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Marmara bölgesinde bir şehir ve 
bu şehrin merkez olduğu il. 

_j 

Karasu vadisinde, orta yükseklikte te
peter arasında ve bunların meyilli sırtla
rında kurulmuş olup denizden yüksek
liği Yukarı Bilecik adı verilen kesimde 
550 m., buradan 4 km. kadar uzaktaki 
istasyon civarında ise 295 metredir. Bi
lecik adının nereden geldiği ve bugün
kü yerinde eski bir yerleşmenin bulu
nup bulunmadığı kesin olarak bilinme
mektedir. Ayrıca şehrin ne zaman ku
rulduğu hakkında da herhangi bir bilgi
ye rastlanmamaktadır. Ancak bugünkü 
şehrin 4 km. kadar güneybatısında İz
nik veya Eskişehir yolu üzerinde bulu
nan Agrilion veya Agrillum adlı bir yer
leşim yeri, Bilecik'in ilk kurulduğu mev
ki olarak kaydedilir. Ayrıca Bizanslılar 

döneminde Hamsu ile Debbağhane de
resi vadileri arasında bir kaya çıkıntısı 

üzerindeki Belokome (Belekome, Beloco
me) adlı bir kalenin şimdiki Bilecik'in nü
vesini teşkil ettiği, isminin de buradan 
geldiği belirtilir. Ramsay ise Bizans tarih
çisi Pachymeres'in eserinde geçen Belo
kome adının Bilecik'in Rumcalaştırılmış 
şekli olduğunu ileri sürer. İlk Osman
lı kaynaklarında Bilecik, " ~ • ~~ • 
~~ " imlasıyla kaydedilir. 

13ilecik yöresiyle ilgili ilk bilgiler Tunç
çağı'na kadar iner. Yörede tunç üretimi 
yapıldığına dair bazı arkeotojik malze
meler elde edilmiştir. İlkçağ'larda. Frig, 
Lidya ve Pers hakimiyeti altında kalan 
yöre, Bithynia Krallığı'nın Roma İmpa 
ratorluğu'na katılması üzerine Romalı
lar'ın idaresi altına girdi. İslam'ın yayılış 
yıllarında Arap akıniarına uğradı. Bazı 

Osmanlı kaynaklarında Harünürreşfd dö
neminde Söğüt ve civarının fethedildiği 
belirtiliyorsa da bu bilginin doğruluğu 
şüphelidir. Osmanlılar'ın Söğüt ve çev
resine yerleştikleri Xlll. yüzyılda Bilecik 
ve yöresi, Türkmenler' in akın sahasını 

teşkil eden Selçuklular ile Bizanslılar 

arasında bir sınır ve uç bölgesi duru
mundaydı. Osmanlılar'ın bu uç bölge
sinde gazanın liderliğini ellerine geçir-
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dikleri sırada Bilecik Bizans'ın merkezi 
idaresinden kopmuştu . Bilecik tekfuru 
civardaki diğer tekfurlar arasında önem
li bir mevkiye sahipti. Bu dönemde Bi
lecik'te pazar kuruluyor, Rum halkın ya
nında Türkmenler de burada alışveriş 

yapıyordu. Özellikle Bilecik bardakları 
çok rağbet görüyor ve bu ticaretin başlı
ca mamul maddesi durumunda bulunu
yordu. Osman Gazi önceleri Bilecik tek
furu ile iyi münasebetler kurdu. Osman
lı kaynaklarına göre Bilecik tekfurunun 
da aralarında bulunduğu bölgedeki di
ğer tekfurlar Osman Gazi'ye bir suikast 
hazırladılarsa da bu tertibin haber alın
ması üzerine Osmanlı kuwetleri ani bir 
baskınla Yarhisar ve Bilecik'i fethettiler 
(1299). 

Bilecik alındıktan sonra beyliğin önem
li bir merkezi oldu. Osman Gazi burada 
bir mescid yaptırdı. Bilecik nahiyesinin 
gelirlerini ailesine tahsis edip küçük oğ
lu Ali'yi annesiyle birlikte burada bıra
karak Şeyh Edebiili'yi emin tayin etti. 
Şeyh Edebiili ile kızı ve aynı zamanda 
Osman Gazi'nin zevcesi vefatıarına ka
dar Bilecik'te yaşadılar ve buraya def
nedildiler. Bazı Osmanlı kaynaklarına 

göre Çandarlı ailesinin atası Kara Halil 
de Bilecik'te kadılıkta bulunarak yaya 
askerinin teşkilini sağladı. Ayrıca Orhan 
Gazi'nin asker için ilk defa ak börk yap
tırttığı yer de burası idi. Bu durum şeh
rin daha Osmanlı beyliğinin kuruluş yıl
larında bir dokumacılık merkezi oldu
ğunu gösterir. Şehir, daha önceki dö
nemlerde olduğu gibi Osmanlılar zama
nında da Bursa- Eskişehir güzergahında 
önemli bir konaklama yeri idi. Bizans ve 
Haçlı orduları gibi doğuya sefere çıkan 
Osmanlı orduları da buranın yakınında
ki eski yolu takip ederlerdi. 

