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YÖRGÜÇ PAÞA CAMÝÝ

meler de yenidir. Mermer mihrabý, klasik
üslûpta ve sade bir þekilde yapýlmýþ mu-
karnaslý bir niþe sahiptir. Caminin giriþ ey-
vanýnýn doðusunda kalan bölüm türbe ola-
rak düzenlenmiþ, iki ayakla dýþarýya açýk,
üzeri pandantifli kubbeli bu bölüm bir seki
ile yükseltilmiþtir. Türbenin etrafý üç yön-
den mermer korkuluklarla çevrelenmiþtir.
Kuzeyde, korkuluklarýn ortasýnda üzeri siv-
ri kemer biçiminde düzenlenmiþ mermer
söveli yüksek bir pencere açýlmýþtýr. Tür-
bede Yörgüç Paþa ve ailesine ait dört mer-
mer sanduka yer almaktadýr.
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Selânik’te doðdu. Rumeli’ye göç ettiril-
miþ Türkmenler’in Yörükân kolundan bir
evlâd-ý fâtihân ailesinin çocuðudur. Baba-
sý Selânik’teki Eski Saray Medresesi mü-
derrislerinden Yâkub Efendi, annesi Zeh-
ra Haným’dýr. Selânik’te Selimiye Mektebi’-

ni ve Mülkiye Rüþdiyesi’ni bitirdikten son-
ra yine burada dârülmuallimînin Rüþdiye
Þubesi’nden mezun oldu (1905). Ardýndan
Ýstanbul’a giderek Sahn Medresesi Kýsm-ý
Âlîsi’ne girdi ve burayý tamamlayýp Hü-
seyin Necmeddin Efendi’den icâzet aldý
(1910). 1911’de Selânik Sultânîsi’nde Arap-
ça muallimi olarak baþladýðý görevini Selâ-
nik Dârülmuallimîni’nde sürdürdü. Ýstan-
bul’da çeþitli mekteplerde Türkçe, imlâ,
kýraat, kavaid ve hendese muallimliði yap-
tý. 1914’te Gümüþhane Tedrîsât-ý Ýbtidâiy-
ye müfettiþliðine tayin edildi ve 1916 yýlý-
na kadar bu görevde kaldý. Ardýndan yine
Ýstanbul’da Türkçe muallimliði görevinde
bulundu. 1918-1923 yýllarýnda Dârü’l-hilâ-
feti’l-aliyye Medresesi’nin ibtidâ-i hâric ve
ibtidâ-i dâhil kýsýmlarýnda müderris olarak
görev aldý. Medrese-i Süleymâniyye’nin (es-
ki adý Medresetü’l-mütehassýsîn) kelâm,
felsefe ve tasavvuf þubesinde yaptýðý ih-
tisasýný “Þeyh Þehâbeddin es-Sühreverdî
ve Felsefesi” baþlýklý çalýþmasýyla tamam-
ladý (1922). Ayný yýl Dârülfünun Edebiyat
Fakültesi Felsefe Þubesi’nden mezun ol-
du. 1923’te Dârü’l-hilâfeti’l-aliyye Medre-
sesi’nin Sahn Kýsm-ý Âlîsi’nde felsefe-i ce-
dîd müderrisliðine tayin edildi ve 3 Mart
1924 tarihinde medreseler kapatýlýncaya
kadar burada ders verdi. 1925’te Þamlý Rý-
zâ Efendi’nin kýzý Fatma Mükerrem Ha-
ným’la evlendi. Bu evlilikten Türkân (Tur-
gut), Turhan, Nurhan, Fethan, Beyhan (Ka-
ramaðralý) ve Doðan adlarýnda altý çocu-
ðu dünyaya geldi. 1924-1929 arasýnda Ýs-
tanbul’da Çapa Kýz Muallim Mektebi’nde
din dersleri hocalýðý yaptý.

