesi Antakya, İskenderun ve yö
resini (İskenderun sancağı) Türkiye dışın

da bıraktı, ancak burada özerk ve Türk
ler' e ayrıcalık tanıyan bir idare kurulması
nı öngördü. Tayfur Bey bu dönemde Hilal-i 
Ahmer'in (Kızılay) Heyhaniye Komitesi'ni 
kurdu, fakat kendisi komitede yer alma
dı. Fransızlar'ın bölgede itilafname hüküm
lerini yerine getirmemeleri ve idareyi sert
leştirmeleri üzerine Tayfur Bey mücadele
yi örgütlemeyi hızlandırdı ve çok geçme
den arkadaşlarıyla birlikte Reyhaniye'yi ter
kedip Türkiye'ye geçmek zorunda kaldı. 
Gıyabında ölüm cezasına çarptırıldı. 1922 
yılı ortalarında Adana'ya taşındı ve bura
da Antakya, İskenderun ve Havalisi Müda
faa-i Hukuk Cemiyeti'ni kurarak mücade
lesini sürdürdü. Bu yoğun faaliyetleri yü
zünden sağlığı bozuldu. Kasım 1924'te te
davi için Viyana'ya gitti. 1926'da Türkiye'
ye döndü. Hariciye Vekaleti'nin girişimiy
le Fransa'dan İskenderun sancağına giriş 
izni alan Tayfur Bey gördüğü baskı yüzün
den 1927'den sonra Gaziantep, Adana ve 
İstanbul' da yaşamak zorunda kaldı. 1935'
te Antalya bağımsız milletvekili olarak Tür
kiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Mazba
tasını aldıktan sonra Daimabahçe Sarayı'
na gidip Atatürk' e şükran ve tazimlerini 
arzetti. Atatürk Tayfur Bey' e "Sökmen" so
yadını verdi. 

9 Eylül 1936'da Fransa ile Suriye ara
sında manda idaresine son vermeyi ve iki 
taraf arasında ittifak kurmayı amaçlayan 
bir anlaşma imzalandı. Bununla Ankara 
İtilafnamesi hükümleri hiçe sayılarak İs
kenderun sancağı Suriye'nin bir vilayeti 
haline getirilmek isteniyordu. Adı geçen 
anlaşmada Antakya-İskenderun'la ilgili 
olarak, "Bu çevredeki muhtar idare, Suriye 
hükümetinin kurulmasından sonra Fran
sız mandasındaki aynı hukuk ve yetkiler
le bağımsız Suriye'ye geçecektir" ifadesi 
yer alıyordu. Bu düşüncenin uygulamaya 
konulmasıyla İskenderun sancağı orada ya
şayan Türkler'in haklarını garanti altına 
alan özel hukuki statüsünü kaybedecek, 
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dolayısıyla Türkiye'nin söz hakkı da kalma
yacaktı. 

1 Kasım 1936'da Atatürk meclisi açış 
konuşmasında Sancak {iskenderun) konu
sunun Türkiye için önemini vurguladı. 2 
Kasım'da Tayfur Sökmen'le görüşen Ata
türk, davaya resmen el koyduğunu ve An
takya-İskenderun yöresine Hatay adını ver
diğini söyleyerek teşkilatianma konusun
da talimat verdi. Ocak 193Tde varılan an
laşmaya göre Sancak iç işlerinde bağım
sız, fakat dış işlerinde bazı şartlarda Su
riye'ye bağımlı "ayrı bir varlık" olacaktı. 29 
Mayıs 1937'de Milletler Cemiyeti, Hatay 
için ayrı bir statü ve anayasa kabul etti. 
Yapılan seçimlerde Fransızlar, Türkler aley
hinde propaganda yaptılar. Türkiye bu du
ruma sert tepki gösterdi. Nihayet Hatay 
sorununun Türkiye ile Fransa arasında ya
pılacak görüşmelerle çözülmesine karar 
verildi. 

