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YÖNTEM, Ali Canip

dan giren tamlamalarla dil bilgisi kaidele-
rinin kullanýlmamasý ve yazý dilinde Ýstan-
bul Türkçesi’nin esas alýnmasý konularýn-
da M. Fuad Köprülü, Cenab Þahabeddin
ve Süleyman Nazif’le tartýþmalara girmiþ-
tir. Polemik türündeki yazýlarýnda Yektâ
Bâhir takma adýný kullanan Ali Canip, der-
gi kapanýnca “Millî Edebiyat Meselesi” baþ-
lýðý altýndaki yazýlarýný Türk Yurdu’nda
yayýmlamýþtýr. Yeni Mecmua, Türk Sö-
zü, Hak, Güneþ, Þâir, Âþiyan ve Çýna-
raltý dergilerinde estetik ve edebiyat ko-
nularýyla büyük þahsiyetler üzerine çeþitli
yazýlar yazmýþ, birer emek mahsulü olan
araþtýrmalarý ise Cumhuriyet’ten sonra-
ki yýllarda Hayat, Ýstanbul ve Türkiyat
Mecmuasý’nda neþredilmiþtir. Dil ve ede-
biyatla ilgili tartýþmalarýnda Yekta Bâhir
yanýnda Gök Alp ve Celâl Sâkýb takma ad-
larýný da kullanan Ali Canip, Millî Edebiyat
anlayýþýna karþý çýkanlara aðýr cevaplar ver-
miþ, ayrýca Türk edebiyatý tarihi üzerine
yaptýðý araþtýrmalarýyla kalýcý hizmetler or-
taya koymuþtur.

Eserleri. Geçtiðim Yol (þiir; Ýstanbul
1918), Millî Edebiyat Meselesi ve Ce-
nab Bey’le Münakaþalarým (Ýstanbul
1918), Edebiyat (lise 1. sýnýf ders kitabý;
Ýstanbul 1926), Epope ve Edebî Neviler-
le Mesleklere Dair Mâlûmat (Ýstan-
bul 1927), Leylâ ve Mecnun (Fuzûlî’nin
ayný adlý eserinin özeti; Ýstanbul 1927),
Naîmâ Tarihi (seçmeler; Ýstanbul 1927),
Türk Edebiyatý Antolojisi (Ýstanbul
1931), Ömer Seyfeddin, Hayatý ve Eser-
leri (Ýstanbul 1935, 1947; Yöntem’in diðer
eserleriyle gazete ve dergilerde çýkan ya-
zýlarýnýn bir listesi için bk. Filizok, s. 233-
259). Ali Canip, Ömer Seyfeddin’in ölümün-
den sonra hikâyelerini ilk defa üç (Ýstan-
bul 1926-1927), daha sonra dokuz (Ömer
Seyfettin Külliyatý, Ýstanbul 1938) cilt ha-
linde yayýma hazýrlamýþtýr. Siyasî ve ede-
bî hatýralarý Yakýn Tarihimiz dergisinde
çýkmýþ (1962-1963), dergilerde kalan eski
ve yeni Türk edebiyatýyla ilgili makaleleri
Ahmet Sevgi ve Mustafa Özcan tarafýn-
dan iki hacimli ciltte toplanmýþtýr (Prof.
Ali Cânip Yöntem’in Yeni Türk Edebiyatý
Üzerine Makaleleri [Konya 1995]; Prof. Ali
Cânip Yöntem’in Eski Türk Edebiyatý Üze-
rine Makaleleri [Ýstanbul 1996]). Ogur Erol,
Ali Canip Yöntem ve Eðitim adýyla bir
doktora tezi hazýrlamýþtýr (2008, Uludað
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
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ÿÞerif Aktaþ

– —
YÖRGÜÇ PAÞA

(ö. 845/1442)