1926 yýlýndan itibaren Dârülfünun Ýlâhi-
yat Fakültesi’nde ders vermeye baþlayan
Yusuf Ziya Bey bu fakültede kâtib-i umû-
mîlik görevini de üstlendi, bir süre fakülte
reisliðine (dekanlýk) vekâlet etti. Yusuf Zi-
ya Bey, Dârülfünun Ýlâhiyat Fakültesi Ted-
rîs Heyeti tarafýndan hazýrlandýðý bildirilen
ve dönemin basýn organlarýnda yayýmla-
nan (20 Haziran 1928) Dinî Ýnkýlâp ve Isla-
hat Beyannâmesi’nde imzasý bulunduðu
iddialarýný Ýslâm-Türk Ansiklopedisi
Mecmuasý’ndaki bir yazýsýyla reddetti. Bu
fakültenin üniversite reformuyla 31 Mayýs
1933 tarihinde kapatýlmasýnýn ardýndan
bazý öðretim üyeleriyle birlikte, Edebiyat
Fakültesi’nde kurulan ve öðrencisi bulun-
mayan Ýslâm Tetkikleri Enstitüsü’nde gö-
revlendirildi. Bu arada Ýstanbul ve Ýnönü
Kýz liseleriyle Vefa Lisesi gibi kurumlarda
tarih ve felsefe dersleri okuttu. Ayný dö-
nemde uzunca bir süre Þehremini Halke-
vi reisliði yaptý. 20 Mayýs 1943’te Diyanet
Ýþleri reisi M. Þerefettin Yaltkaya tarafýn-

