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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
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ayný zamanda en kalabalýk ve en varlýk-
lý oymaklar arasýnda yer almýþtý. XVII ve
XVIII. yüzyýllarla XIX. yüzyýlýn ilk yarýsýn-
da Orta Anadolu’dan çok sayýda yörük ve
Türkmen oymaðý Batý Anadolu’ya göç ede-
rek orada yurt tutmuþtur. Yine ayný asýr-
da Aydýn yöresinde yaþayan birçok oymak
da Teke ve Ýçel sancaðý yoluyla Çukurova’-
ya göç etmiþtir. Çukurova’da Aydýnlý de-
nilen bu oymaklar þunlardýr: Honamlý, Sa-
rýkeçili, Tellibolacalý, Haytalý, Harmandalý,
Bahþiþ, Karakeçili, Horzum, Karakoyunlu.
Bunlardan bazýlarýnýn Antalya, Aydýn ve
baþka yörelerde kollarý vardýr. Teke yöre-
sindeki en tanýnmýþ oymaklar ise Hayta
(Beyþehir yöresindeki Anamus daðlarýnda
yaþarlar) on iki obadan meydana gelmiþtir.
Büyük bir oymak olan Haytalar’ýn bir ko-
lu Aydýn yöresinde, diðer bir kolu Çukuro-
va’dadýr. Hayta, XVIII. yüzyýl ile XIX. yüz-
yýlýn ilk yarýsýnda paþalarýn hizmetinde bu-
lunan bir tür askerî birliðin adýdýr. Birliðin
kumandanýna Haytabaþý deniliyordu. Ho-
namlý (dokuz obasý vardýr), Farsak-Varsak
(oymaðýn ana kolu Kozan Kadirli yöresin-
dedir; bir kol da Aydýn yöresinde yaþa-
maktadýr; Antalya’daki Farsaklar üç oba-
dan teþekkül etmiþti), Karakoyunlu (yedi
obasý vardýr; bu oymaðýn bir kolu Ýçel’de
yaþamaktadýr), Eskiyörük (yedi obasý var-
dýr), Yeni Osmanlý (yedi obasý vardýr), Sa-
raçlý / Sýraçlý (dokuz obasý olup Akseki yö-
resindeki Göktepe yaylasýnda yayýlýr) ve
Sarýkeçili (Anamus daðlarýnda yaþamak-
taydý; dört obasý vardýr, baþka yerlerde de
kollarý görülmüþtür). XIX. yüzyýlýn ikinci
yarýsýnda Aydýn, Saruhan ve Karesi’de ya-
þayan yörük oymaklarýndan en önemlileri
þunlardýr: Karatekeli (Ýzmir yakýnlarýnda,
Karesi, Aydýn ve Saruhan yörelerinde),
Hayta (Aydýn yöresinde büyük bir oymak-
týr), Saçýkaralý, Karaçakal, Bulacalý (Aydýn
yöresinde), Kaçar (Aydýn, Söke), Horzum,
Gökmûsâlý (Saruhan), Kýzýlkeçili, Sarýteke-
li (Nazilli-Denizli arasýnda), Burhanlý (Ka-
resi sancaðýnda birçok köyde yerleþmiþ-
tir), Eskiyörük, Harmandalý, Kocabeyli (Ay-
dýn ve Bursa sancaklarýnda), Kýlaz (Kare-
si sancaðýnýn birçok köyünde), Kubaþ (bü-
yük bir oymak olup Karesi’de yerleþik ha-
yata geçmiþtir), Yaðcýbedir (Karesi sanca-
ðýnýn Sýndýrgý, Kepsut, Bigadiç, Ayazment
kazalarýna baðlý köylerde yerleþmiþtir).