Eski Bilecik, bugünkü şehrin güneydo
ğusunda Gazhane ve Gugukluk ile Deb
bağhane dereleri boyunca çukur ve düz 
bir mevkide bulunuyordu. Şeyh Edebiili 
Camii ve Türbesi bu yerleşmenin yönü
nü tayin etmişti. Ayrıca yine ilk Osmanlı 
padişahları tarafından inşa edilen tarihi 
abideler de şehrin gelişmesinde rol oy
nadı. Ancak Bilecik fiziki bakımdan ve 
nüfus yönünden, muhtemelen arazinin 

Bilecik'ten 
bir görünüş 

Orhan Gazi camii ile Şeyh Edebali Türbesi ve M escidi-Bilecik 

pek müsait olmaması sebebiyle büyük 
bir gelişme gösteremedi. XVI. yüzyıl baş
larında, Kadı (Cami-i Cedfd), Emfr, Dere, 
Pazar, Hisar, Börkçüler (Börekçiler ?) adın
da altı müslüman mahalle ile bir gayri 
müslim cemaatten meydana gelen kü
çük bir kasaba durumundaydı. En kala
balık mahalleleri ise, Pazar adlı mahalle 
ile Kadı mahallesiydi. Kasabanın nüfusu 
700 dolayında olup bunun yetmiş kada
rını hıristiyan nüfus teşkil ediyordu (BA, 
TD, nr. 438, s. 220-223). XVI. yüzyılın ikin
ci yarısında mahalle sayısı sekiz olup 
önceki mahallelere Hacı Şüca' ve Orhan 
Camii mahalleri ilave edilmişti. Bunların 
arasında en kalabalık olanı Hisar ma
hallesiydi ve bunu sırasıyla Pazar, Kadı, 
Dere ve Hacı Şüca' mahalleleri takip edi
yordu. Bu durum kasabadaki yerleşme
nin, muhtemelen emniyet gerekçesiyle 
daha yukarıda, kalenin çevresinde top
lanmaya başladığını gösterir. Nüfus ise 
bu sıralarda 1600'e ulaşmıştı (TK, TD, nr. 
145, vr. ıo6•-ıosb) _ 1649'da yapılan. bir 
avarız* tahririne göre Bilecik Ertuğrul 
Gazi vakıflarına ait bir kasabaydı ve on 
mahallesi vardı. Bunlar nüfusu oldukça 
azalmış Gazi, Cami-i Kebfr, Debbağlar, 
Pazar, Osman Gazi, Nalband İlyas, Hi
sar, Akmescid. Emirler adlı dokuz müs
lüman ve bir hıristiyan mahallesiydi. Fi
ziki bakımdan meydana gelen bu geliş
meye rağmen nüfus XVI. yüzyılın başla
rındaki duruma inmişti. Hatta kasaba
nın tahririni yapan katip buranın dağlık 
ve taşlık bir yer olduğunu, etrafında zi
raata elverişli herhangi bir ekinliğin bu
lunmadığını belirtme gereğini duymuş
tu (BA, D.MKF, nr. 27479) . Daha 1555'te 
kasabanın yakınındaki yolu takip ederek 
Amasya'ya gitmekte olan Avusturya el
çilik heyetinde bulunan H. Dernschwam, 
bir kale- şehir durumundaki Bilecik' i ol
dukça bakımsız bir yer olarak tarif et
miş. ayrıca burada ipekli kumaş dokun
duğunu da belirtmişti. Gerçekten Bile
cik ve civarı kaliteli ipek kumaş ve kadi-
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XVI. yüzyıl başlarında Bilecik mahallelerini gösteren bir 

belge IBA, TD, n•. 166, s. 2201 

fesi ile şöhret kazanmıştı. Diğer taraf
tan XVI. yüzyıl boyunca madencilik de 
ayrı bir öneme sahipti; özellikle demir 
madenierinde top güllelerinin dökümü 
yapılıyor ve burada bir maden emini bu
lunuyordu. Madenierde top güllesi dö
kümünde çalışmak ve bunları istanbul'a 
iletmek üzere en yakın iskeleye taşımak 
için Kütahya, Manisa, Aydın bölgelerin
deki yörükler görevlendiriliyor, bunların 
zahire ihtiyaçları civar kazalardan sağ
lanıyor ve bu da yöre halkı için önemli 
bir kazanç vesilesi oluyordu (BA. MD, nr. 
26, s. 136/ 353; nr. 27, s. 248 / 576) 