düðü bu süslemeler sade bir þekilde giriþ
eyvanýnda yer alýr. Yapýnýn içinde ve dýþýn-
da bütün kemerler kýrmýzý beyaz renkli taþ
süslemelidir. Giriþ eyvanýndaki kemerler
boyamadýr ve boyalarýn zamanla aktýðý göz-
lenmektedir. Giriþ kapýsý üzerinde sivri ke-
merli panonun altýnda kenarlarý dilimli, uç-
larý palmet süslemeli üç satýrlýk kitâbe
bulunur. Bunun üzerinde sivri kemeri Tev-
be sûresinin yazýldýðý bir bordür çevreler.
Renkli taþtan basýk kemerli kapýnýn iki ya-
nýna rûmî palmetlerden oluþan çok zarif
taþ süslemeler iliþtirilmiþtir. Yapýnýn diðer
önemli süslemesi, giriþ eyvanýnýn doðusun-
daki kapalý bölümün renkli taþtan basýk
kemerli kapýsý üzerinde görülen panodur.
Söz konusu kapý ve pano dikdörtgen yük-
sek silme içine alýnmýþ, yuvarlak kemerli
panonun içine hatâyî üslûpta taþtan üze-
ri boyama süslemeler yapýlmýþtýr. Giriþ ey-
vaný kemerinin üzengi noktasýnda içeride
taþtan, üzeri rûmî palmet süslemeli dilim-
li bir pano ve ortasýnda gülçe biçimli sar-
kýt olan bir süsleme yer alýr. Yine giriþ ey-
vanýný, doðu duvarýna oturan kemer üzen-
gi noktasýnda iki küçük konsola dayanan
mukarnaslý bir niþ ve bunun altýnda rûmî
palmet süslemeli daire biçiminde madal-
yon süsleme vardýr. Giriþ eyvanýnýn kubbe-
sinde yelpaze biçiminde pandantifler ayný
zamanda dekoratif bir unsurdur. Caminin
cephelerinde çok sayýda devþirme malze-
me kullanýlmýþtýr. Giriþte kapalý bölümün
kuzey cephesindeki taþ yazýt baþta olmak
üzere bunlarýn büyük kýsmý antik döne-
me ait malzemelerdir. Yörgüç Paþa Camii,
Yeþilýrmak kenarýnda bulunmasý sebebiy-
le zamanla su taþkýnlarýndan büyük zarar
görmüþ, bu sebeple yapýnýn içi tamamen
yenilenmiþtir ve içindeki kalem iþi süsle-
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Selçuk Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Kü-
tüphanesi’nde bulunduðu (nr. 2325) kay-
dedilmektedir (Turhan Yörükân, “Giriþ”, s.
4). 2. Kur’ân-ý Kerîm’den Âyetler (Ýslâm
Esaslarý). Önce Ankara Üniversitesi Ýlâ-
hiyat Fakültesi Dergisi’nde yayýmlanan
bu çalýþma (I, 5-21) ayný fakülte tarafýn-
dan bir kitapçýk halinde neþredilmiþ (An-
kara 1952), daha sonra Millî Eðitim Ba-
kanlýðý’nca yardýmcý ders kitabý olarak ba-
sýlmýþtýr (Ýstanbul 1953, 1956). 3. Ýslâm
Akaidine Dair Eski Metinler I, Ebu
Mansur-i Matüridî’nin Ýki Eseri (Tevhid
Kitabý ve Akaid Risalesi) (Ankara 1953).
Millet Kütüphanesi’nde bulunan (Feyzul-
lah Efendi, nr. 2155) ve Kitâbü’t-Tev¼îd
adýyla Ýmam Mâtürîdî’ye nisbet edilen dört
sayfalýk bir metinle yine ayný müellife izâ-
fe edilen, Risâle fi’l-£ašåßid adlý eserin özel
bir kütüphanedeki yazma nüshasýnýn ne-
þir ve tercümesinden oluþmaktadýr. Ese-
rin tercüme kýsmý, Ýslâm Akaid Siste-
minde Geliþmeler adlý kitabýn içinde de
(haz. Turhan Yörükân, Ýstanbul 2006) not-
lar eklenerek yayýmlanmýþtýr (s. 221-258).
Ancak Mâtürîdî’nin Kitâbü’t-Tev¼îd’inin
neþredilmesiyle (Beyrut 1970) risâlenin Mâ-
türîdî mezhebine mensup bir âlime ait ol-
duðu anlaþýlmýþtýr (krþ. Kitâbü’t-Tevhîd Ter-
cümesi, s. XXXI-XXXIII). 4. Müslümanlýk.
Baþlangýçta ortaöðretimdeki din dersleri
için hazýrlanan eserin (Ankara 1957, 1961)
Kur’ân-ý Kerîm’den Âyetler adlý kitap-
la beraber çeþitli baskýlarý yapýlmýþtýr (An-
kara 1993, 1997, 1998). 5. Anadolu’da
Alevîler ve Tahtacýlar. Yörükân’ýn 1927-
1932 yýllarýnda Dârülfünûn Ýlâhiyat Fa-
kültesi Mecmuasý’nda çýkan makalelerin-
den oluþan bu eseri onun hayatý ve eser-
leriyle ilgili bir giriþ, çeþitli ekler ve notlar-
la birlikte Turhan Yörükân yayýmlamýþtýr
(Ankara 1998). 6. Hz. Muhammed’in Do-
ðumundan Ölümüne Kadar Ýslâm Di-
ni Tarihi. Müellifin Ýlâhiyat Fakültesi için
hazýrladýðý “Ýslâm Dini ve Mezhepleri Ta-
rihi” adlý dört kitaplýk bir projenin birinci
kitabýný teþkil eden eser Türkân Turgut
tarafýndan notlar eklenip yayýma hazýrla-
narak neþredilmiþtir (Ankara 2001; Ýstan-
bul 2006). 7. Ýslâm Akaid Sisteminde
Geliþmeler. Yine Ýlâhiyat Fakültesi’nde
okutulmak üzere yazýlan eseri Turhan Yö-
rükân müellifin yayýmlanmamýþ yazýlarýn-
dan derlemelerle birlikte neþredilmiþtir
(Ankara 2001; Ýstanbul 2006). Eserin çatý-
sýný, Yörükân’ýn Ankara Üniversitesi Ýlâ-
hiyat Fakültesi Dergisi’nde çýkan “Ebû
Mansûr-i Mâtüridî” adlý seri makaleleri (sy.
II-III [1952], s. 3-19; sy. IV [1952], s. 71-87;
sy. IV [1953], s. 127-142) oluþturmaktadýr.