Anadolu’da bulunan yörükler, XV ve XVI.
yüzyýllara ait tahrir defterlerine göre yarý
göçebe bir hayat tarzý içindeydiler. Bu yö-
rükler umumiyetle kýþlaklarýnda çiftçilik
yapmakta ve yaylaklarýnda hayvanlarýný ot-
latmaktaydý. Yörüklerden topraðý olmayan
oymaklar bu yüzyýllarda çoðunlukta deðil-

di. Çiftçilik yapmayan yörüklerin önemli
bir kýsmý Toros daðlarýnda yaylaya çýkar-
dý. Bunlar kýþýn deniz kýyýsýna veya denize
yakýn yerlere inerek çadýrlarda yahut taþ-
tan yapýlmýþ evlerde kýþý geçirirlerdi. Bu
yörükler daha çok keçi yetiþtirirdi; davar-
larýndan elde ettikleri yað, peynir kýl ve gö-
nü satarlardý. Yün dokumacýlýðý yaygýndý.
Yaðcýbedir, Karakeçili, Yuntdaðý yörükle-
rinin dokuduklarý halýlar bugün de kýymet-
li halýlar arasýnda yer alýr. Alanya (Alâiye)
yörüklerinin iktisadî hayatý hayvancýlýktan
çok ticarete dayanýyordu. Bu yörükler de-
veleriyle Koçhisar gölüne gidip tuz satýn
alýyorlardý.

Türk oymaklarýnýn devlet karþýsýndaki
durumuna gelince, devlet onlara zengin
gelir getiren reâyâya mensup topluluklar
gözüyle bakýyordu. Osmanlý Devleti, XVI.
yüzyýlda oymaklara mensup gençlerden
askerî birlikler teþkil ederek hizmetinde
kullanmaya ihtiyaç duymamýþtýr. Bu ihti-
yacý XVII. yüzyýlýn sonlarýndaki savaþlarda
ortaya çýkmýþtý; bunlar Avusturya ve müt-
tefikleriyle yapýlan savaþta istihdam edil-
miþlerdi. Aslýnda Osmanlýlar, kendi hâki-
miyetleri öncesinde dirlik sahibi olan oy-
mak mensuplarýný yerlerinde býrakmýþlar-
dý. Timar, zeâmet ve bazan has tasarruf
eden bu kiþilerin çoðu eski boy beyleri-
nin, yüksek hânedan ve ailelerin çocukla-
rýydý. Oymaklar malî bakýmdan önemli bir
ünite teþkil ettiklerinden bunlarýn bulun-
duðu yerlerde kadýlýklar ve sancaklar ku-
rularak idarî ve malî bir teþkilât meydana
getirilmiþti. Aydýn yöresindeki Karacako-
yunlu topluluðu ile Ankara yörükleri idarî
bakýmdan kaza statüsündeydi.

Halep Türkmenleri XVI. yüzyýlýn sonla-
rýndan itibaren Halep eyaletinin sancak-
larý arasýnda yer almýþtýr. Sivas’ýn güneyin-
de þimdiki Kangal ilçesinde oluþturulan
Yeni Ýl önce eminler, ardýndan voyvodalar
tarafýndan yönetilmiþtir. Oymak topluluk-
larýnýn voyvodalarýna Türkmen aðasý da
deniliyordu. Diyarbekir bölgesindeki Bo-
zulus’a Kanûnî Sultan Süleyman devrinde
idarî bir þekil verilmemiþti. Bu ulus, XVII.
yüzyýlýn baþlarýnda daðýlarak Batý yörele-
rine geldiðinde oralarda idarî ve malî teþ-
kilâtýn içine alýnmýþtý. Oymaklarýn hem ida-
rî teþkilât içine alýnmasý, hem de bunun
dýþýnda býrakýlanlarýnýn padiþaha ve aile
mensuplarýna ait haslara baðlanmasý bu
anlamda önemlidir. Aydýn yöresindeki Ka-
racakoyunlu topluluðu ile Menteþe, Kü-
tahya, Hamîd ve Teke sancaklarýnda ya-
þayan yörükler padiþahlarýn “has raiyetle-
ri” idi. Atçeken topluluðu II. Selim’e ka-
dar þehzadelerin hassý idi. Yalnýz Ankara