Bilecik'te madencilik faaliyetinin ne za
mana kadar devam ettiği bilinmemekle 
birlikte ipekli dokumacılığının canlı bir 
şekilde XX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar 
sürdüğü tesbit edilebilmektedir. 18SS'te 
şehirde 180 çıkrıklı dört iplikhane vardı 
(Mordtmann, s. 295). Yüzyılın sonlarına 
doğru bu sayı daha da arttı. Nitekim V. 
Cuinet burada on yedi kadar iplikhane
nin bulunduğunu, ipek ipliği üretiminin 
45.000 kileye ulaştığını, dericilik, bıçak
çılık gibi bazı zenaat kollarının da yer 
aldığını yazar. İpekli kumaş imalinin da
ha sonra yavaş yavaş önemini kaybet
mesi sonucu ipek ham olarak ihraç edil
meye başlanmıştır. Ayrıca XIX. yüzyılda 
Avrupa· nın Utrecht kadifesine benze
yen. ondan daha üstün kalitede kadife 
imal edildiği de bilinmektedir. Bu yüz
yılın sonlarında şehrin nüfusu ancak 
10.000'e ulaşabiliyordu. Daha sonra de
miryolunun buradan geçmesi şehrin ik
tisadi ve sosyal hayatına biraz canlılık 

getirdi. 

Bilecik Osmanlı idaresinde, Eskişehir 
ve civarını da içine alan ve ilk Osmanlı 
sancaklarından olan Sultanönü sancağı
nın bir kazası durumundaydı. XVI. yüz
yılda buraya kırk dokuz köy ile yirmi 
mezraa bağlıydı. Uzun süre bu idari du
rumunu koruyan Bilecik Tanzimat'tan 
sonra Hüdavendigar eyaJetinin bir san
cağı oldu. Ardından Il. Abdülhamid dö
neminde Ertuğrul sancağı adı ile anılma
ya başlandı. Bu sancağın merkez kazası 
Bilecik'ti; ayrıca Küplü, Pazarcık, Yarhi
sar, Lefke ve Gölpazarı adlı beş idari bi
r imi daha bulunuyordu. Sancağın top
lam köy sayısı 176 olup 52.000 erkek . 
nüfus, 202 cami ve mescid, seksen bir 
medrese, 196 mektep, on han, 620 dük
kan vardı. 1907'de Ertuğrul sancağı Bi
lecik, İnegöl, Söğüt ve Yenişehir olmak 
üzere dört kazadan oluşuyordu. Cum
huriyet'in ilk yıllarında bu ad ile vilayet 
oldu ise de kısa süre sonra vilayetin adı 
Bilecik'e çevrildi (1924). 

Bilecik şehri Milli Mücadele yıllarında 
en çok tahribata uğrayan yerlerden bi
ridir. Üç defa Yunan işgali altında kalan 
şehir, bu işgaller yüzünden gerek eko
nomik gerekse sosyal yönden büyük sar
sıntı geçirmiştir. Yunanlılar' ın 1920 Ha
ziranından itibaren Batı Anadolu'da iler
leyişleri , Bursa ve Balıkesir'i işgallerin

den sonra S Aralık'ta Ankara hüküme
tiyle Tevfik Paşa'nın başında bulundu
ğu istanbul hükümeti arasındaki ilk gö
rüşmeler burada yapıldı. Mustafa Kemal 
Paşa ile İsmet Paşa'nın Ankara hükü
metini, Ahmed izzet Paşa ile Salih Pa
şa'nın istanbul hükümetini temsil ettiği 
görüşmeler Bilecik'te istasyon binasın
da gerçekleştirildi. Bundan az sonra, 8 
Ocak 1921'de şehirYunan kuwetleri ta-

11. Abdülhamid 

devrinde 
inşa edilen 

Saat Kulesi . 