Kitabýn son kýsmýnda müellifin, Çankaya
Atatürk Özel Kitaplýðý’nda bulunan (2. k.
y. y., 1932, 4/238) “Müslümanlýk’tan Son-
ra Türk Mezhepleri” adlý kitabý, Ankara
Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Dergi-
si’nde çýkan bir makalesi (sy. I, 104-109),
Ebû Hanîfe’nin akaid risâleleriyle Ýmam
Mâtürîdî’ye nisbet edilen tevhid ve akaid
risâlelerinin müellif tarafýndan yapýlmýþ
tercümeleri de yer almaktadýr. 8. Ebü’l-
Feth Þehristânî. Yörükân’ýn Dârülfünûn
Ýlâhiyat Fakültesi Mecmuasý’nda “Þeh-
ristânî” baþlýðýyla yayýmlanan iki makale-
sinden (sy. 3 [1926], s. 263-314; sy. 5-6
[1927], s. 187-277) ve bu makalelerin so-
nundaki “Mezheplerin Tedkikinde Usul”
baþlýklý yazýsýndan meydana gelmektedir
(nþr. Murat Memiþ, Ankara 2002). 9. Müs-
lüman Coðrafyacýlarýn Gözüyle Orta-
çaðda Türkler. Müellifin bazý Ýslâm coð-
rafyacýlarýnýn eserlerinden yaptýðý kýsmî
tercümelerden ibaret olup Mehmet Þe-
ker, Ali Ertuðrul, Süleyman Özkaya ve Tah-
sin Koçyiðit’ten oluþan bir komisyon ta-
rafýndan neþre hazýrlanmýþtýr (Ýstanbul
2004). Eseri yayýmlayanlar kitabýn baþ ta-
rafýna “Ýslâm Coðrafya Literatürünün Te-
þekkülü ve Tercümesi Yapýlan Eserler” baþ-
lýklý geniþ bir giriþ eklemiþtir. 10. Müslü-
manlýktan Evvel Türk Dinleri: Þama-
nizm. Müellifin, Atatürk’ün isteði üzeri-
ne tasarladýðý “Türk Dinleri ve Mezhepleri
Tarihi” adlý iki kitaplýk bir projenin birin-
ci kitabýný teþkil etmektedir (nþr. Turhan
Yörükân, Ankara 2005). 11. Müslüman-
lýkta Dinî Tefrika. Yörükân’ýn Ýlâhiyat Fa-
kültesi öðrencileri için kaleme aldýðý ders
notlarýdýr (nþr. Türkân Turgut – Turhan Yö-
rükân, Ýstanbul 2009). 12. Alevî-Bektaþî
ve Tahtacý Nefesleri. Müellifin Anado-
lu’da Alevîler ve Tahtacýlar üzerine araþ-
týrma yaparken bu gruplardan derlediði
þiirlerin, Selçuk Üniversitesi Ýlâhiyat Fa-
kültesi Kütüphanesi’nde kayýtlý bir defter-
den (nr. EI 2463) Müjgân Cumbur tarafýn-
dan gerçekleþtirilen çevri yazýlarýdýr; ese-
re þiirlerin þairleri hakkýnda kýsa bilgiler de
eklenmiþtir (nþr. Turhan Yörükân, Ýstan-
bul 2011). Bunlarýn dýþýnda müellifin Pey-
gamberimiz (Ýstanbul 1926), Din Ders-
leri: Ýman ve Ýbadet (Ýstanbul 1926), Ýs-
lâm Dini (Ýstanbul 1927) ve Dinimiz (Ýs-
tanbul 1929) adlý ders kitaplarý da vardýr.
Yörükân’ýn ayrýca Ýlâhiyat Fakültesi’nde
okuttuðu kelâm dersleri için hazýrladýðý
notlarý bulunmaktadýr (AÜ Ýlâhiyat Fakül-
tesi Ktp., nr. 2847/2440; bu notlarýn fotoko-
pi nüshasý için bk. ÝSAM Ktp., nr. 173396).
Kerem Çavuþlu Yusuf Ziya’nýn Þehris-
tânî Adlý Makalelerinin Sadeleþtiril-