naðý olmuþtur. Buradan komþu yörelere
her asýrda göçler yapýlmýþ, bu göçler çeþit-
li sebeplerle oralarda zayýf düþmüþ Türk
nüfusunu güçlendirmiþtir. Kýbrýs’ýn fethin-
den sonra Ýçel yöresinden zaman zaman
bu adaya göçmen gönderilmiþtir. Ankara
yöresinin de hemen her tarafýnda yarý gö-
çebe ve çoðu az nüfuslu oymaklar mev-
cuttu. Ankara sancaðýnýn Kasaba kazasýn-
da Yaylalý, Aziz Beyli, Karakeçili, Tosboða,
Beypazarý, Sivrihisar ve Sultanönü kazala-
rýnda Uluyörük’ten bir kol yaþamaktaydý.
Bu kolun önemli bir kýsmýný Gençli oymaðý
meydana getiriyordu. Kütahya kesimin-
de özellikle bu sancaðýn Denizli yöresinde
kalabalýk bir yörük topluluðu yaþýyordu. Bu
topluluðu meydana getiren oymaklar þun-
lardýr: Kayý, Akkoyunlu, Bozguþ, Kýlcan, Ak-
keçili, Kaþýkçý, Toylu Müsellemaný, Avþar,
Alayuntlu. Bu oymaklardan Akkoyunlu’-
nun (Afyon) Karahisar’da büyük bir kolu
görülmektedir. Yine Karahisar yöresinde
nüfusu çok Karakoyunlu adlý bir oymak
vardýr. Bu oymaklarla Akkoyunlu ve Kara-
koyunlu elleri arasýnda kabilevî bir müna-
sebetin mevcudiyetine dair bir karîne yok-
tur. Menteþe (Muðla vilâyeti) sancaðýnda
yarý göçebe bazý oymaklar bulunuyordu.
Bunlardan bazýlarý þunlardýr: Kayý, Horzum
(Orta Asya’daki Hârizm’den), Kýzýlca Ya-
lýnc (?), Ýskender Bey, Kýzýlkeçili, Oturak
Barza, Göçer Barza ve Güne Barza. Kýzýlke-
çililer ile Horzumlar’dan önemli kollar XIX.
yüzyýlda kuzeye doðru göç etmiþlerdi. Ký-
zýlkeçililer bugün Balýkesir ve Bursa vilâ-
yetlerinde birçok köyde meskûndur. Hor-
zumlular’a gelince onlarýn da Aydýn, Ma-
nisa (Alaþehir de dört köyde), Bursa ve
Afyonkarahisar (Dinar) vilâyetlerine baðlý
köylerde yaþadýklarý tesbit edilebilmekte-
dir. Bunlardan bazý obalar XIX. yüzyýlda
Çukurova’ya göç etmiþtir. Aydýn bölgesin-
de de XV ve XVI. yüzyýllarda Karacakoyun-
lu adlý bir yörük topluluðunun yaþadýðý dik-
kati çeker. Bu topluluk çok küçük oymak-
lardan meydana geliyordu. Ýçinde Tarucu-
lar (Darýcýlar), Elliciler, Çullular gibi bazý bü-
yük oymaklar da vardý. XV ve XVI. yüzyýl-
larda pek çoðu yarý göçebe bir durumda
olan yörüklerin önemli bir kýsmý zamanla
yerleþik hayata geçmiþtir. Henüz yerleþe-
meyenler XIX. yüzyýlda Çukurova, Ýçel, Te-
ke (Antalya), Aydýn, Saruhan ve Karesi yö-
relerinde toplanmýþlardý.

Çukurova’da yaþayan yörüklerin baþýn-
da Bozdoðan boyu ile Melemenci (Mene-
menci), Karahacýlý, Kürkçülü, Tekeli, Alâd-
dinli (Alâeddinli), Keþþaflý ve Yolalýroðlu adlý
obalarý en baþta saymak gerekir. Bunlar
Ýçel’den gelmiþlerdi. Bozdoðan ve obalarý
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miþ olduðu tesbit edilebilir. II. Murad ve
Fâtih Sultan Mehmed döneminde Rume-
li’ye sürgün gönderildiðine dair vekayi‘nâ-
melerde bilgi yoktur. Yalnýz II. Bayezid’in
tehlikeli bir isyan çýkaran Safevî tarafta-
rý Tekeliler’den (Antalya yöresi köylüleri)
Ýran’a gitmeyip ele geçenleri Mora yarý-
madasýna sürdürdüðü bilinmektedir. Tah-
rir defterlerinde birçok yörük oymaðýnýn
Rumeli’ye yollandýðýna dair bilgilere rast-
lanýr.