Fransa, Avrupa'da giderek tehlikeli bir 
hal alan konjonktürü dikkate alarak Ha
tay konusunda uyuşmazlığa son vermek 
amacıyla Türkiye ile ikili görüşmelere ra
zı oldu. Haziran 1938'de Antakya'da baş
layan görüşmeler sonucunda 3 Temmuz 
1938'de Türk-Fransız Askeri Antlaşması, 
4 Temmuz'da da Türk-Fransız DostlukAnt
Iaşması imzalandı, seçimler tamamlandı. 
Nihayet 2 Eylül 1938'de Hatay Meclisi açıl
dı ve Hatay Cumhuriyeti'nin kurulduğu ilan 
edildi. Tayfur Sökmen cumhurbaşkanlığı-

. na seçildi. Hatay Devleti Meclisi 23 Hazi
ran 1939'da Türkiye'ye ilhak kararı aldı ve 
Hatay Devleti'ne son verdi. Cumhurbaş
kanlığı görevi sona eren Tayfur Sökmen 
1950'ye kadar Antalya, 1950-1954'te Ha
tay milletvekili olarak Türkiye Büyük Mil
let Meclisi'nde yer aldı. 7 Haziran 1968'de 
kontenjan senatörlüğüne seçildi. Bu göre
vi 2 Haziran 1974 tarihine kadar devam 
etti, ardından siyasi hayatı sona erdi. 3 
Mart 1980'de vefat etti ve İstanbul'da Zin
cirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Hatay'm 
Kurtuluşu İçin Harcanan Çabalar adlı 
bir kitabı vardır (Ankara 1978) . 
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SÖKMEN b. ARTUK 
(ö. 498/1 104) 

Artuklular'ın 

Hısnıkeyfa kolunun kurucusu 
(1102-1104). 

_j 

Artuklu Beyliği'nin atası Artuk b. Ek
sük'ün oğludur. Artuk Bey'in Kudüs Sel
çuklu valisi iken ölümü üzerine ( 484/109 I) 
Suriye ve Filistin Selçuklu Devleti Hüküm
dan Tutuş onun yerine iki oğlu Sökmen ile 
Necmeddin İlgazi'yi tayin etti. Sökmen ve 
İlgazi, Suriye ve el-Cezlre'de meydana ge
len siyasi ve askeri olaylar sebebiyle de
vamlı olarak Kudüs'te kalamadıklarından 
şehri naibleri vasıtasıyla idare ettiler. 

Tutuş'un ölümünün (488/1095) ardından 

yerine geçen oğlu Rıdvan, daha önce ba
basının hakimiyetinde olan Diyarbekir böl
gesini ele geçirmek için yola çıkıp Tutuş'un 
486'da (1093) Sökmen'e ikta etmiş oldu
ğu Suruç'a (SerCıç) yönelince Sökmen on
dan önce şehre gidip savunma önlemleri 
aldı. Bunun üzerine Rıdvan Halep'e dön
dü ve bu defa Dımaşk'ta kendisinden ay
rı bir Selçuklu Melikliği kuran kardeşi Du
kak'a karşı savaş hazırlıklarına başladı. Bu 
sırada Suruç'ta bulunan ve kalabalık bir 
Türkmen kuwetine sahip olan Sökmen'i 
kendisine yardım için Halep'e davet etti. 
Sökmen de emrindeki kuwetlerle Fırat'ı 
geçtikten sonra yolda rastladığı Rakka 
Emlri Yusuf b. Abak'la beraber Halep'e yö
neldi. Sökmen ve Yusuf'un kendisine sai
dıracakları endişesine kapılan Rıdvan on
ları Mercidabıkyakınlarında karşıladı. Sök
men, Rıdvan'la savaşmak niyetinde olan 
Yusuf'tan ayrılıp Rıdvan'la birlikte Halep'e 
geldi. Rıdvan gösterdiği bu sadakatten do
layı Maarretünnu'man'ı Sökmen'e verdi. 
Dukak'a karşı Dımaşk'a saldırıya geçen 
Rıdvan'ın yanında yer alan Sökmen, bu 
sırada kardeşi İlgazi'nin Dukak tarafından 
hapsedildiğini öğrenince Kudüs'e giderek 
kardeşinin naiblerini bertaraf edip şehrin 
yönetimine tek başına hakim oldu ( 489/ 

1096) . Suriye ve Filistin Selçuklu Devleti'
nin Halep ve Dımaşk merkez olmak üzere 
ikiye ayrılmasıyla zayıf duruma düşmesini 
fırsat bilen Mısır Fatımi Halifesi Müsta'li
Billah, Efdal b. Bedr el-Cemal'i kumanda
sında bir ordu göndererek Kudüs'ü işgal 