dan riyasetin Müþavere Heyeti üyeliðine
tayin edildi. Bir müddet Diyanet Ýþleri ikin-
ci reisliði görevinde bulundu. Müþavere
Heyeti üyeliði Ankara Üniversitesi Ýlâhiyat
Fakültesi’nin açýlýþýna kadar sürdü (21 Ka-
sým 1949). Kuruluþu sýrasýnda Ýslâm dini
ve mezhepleri tarihi profesörü olarak ta-
yin edildiði bu fakültenin teþkilâtlanma-
sýnda ve ders programlarýnýn hazýrlanma-
sýnda önemli hizmetler gördü. 5 Haziran
1954 tarihinde geçirdiði bir kalp krizi ne-
ticesinde Ankara’da vefat etti ve Cebeci
Asrî Mezarlýðý’na defnedildi. Yusuf Ziya Yö-
rükân bütün hayatýný seçkin bir ilim çev-
resinde geçirmiþtir. Ýstanbul’da bulundu-
ðu yýllarda Topkapý dýþýnda Maltepe Gü-
müþsuyu mevkiinde küçük bir bað evini
ilim meclisine dönüþtürmüþ, bu evde Is-
mayýl Hakký Baltacýoðlu, M. Þerefettin Yalt-
kaya, Hilmi Ziya Ülken, Ýsmail Hakký Ýzmir-
li, Mükrimin Halil Yinanç ve Ahmet Sü-
heyl Ünver gibi ilim adamlarýyla sohbetler
yapmýþtýr.

Eserleri. Arapça ve Farsça’nýn yaný sýra
eski Türk lehçelerine de vâkýf olan Yörü-
kân Dârülfünûn Ýlâhiyat Fakültesi Mec-
muasý, Ýslâm-Türk Ansiklopedisi Mec-
muasý, Ankara Üniversitesi Ýlâhiyat Fa-
kültesi Dergisi ve Sebîlürreþâd’ýn yaný
sýra kendisinin yayýmladýðý veya yayýmlan-
masýna vesile olduðu Kutlu Bilgi, Mih-
rab ve Millî Mecmua gibi dergilerde pek
çok makale neþretmiþtir (Kutluay, III/1-2
[1954], s. 93-95). 1. Heyâkilü’n-nûr Ter-
cümesi ve Þeyh Sühreverdî’nin Felse-
fesi. Müellifin ihtisas çalýþmasýna ek ola-
rak hazýrladýðý bu tercüme tezin özetiyle
birlikte önce Mihrab dergisinde çýkmýþ,
daha sonra kitap halinde neþredilmiþ (Ýs-
tanbul 1340/1924), A. Kâmil Cihan tarafýn-
dan Þihabeddin Sühreverdî ve Nur
Heykelleri adýyla yeni harflerle de yayým-
lanmýþtýr (Ýstanbul 1998). Öte yandan “Þeyh
Þehâbeddin es-Sühreverdî ve Felsefesi”
adlý tezinin müellif hattýyla bir nüshasýnýn

YÖRÜKÂN, Yusuf Ziya

Yusuf Ziya

Yörükân



570

YÖRÜKÂN, Yusuf Ziya

Karayülük Osman Bey’dir. Âþýkpaþazâde,
Þah Ýsmâil’in dedesi Þeyh Cüneyd-i Safe-
vî’nin Antakya ve Halep yörelerinde yaþa-
yan Türkmen oymaklarý arasýnda dolaþ-
masýný “yörük’te yörürken” þeklinde ifade
etmiþtir. Osmanlý kaynaklarýndan Düstûr-
nâme-i Enverî’de, Oruç Bey Târih’inde
ve Anonim Tevârîh-i Âl-i Osmân’larda
yörük adý yine ayný anlamda kullanýlmýþ-
týr. Meselâ Giese’nin yayýmladýðý Tevâ-
rîh-i Âl-i Osmân ile onu kaynak olarak
kullanan eserlerde þöyle bir cümle yer alýr:
“Oðuz tâifesi kim vardýr itikadlý idi, göç-
mel yörüklerdi”. Karamanoðullarý Tarihi
müellifi Þikârî, Germiyan Hükümdarý Ali
Þah’a (Þîr) Osman Gazi hakkýnda, “Aslý,
cinsi yok bir yörük oðlu iken bey oldu” sö-
zünü isnat ederek Osmanlý Devleti kuru-
cusunu asil olmayan bir göçebenin oðlu
þeklinde göstermek istemiþtir.