II. Murad’ýn lalasý,
Rum beylerbeyi.˜ ™

Nerede ve ne zaman doðduðu hakkýn-
da bilgi yoktur. Tarih kitaplarýnda ve arþiv
belgelerinde adý Yörgüç, Yörgeç, Yörgenç
þeklinde geçer. Ancak kitâbelere ve me-
zar taþlarýna göre adý Yörgüç, lakabý Ce-
lâleddin’dir. Kaynaklarda Yörgüç Paþa’nýn
þeceresine dair farklý bilgiler verilmekte-
dir. Bazý araþtýrmalarda Amasya’da Ata-
bekiye Medresesi’nin kurucusu Nâsýrüd-
din Ahmed’in soyundan geldiði, adýnýn Yör-
güç b. Muînüddin Abdullah b. Þücâeddin
Ýlyâs b. Hayreddin Hýzýr b. Ömer b. Atabek
Nâsýrüddin Ahmed olduðu kayýtlýdýr. Ay-
rýca Yörgüç b. Gazî Ali b. Gazî Mihal Bey
þeklinde bir þecere ortaya atýlmýþ, asýl adý-
nýn Yörüklüce olduðu ileri sürülmüþtür.
Amasya’da yaptýrdýðý caminin kitâbesinde,
kendi mezar taþýnda ve vakfiyesinde ba-
basýnýn adý Abdullah þeklinde yazýldýðýndan
bütün bu þecerelerin doðruluðu þüpheli-
dir. Baba isminden hareketle onun Slav
asýllý olup adýnýn Slavca Jorgiç’ten (Yorgi’-
nin oðlu) geldiði belirtilmiþtir (Griswold,
XVII/2 [1980], s. 72). Kitâbede geçen ata-
beg unvaný ise babasýna ait deðil muhte-
melen kendisinin lalalýðýna yapýlan bir atýf-
týr.

Yörgüç Paþa’nýn çok iyi bir tahsille yetiþ-
tiði anlaþýlmaktadýr. Nitekim Çelebi Sul-
tan Mehmed, 1414 yýlýnda on iki yaþýndaki
oðlu Þehzade Murad’ý Rum vilâyeti beyli-
ðiyle Amasya’ya gönderince Yörgüç Paþa’-
yý da lalasý sýfatýyla yanýna vermiþti. Amas-
ya, Tokat, Sivas, Çorum ve Osmancýk bölge-
lerini içine alan Rum vilâyetinde o sýrada
Ýlhanlý döneminden kalan Moðol ve Türk-
men nüfusu vardý. Göçebe halinde yaþa-
yan bu kalabalýk nüfusu merkezî bir ida-
re altýna almak güçtü. Bunun yanýnda böl-
gede yerli Türkmen aileleri de baþý boþ
hareket ediyorlardý. Þehzade Murad, ted-
birli ve kudretli bir þahsiyet olan lalasý Yör-
güç Paþa’nýn yardýmýyla burada huzuru
saðlamaya çalýþtý. Ancak Yörgüç Paþa’nýn
yýldýzý Þehzade Murad’ýn Osmanlý tahtýna

verdi. 1909’da kurulan Fecr-i Âtî toplulu-
ðuna katýldý, topluluðun Selânik’te muha-
bir üyeliðini yaptý. Balkan Harbi’nin baþýn-
da Ýstanbul’a döndü (1911). 1912’de Ça-
nakkale Sultânîsi’nde edebiyat ve felsefe
hocalýðýna baþladý. Ertesi yýl görevi Ýstan-
bul’daki Gelenbevi Sultânîsi’ne nakledildi.
1914’te Dârülmuallimîn-i Âliye edebiyat
hocalýðýna getirildi. 1917-1918’de Dârülfü-
nun’da teþkil edilen, lise kitaplarýný hazýr-
lamakla görevli komisyona üye seçildi. Dâ-
rülfünun Edebiyat Fakültesi’nde Türk ede-
biyatý dersleri verdi (1919). 1920’de Trab-
zon Sultânîsi müdürlüðüne, arkasýndan Gi-
resun maarif müdürlüðüne ve Maarif Ve-
kâleti müfettiþliðine tayin edildi. 1923’te
kendi isteðiyle edebiyat hocalýðýna döndü
ve Kabataþ Lisesi ile Ýstanbul Erkek Öð-
retmen Okulu’nda edebiyat dersleri ver-
di. Bu sýrada kütüphaneleri tasnif etmek
üzere kurulan komisyonun baþkanlýðýný
yaptý. 1927’de tekrar maarif müfettiþliði-
ne getirildi. 1934’te Ordu’dan milletvekili
seçildi. Ayný yýl Türk Dili Tedkik Cemiyeti
merkez üyesi, Tarih Encümeni ve ardýndan
Türk Tarih Kurumu üyesi oldu. 1943’te Ýs-
tanbul Edebiyat Fakültesi Türk Edebiyatý
Bölümü’ne öðretim görevlisi olarak tayin
edildi. 1950 seçimlerinde Demokrat Par-
ti’den Bursa milletvekili seçildi. 26 Ekim
1967’de Ýstanbul’da vefat etti, mezarý Sah-
rayýcedid Kabristaný’ndadýr.