Bilecik 
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rafından işgal ediidiyse de I. İnönü Sa
vaşı sonucunda Yunanlılar geri çekilmek 
mecburiyetinde kaldılar. İkinci işgal 13 
Temmuz'da oldu ve çok kısa sürdü ; an
cak hemen sonra 22 Temmuz'daki üçün
cü işgal 6 Eylül 1922'ye kadar devam 
etti. Yunan kuwetleri şehri boşaltırken 
büyük bir yangın çıkardılar. 1956 ev, 331 
dükkan, on sekiz han, fabrikalar, hükü
met konağı, camiler tamamıyla yandı, 
nüfus oldukça azaldı. Nitekim 1927'de 
yapılan ilk sayımda nüfus 3581 olarak 
tesbit edildi. Cumhuriyet döneminde il 
merkezi durumuna getirilen Bilecik, ye
niden fakat yavaş bir gelişme sürecine 
girdi. 

Bugünkü Bilecik, eski yerleşim yeri
nin tamamen tahrip olması sebebiyle 
ayrı bir alanda, daha kuzeydeki arızalı 

bir arazide kurulmuştur. Kırklar, Rasat
tepe ve Devdağı tepeleri arasında yeni
den yükselen Bilecik iki bölümden mey
dana gelmiştir. Yukarı Bilecik adı veri
len kısım ana yerleşim yeri özelliği gös
terir ve istanbul-Eskişehir karayolu et
rafında yer alır. Diğer kısım buradan da
ha uzakta istasyon civarındadır. Eski yer
leşim yeri ise vadide terkedilmiş, harap 
camileriyle hüzünlü bir görünüş arze
der. Fiziki bakımdan gelişmeye pek uy
gun olmayan bir mevkide yer alan Bile
cik küçük bir şehir olarak ekonomik ba
kımdan sınırlı bir kapasiteye sahiptir. 
Halkın çoğunun geçim vasıtası tarıma 
dayalı üretim ve ticarettir. Özellikle şer
betçi otu bu faaliyette ön plandadır. Sa
nayi ise fazla gelişmemiştir; şehirde kon
serve fabrikası, istanbul yolu üzerinde 
yem ve kağıt fabrikaları ile yeni sanayi 
organize bölgesi bulunur. Nüfus da yavaş 
bir gelişme seyri göstermiştir. 1927' de 
4000'e ulaşmayan nüfus 19SO'de 5000, 
1970'te 12.000 dolayında iken 198S'te 
ancak 18.500'e, 1990 sayımının sonuçla
rına göre de 23.273'e yükselebilmiştir. 

Osmanlılar döneminin ilk kültür mer
kezlerinden biri olan Bilecik'te bugüne 
ulaşmış tarihi eserlerin birçoğu harap 
halde bulunmaktadır. Bunlar arasında 
ilk Osmanlı padişahlarının yaptırdıkları 
eserler de vardır. Osman Gazi Camii es
ki Bilecik'in kuzeybatısında dar bir va
didedir ve harap bir halde bugüne ula
şabilmiştir. Orhan Gazi Camii bunun bi
raz ilerisinde yer alır. imaret binası ise 
caminin karşı yamacındadır. Ayrıca Bi
Iecik'in doğusunda eski Emirler mahal
lesindeki Emirler Camii ile Karacalar ve 
Akkaldırım camilerinin yalnızca yıkık du
var ve minareleri ayaktadır. Orhan Ga-
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Bilecik'teki Karacalar ve Emirler camilerinin ayakta kalabi
len minareleri 

zi Camii'nin SO m. kadar aşağısında ise 
Şeyh Edebali ile Mal Hatun türbeleri ve 
mescidi bulunur. İl sınırlan içindeki baş
lıca tarihi eserler ise, Gölpazarı'nda Mi
hal Bey Camii, Söğüt'te Ertuğrul Gazi 
Mescidi ve Türbesi ile Çelebi Mehmed'e 
izafe edilen cami, Osmaneli'nde rüstem 
Paşa Camii, İnönü'de Hoca Yadigar Ca
mii, Köprülü Mehmed Paşa Camii ve Ker
vansarayı'dır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait 1991 
yılı istatistiklerine göre Bilecik'te il ve 
ilçe merkezlerinde SS. bucak ve köyler
de 316 olmak üzere toplam 371 cami 
bulunmaktadır. İl merkezindeki cami sa
yısı ise on birdir. 