Yörük kelimesi göçebe yaþayýþ tarzýný
gösterir biçimde kanunnâmelerde zikredi-
lir. Fâtih Sultan Mehmed’in kanunnâme-
sinde þöyle bir madde vardýr: “Koyunlu
yerli ve yörük yayla ve kýþla hakkýn ver-
meye.” Diðer bir kanunnâmede, “Yörük-
ler evvelden yörüyü geldikleri yerde yörü-
yeler.” Sancaklara ait kanunnâmelerde þu
cümle çokça geçer: “Yerlide ve yörükte
resm-i ganem iki koyuna bir akçedir.” An-
laþýlacaðý üzere “yerli” kelimesi yörükün
karþýtý olup “yerleþik hayata geçen” mâna-
sýný taþýr. Yörük, Rumeli ve Anadolu’nun
batý ve orta bölgelerinden baþka doðu ve
güneydoðu bölgelerinde yaþayan topluluk-
larla Suriye ve Irak’ta bulunan Türk oy-
maklarý için de kullanýlýr (yörükân-ý Haleb,
yörükân-ý Dulkadriyye gibi). Yeni Ýl kanunnâ-
mesindeki, “Zikrolunan nevâhide Dulkad-
riye ve Halep Türkmenleri’nden ve gayri-
den bazý yörük taifesi hariçten gelip ba-
zý kurâ ve mezâri arazisinde ziraat edip,
geri göçüp konup yörüklüðünde olurken,
çoðu bir miktar yer ziraat etmekle onla-
rýn gibi üzerlerine defter-i sâbýkta resm-i
caba ve bennâk kaydolunmuþ yörük, yö-
rük olduðu haysiyetten mademki yörük-
lükten feragat edip temekkün ihtiyar et-
meye” þeklindeki kayýt bu konuda açýkla-
yýcýdýr. Yörük adý Kýzýlýrmak’ýn doðusunda
ve güneydoðusunda kalan yörelerde bilin-
mez. Oralarda bu mânada aþiret ve gö-
çer kelimeleri kullanýlýr. Son zamanlarda
aþiret kelimesinin bilhassa Güney Anado-
lu’da hem çoðul hem tekil anlamda yörük
adý yerine kullanýldýðý görülür. “Evimize bir
aþiret geldi”, “Evimize bir yörük geldi” de-
mektir (bk. AÞÝRET). Osmanlý tahrir kayýt-
larýnda Anadolu, Suriye ve Irak’ta yaþayan

bütün Türk topluluklarý yörük adýyla nite-
lendirilirken Halep Türkmenleri, Dulkadýr
ulusu, Yeni Ýl ve Bozulus, varlýklarý sona
erinceye kadar resmî dilde daha çok ka-
vim adlarý olan Türkmen adýyla anýlmýþtýr.
Hatta Orta Anadolu’ya ve batýya gelen oy-
maklar yerleþtikten sonra da bugüne ka-
dar Türkmen olarak anýlagelmiþtir. Bun-
dan dolayý adý geçen topluluklarla XVII.
yüzyýldan önce Çukurova’da yaþayan oy-
maklarý yörük adýnýn dýþýnda tutmak ge-
rekir. Uluyörük, Atçekenler ve Karacako-
yunlular dýþýnda diðer yörük topluluklarý
Ankara yörükleri, Bolu yörükleri gibi yaþa-
dýklarý yörelerin adlarýyla anýlýr.