Henüz on beþ-on altý yaþlarýnda iken þi-
ire ilgi duyan Ali Canip önce Muallim Nâ-
ci’nin tesiri altýnda gazel tarzýnda þiirler
yazmýþ, daha sonra o günkü edebiyat dün-
yasýna hâkim olan Edebiyat-ý Cedîde tar-
zýna yönelmiþtir. Ýlk þiirlerini Selânik’te çý-
kan Kadýn (1908-1909) ve Bahçe (1909)
dergilerinde yayýmlamýþ, Fecr-i Âtî toplu-
luðuna mensup olmasýna raðmen bu gru-
bun edebî eðilimlerini benimsememiþtir.
Aruz vezniyle yazdýðý þiirlerde Türkçe’yi bu
vezne uydurmakta baþarý göstermiþtir. Ali
Canip’in, Genç Kalemler’den (1911) baþ-
layarak Türk Yurdu (1915) ve Yeni Mec-
mua’da (1917) yayýmladýðý hece vezninde
þiirlerle Beþ Hececiler’e takip edecekleri
yolu gösterdiði kabul edilir. 1910 yýlýnda
Selânik’te çýkmakta olan Hüsn ve Þiir
dergisinin adý Genç Kalemler’e çevrilin-
ce Ali Canip Ziya Gökalp ve Ömer Seyfed-
din’le temas kurarak onlarý da derginin
yayýmýna katýlmaya ikna etmiþ, böylece
“yeni lisan” hareketinin üç ismi bir araya
gelmiþ, derginin ilk sayýsýnda yer alan be-
yannâme ile Millî Edebiyat akýmý baþla-
mýþtýr. Genç Kalemler’de millî edebiyat
meselesi üzerine çeþitli makaleler yazan
Ali Canip, Türkçe’ye Arapça ve Farsça’-
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miþtir. Vakfiye metinlerinden ve tahrir def-
terlerinden anlaþýldýðýna göre Amasya’da
bir cami, medrese, imaret ve iki hamam;
Tokat’ta bir hamam ve han; Gümüþ’te bir
cami; Havza’da bir imaret; Kavak’ta bir
cami ve Ýskilip’te bir hamam yaptýrmýþtýr.
Amasya, Gümüþ, Kavak ve Köprü’deki ca-
milerle Tokat’taki hamam günümüze ulaþ-
mýþtýr.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Âþýkpaþazâde, Târih, s. 111; Neþrî, Cihannü-
mâ (Unat), II, 593; Solakzâde, Târih, s. 158-159;
Müneccimbaþý, Sahâifü’l-ahbâr, III, 342; Hayrul-
lah Efendi, Osmanlý Tarihi, Ýstanbul 1292, VII,
39; Amasya Tarihi, II, 478; Sicill-i Osmânî, IV,
652; Ýsmail Hakký [Uzunçarþýlý], Kitâbeler, Ýstanbul
1345/1927, I, 25-29; a.mlf., Osmanlý Tarihi, I,
396, 403, 405-406, 450, 575; Gökbilgin, Edirne
ve Paþa Livâsý, s. 344; Ayverdi, Osmanlý Mi‘-
mârîsi II, s. 215-226; Ahmet Þimþirgil, “Rum Bey-
lerbeyi Yörgüç Paþa’nýn Hayatý ve Vakýf Eserle-
ri”, Prof. Dr. Hakký Dursun Yýldýz Armaðaný, An-
kara 1995, s. 459-471; Halil Edhem, “Yörgüç Pa-
þa ve Evladýna Ait Birkaç Kitâbe”, TOEM, sy. 9
(1911), s. 530-541; W. Griswold, “The Vakfiye of
Molla Ýsa of Lefke”, Studies in Islam, XVII/2, New
Delhi 1980, s. 69-72; Ferruh Toruk, “Bani Yör-
güç Paþa ve Ýmar Faaliyetleri”, VD, sy. 29 (2005),
s. 105-133; a.mlf., “Yörgüç Paþa Vakfiyesi”, Bil-
ge, sy. 48, Ankara 2006, s. 16-26; Halil Ýnalcýk,
“Murad II”, ÝA, VIII, 598.