Bilecik şehrinin merkez olduğu il Ko
caeli, Sakarya, Bolu, Eskişehir, Kütahya 
ve Bursa ilieri ile kuşatılmıştır. Merkez 
ilçeden başka Bozüyük, Gölpazarı. İnhi
sar. Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt ve Yeni
pazar adlı yedi ilçeye ve on bir bucağa 
ayrılmıştır; sınırları içerisinde 2S3 köy 
bulunmaktadır. 4307 km 2 genişliğindeki 

Bilecik ilinin 1990 sayımına göre nüfu
su 17S.S26, nüfus yoğunluğu ise 41 idi. 
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Mehmed 
Paşa Camii
Vezirhan 1 
Bilecik . 
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~ FERiDUN EMECEN 
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BiLGE, Kilisli Rifat 

ı 

L 
(bk. KİLİSLi RİFAT BİLGE). 

_j 

ı 
BİLGEGİL, Mehmet Kaya 

ı 

(1921- 1987) 

L 
Edebiyat tarihi araştırmacısı, edip. 

_j 

Sivas'ın Gürün ilçesinde doğdu. Gü
rün'de Mollavelioğlu diye tanınan bir aile
ye mensuptur. Üç yaşında babası Abdul
lah Bey'in, bir yıl sonra da annesi Zeli
ha Hanım'ın vefatıyla küçük yaşta yetim 
kaldı, dedesi ve dayılarının himayesi al
tında yetişti. İlk öğrenimini bu kasaba
da yaptı , ortaokulu Sivas'ta bitirdi. Er
zurum· da başladığı lise tahsilini istan
bul'da Kabataş Erkek Lisesi'nde tamam
ladı ( 1942) İstanbul Üniversitesi Edebi
yat Fakültesi ile Yüksek Öğretmen Oku
lu'nun Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri
ni bitirdikten sonra ( 194 7) İzmit, Trab-

Mehmet 
Kaya 

Bilgegil 

zon ve Adana liseleriyle Gazi Eğitim Ens
titüsü'nde edebiyat . öğretmenliği yaptı. 

19S1'de Paris Sorbonne Üniversitesi Mu
kayeseli Edebiyat Kürsüsü'nde "Lamar
tine'de İstanbul" konusu üzerine hazır
ladığı "doctorat d'universite" ile edebi
yat doktoru unvanını aldı (tezinin özet 
olarak Türkçe neşredilen bir kısmı için bk. 
Kaya Bilgegil, "Lamartine'e Göre İstan
bul", istanbul Enstitüsü Dergisi, 1, İstanbul 
1955, s. 109-122). Dönüşünde bir müd
det daha Gazi Eğitim Enstitüsü'nde öğ
retim faaliyetine devam ettikten sonra 
1966'da yeni Türk edebiyatı doçenti ola
rak Erzurum Atatürk Üniversitesi Ede
biyat Fakültesi'ne tayin edildi. 1970'te 
profesörlüğe yükseldi. Aynı üniversite
nin İslami İlimler Fakültesi'nde kurucu 
dekan olarak görev yaptı. İstanbul kü
tüphanelerinde daha iyi çalışabiirnek 

için Mimar Sinan Üniversitesi' Fen-Ede
biyat Fakültesi'ne geçti (7 Kasım 1984) 

Sağlık durumu dolayısıyla 21 Temmuz 
1986'da emekli oldu. 21 Ekim 1987'de 
vefat etti, mezarı Karacaahmet'te Os
man Şems Efendi'nin kabri yakınındadır. 

Öğrencilik ve gençlik yıllarında Yedi
gün, Değirmen ve Türk Yurdu gibi der
gilerde şiirler yayımiayan Bilgegil, haya
tı boyunca bu ilgisini bir sanat zevki ola
rak devam ettirmişse de bunları kitap 
haline getirmemiştir. Bir araştırmacı ola
rak çalışmaları daha önemlidir. Henüz 
fakülte öğrencisi iken Dareodeli saz şai
ri Kusürl hakkında hazırladığı ve ken
disinin ilk kitabı olan araştırması, halk 
edebiyatı alanında metotlu ve ilmi bir 
çalışma olarak dikkat çekti. Yine aynı 
yıllarda neşrettiği ve mensur şiir tarzı
nın son güzel örneklerini veren Cehen
nem Meyvası adlı kitabının "Şiir ve Ma
badi" adını taşıyan uzun giriş kısmı. mis
tik ve şairane tar~fları ağır basan önem
li bir şiir estetiği nazariyatıdır (poetika). 
Kaya Bilgegil'in ilmi araştırmada verim
li yılları Gazi Eğitim Enstitüsü ile Ata-