Sivas, Tokat, Amasya ve Kýrþehir yörele-
rinde yaþayan büyük bir topluluða Uluyö-
rük denir. Bu topluluk Yüzdepâre, Orta-
pâre ve Þarkpâre diye üç kola ayrýlýr. Bu
kümeleri teþkil eden oymaklar da bölük
adýný taþýr. Bölüklerin hepsi XVI. yüzyýlýn
baþlarýnda kýþlaklarýnda çiftçilik yapmak-
taydý. Söz konusu teþkilâtýn Ýlhanlýlar dev-
rinde kurulmuþ olmasý muhtemeldir. Bö-
lüklerden bazýlarýnýn Moðol menþeinden
geldiði anlaþýlýr. Uluyörük’ü meydana geti-
ren bölükler Ýlbeyli, Çepni, Ak Salur, Akku-
zulu, Gerampa, Gökçeli, Þerefeddinli, Çun-
gar (< ca’ungar = sol kol), Çavurcý, Usta-
calý (Ustaclý), Dodurga, Turgutlu, Akçako-
yunlu, Karakeçili, Ýnallý, Özlü, Alibeyli, Ku-
zugüllü, Karafakihli, Kýrýklý, Bollu, Çaponlu,
Tatlu ve Kulaðuzlu’dur. Bunlardan Kýrþe-
hir yöresinde oturan Karakeçililer’in önem-
li bir kýsmý Eskiþehir yöresine göçerek ora-
da yerleþmiþtir. Bazý Karakeçili obalarý da
batýya gidip Balýkesir yöresinde yurt tut-
muþtur. Ünlü Karakeçili halýlarýný dokuyan
Balýkesir yöresinde oturan bu obalardýr.
Yine bu bölüklerden Akçakoyunlular’dan
bazý obalar da Balýkesir yöresine gelip yer-
leþmiþtir. Uluyörük oymaklarý sonralarý kýþ-
laklarýnda tamamen yerleþik hayata geç-
miþlerdir. Atçeken oymaklarý ise Karaman
ilinde bulunmaktaydý. Atçekenler eski za-
manlardan beri soy atlar yetiþtirdikleri ve
devlete vergi olarak bu atlardan verdikleri
için bu adla anýlmýþlardýr. Atçekenler Ak-
þehir, Koçhisar, Karaman ve Ereðli arasýn-
daki geniþ bozkýrda yaþýyordu. Bu kesim
Turgut, Eski Ýl ve Bayburt adlý üç idarî bi-
rime ayrýlmýþtý (bk. ATÇEKEN).

II. Bayezid devrinde altý yöreye ayrýlan
Ýçel’de de önemli yörük oymaklarý vardý:
Bozdoðan (Silifke), Yývalý-Yuvalý (Anamur),
Oðuz Hanlý (Anamur), Bozkýrlý (Taþlýk Si-
lifke), Hoca Yunuslu (Gülnar), Beydili (Gül-
nar), Þamlý (Taþlýk Silifke). Ýçel, Osmanlý
devrinde bitmez tükenmez bir insan kay-

mesi ve Deðerlendirilmesi (1996, Erci-
yes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sü) ve Murat Memiþ Yusuf Ziya Yörü-
kân’ýn Kelâm Alanýndaki Çalýþmalarý
(1999, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü) adýyla yüksek lisans tezi
hazýrlamýþtýr.
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Anadolu ve Rumeli’de yaþayan 
büyük Türkmen topluluklarýnýn 

ortak adý.˜ ™

Yörük kelimesi “yörü-mek” fiilinden -k
ekiyle yapýlmýþ bir ad olup “yürüyen” de-
mektir; sözlükte “göçebe, göçerev, göçer”
mânasýna gelir. Yörük kelimesinin XIV. yüz-
yýldan itibaren ortaya çýkmýþ ve yaygýn bi-
çimde kullanýlmýþ olmasý mümkündür. XV.
yüzyýlýn birinci yarýsýnda yaþayan Yazýcýoð-
lu Ali Efendi, efsanevî Türk Hükümdarý Ol-
cay Han’dan söz ederken onun için “sahrâ-
niþin ve göçküncü idi, yani yaban yurtlu ve
yörüktü” der. Yine ayný müellif eserinin
baþka bir yerinde, “Ol memleketin sahra-
larý ve bîþeleri (meþe, orman) Ýðdir’den yö-
rük eviyle doldu” diyerek yörüðün hangi
anlama geldiðini ve Yazýcýoðlu Kara Os-
man’ýn oðullarýna, “Olmasýn ki oturak ola-
sýz ki beylik, Türkmenlik ve yörüklük eden-
ler de kalýr” öðüdünde bulunduðunun ri-
vayet edildiðini bildirir. Burada adý geçen
Kara Osman, sanýldýðý gibi Osman Gazi
olmayýp Akkoyunlu Beyliði’nin kurucusu