ÿFahamettin Baþar

– —
YÖRGÜÇ PAÞA CAMÝÝ

Amasya’da
XV. yüzyýlýn ilk yarýsýnda

inþa edilen cami.
˜ ™

Cami kapýsý üzerinde yer alan kitâbeye
göre Atabeg Yörgüç Paþa tarafýndan 834
(1430) yýlýnda yaptýrýlmýþtýr. Plan þemasý
bakýmýndan tabhâneli / zâviyeli yapýlar gru-
buna giren camide son cemaat yeri bulun-
mamaktadýr. Üç bölümlü giriþ kýsmýnýn or-
tasýnda yelpaze biçimi pandantiflerle ge-
çilen bir kubbenin yer aldýðý giriþ eyvaný
mevcuttur. Eyvanýn doðusunda prizmatik
üçgenlerle kubbeye geçiþin saðlandýðý ka-
palý bölüm bir kapý ile giriþe açýlmaktadýr.
Söz konusu bölümün yapýnýn günümüze
ulaþmayan medresesinin dershanesi oldu-
ðu düþünülmektedir. Batýsýnda üç yön-
den açýklýklý bir seki ile yükseltilmiþ türbe

bulunur. Giriþ eyvanýndan bir kapý ile ulaþý-
lan yapýnýn ana mekânýnda ortada bir so-
fa ve buraya iki yandan kapýlarla açýlan
tabhâne birimleriyle güneyde yükseltilmiþ
cami mekâný bulunur. Kesme taþtan inþa
edilen caminin cepheleri, mihrap duvarý
hariç yüksek dikdörtgen çerçeve içerisin-
de renkli taþtan yuvarlak boþaltma kemer-
leri içine alýnmýþ dikdörtgen pencerelerle
çevrelenmiþtir. Bunlardan cami bölümü-
nün batýsýnda kalan pencerenin kemerleri
düzdür. Bunun dýþýnda tabhâne mekân-
larýnýn güney duvarýnda üstte birer adet,
cami bölümünün doðu, batý ve mihrap
duvarýnda üstte iki adet yuvarlak kemer-
li pencere mevcuttur. Caminin giriþ ka-
pýsý renkli taþtan basýk kemerlidir. Kapý
kemerinin dayandýðý ayaðýn doðu yönüne
küçük bir kapý açýlmýþtýr, buradan merdi-
venlerle yapýnýn minaresine ulaþýlmak-
tadýr. Özgün minaresi günümüze ulaþma-
yan camide sonradan yapýlan ahþaptan
basit bir minare vardýr. Ana mekânda so-
fa bölümünün duvarlarý doðu-batý yönün-
de iki büyük kemer ve bu kemerlerin içi-
ne duvarlardaki ayaklara oturan ikiz ke-
merler açýlmýþtýr. Söz konusu kemerlerin
güney yönündekileri tabhâne mekânlarý-
na giriþi saðlayan kapýlarý içine alýr. Sofa
bölümünün pandantiflerle geçilen kubbe
kasnaðý on iki köþelidir. Kasnakta üç niþ ve
bir pencere düzenlemesiyle toplam on iki
niþ, dört pencere yer alýr. Ana mekânda gü-
neyde yükseltilmiþ cami bölümünün du-
varlarý üç yönden aský kemer içine alýnmýþ,
bu mekânýn pandantiflerle geçilen kubbe
kasnaðý on iki köþeli olup niþlerle teþkilât-
landýrýlmýþtýr. Caminin mihrabý mermer-
dendir; minber ise ahþaptan yenilenmiþ-
tir. Kuzeyde kapýnýn üzerinde ahþap bir
mahfil mevcuttur. Mahfilin bulunduðu
kuzey duvarýnýn ortasýnda dilimli kemer-
li, yanlarda daha alçak yuvarlak kemerli
niþler görülür. Mermerden dikdörtgen çer-
çeveli, basýk kemerli giriþ kapýlarýnýn oldu-
ðu tabhâne odalarý prizmatik üçgenlerle
geçilen on altý köþeli kasnak üzerine kub-
beli mekânlardýr. Tabhâne mekânlarý için-
de yaþmaksýz ocaklar ve duvarlarda alçý
raflar vardýr.

Caminin en önemli süslemeleri taþ süs-
lemelerdir. Çok özenli bir iþçiliðin görül-

çýkmasýyla parladý. II. Murad’ýn saltana-
týnýn ilk yýlýnda Bizans’ýn yardýmýyla Ýznik’i
ele geçirmeye çalýþan Mustafa Çelebi (Düz-
mece) isyaný ortaya çýkmýþ, yeni padiþah
Yörgüç Paþa’nýn telkiniyle üzerine yürüye-
rek onu bertaraf etmiþti. Bu isyaný bastý-
rýp merkezî otoriteyi saðlayan II. Murad,
Yörgüç Paþa’yý Rum beylerbeyiliðine tayin
etti (826/1423).

Beylerbeyiliðinin ilk yýllarýnda (Yörgüç
Paþa), Kýzýlkocaoðullarý adý verilen, dört
kardeþin emrindeki çetelerle mücadele
etti. Amasya ve Tokat taraflarýnda yol ke-
serek soygunculuk yapan, zaman zaman
þehirlere kadar gelip halka zarar veren
bu beylere Akkoyunlu Karayülük Osman
Bey’in, Dulkadýroðlu Hasan Bey’in ve Ba-
yýndýroðlu Halil Bey’in yardým ettiði anla-
þýlmaktadýr. Yörgüç Paþa bu âsileri itaat
altýna aldý. Daha sonra bölgede baðýmsýz
hareket etmeyi sürdüren diðer beylerle
mücadeleye baþladý. Bu harekât sýrasýn-
da Kocakayasý hâkimi Haydar Bey ile Ca-
nik hâkimi Alparslan oðlu Hüsâmeddin
Hasan Bey’in itaati saðlandý. Hasan Bey’i
yakalayýp Bursa’ya padiþahýn yanýna gön-
deren Yörgüç Paþa böylece Tâceddinoðul-
larý’nýn elindeki Ordu ve Çarþamba civarý-
ný Osmanlý idaresine kattý (1427). Bu dö-
nemde Timurlu Þâhruh ile yaptýðý savaþý
kaybeden Karakoyunlu Hükümdarý Ýsken-
der Mirza, II. Murad’ýn muvafakatiyle kýþý
geçirmek üzere Tokat’a yerleþmiþti. An-
cak Karakoyunlu askerleri baharla birlik-
te çevreyi yaðmalayýp talan etmeye baþla-
yýnca Yörgüç Paþa durumu padiþaha bil-
dirdi; bunun üzerine Anadolu Beylerbe-
yi Timurtaþoðlu Umur Bey Tokat’a gön-
derilince Karakoyunlular bölgeyi terketti.
Orta Anadolu’da huzur ve güveni saðla-
mayý baþaran Yörgüç Paþa’ya vezâret rüt-
besi verildi. Onun adýna para basýlmasýna
izin verildiðine ve bu akçelere Yörgüç Pa-
þa akçesi denildiðine dair bilgiler ise þüp-
helidir. 

Yörgüç Paþa Zilhicce 845’te (Nisan-Ma-
yýs 1442) vefat etti ve Amasya’da yaptýr-
dýðý camisinin türbesine defnedildi. Hýzýr,
Yûnus ve Mustafa adlý oðullarý ile Sitti ve
Hundi Hatun adlý iki kýzý vardýr. Oðullarýn-
dan Hýzýr ve Mustafa beylerin Varna Mu-
harebesi’nde þehid düþtüðü bilinmekte-
dir. Ayrýca Lefke’de vakýflarý bulunan Mol-
la Îsâ adlý bir baþka oðlunun daha oldu-
ðu belirtilir. Edirne’de vakfý olan Çiçek Ha-
tun’un Yörgüç Paþa’nýn zevcesi olarak ka-
yýtlara geçtiði dikkati çeker (Gökbilgin, s.
344). Yörgüç Paþa, Amasya yanýnda To-
kat, Gümüþ, Köprü, Havza ve Ýskilip’te bir-
çok dinî ve içtimaî müessese inþa ettir-
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