Osmanlý Devleti, Rumeli’ye sürdüðü yö-
rük topluluklarýný yardýmcý askerî birlikler
halinde teþkilâtlandýrmýþtýr. Fâtih Kanun-
nâmesi’nde “Kanûn-ý Yörükân” bahsinde
bu teþkilât hakkýnda bilgi verilmiþtir. Bu
bilgilere göre yörük kollarýnýn her birine
mensup yirmi dört neferden biri eþkinci,
üçü çatal, yirmisi yamak sayýlmýþtýr. Eþ-
kinci sefere giden demektir. Eþkinci cebe-
lü olup sefere katýldýðýnda gönderi (kar-
gý), kýlýcý, yayý ve kalkaný yanýnda buluna-
caktýr. On eþkincinin sefer esnasýnda bir
orta beygirleri ve bir çadýrlarý vardýr. Üç
kiþi olan çatallarýn görevi kesin biçimde
tesbit edilememektedir. Çatal, eþkincinin
yardýmcýlarýný veya yedek kadrolarýný ifa-
de etmiþ olabilir. Yamaklar ise eþkinciye
para verip onun sefere gitmesini saðla-
maktaydý. XVI. yüzyýlda bunlardan her bi-
ri sefere gidecek eþkinciye 50 akçe ver-
mekle mükellefti. Yamaklara bundan do-
layý “ellici” de denilirdi; ancak sefer dýþýn-
da bu para verilmiyordu. Yamaklar da bu
parayý ektikleri ürünü veya yetiþtirdikleri
hayvanlarý satarak temin ediyorlardý. XVII.
yüzyýlýn baþlarýnda bu takým otuz kiþiden
oluþmuþ ve ocak adýyla anýlmýþtýr. Otuz
kiþilik bir ocakta beþ eþkinci vardý, kalan
yirmi beþ kiþi de yamaktý. Bir yörük birli-
ðinde birçok ocak mevcuttu. Yine Fâtih
Kanunnâmesi’nde eþkinci, çatal ve yamak-
larýn mîrî için arpa ve saman nakli ile hi-
sar yapmaktan ve diðer avârýz hizmetle-
rinden muaf tutulduklarý yazýldýðý gibi eþ-
kincinin eþkin ettiði (sefere gittiði) yýlda
sâlârlýk (üründen alýnan hisse) vergisini
vermeyeceði de kaydedilmiþtir. Ayn Ali
Efendi eþkincilerin seferlere gittikleri yýl-
larda âdet-i aðnâmý da vermediklerini be-
lirtir. Yörük birliklerinin baþýnda subaþýlarý
bulunuyordu. Subaþýlarýn vazifesi birliðin
varlýðýný, teþkilâtýný, korumasýný saðlamak
ve görev yerine iletmektir. Eðer hizmete
tayin edilenlerden gelmeyen olursa suba-
þýlar onlarý merkeze bildirirlerdi. Vazifele-
rinde kusuru görülen subaþýlar cezalandý-
rýlýrdý. Subaþý dýþýnda idareci olarak çeriba-
þýlarýna rastlanýr. Bunlarýn sayýsý her birlik-
te farklýydý.

Yörük birliklerinin vazifelerine gelince
bunlar gemiler için ormandan aðaç kes-
mek, hisarlarýn tamirinde bulunmak, top
arabalarýný çekecek mandalarý sürmek, top
güllelerinin yapýmýnda ve taþýnmasýnda hiz-
met etmek için demir madenlerine git-
mek, köprü tamir etmek gibi iþlere me-
mur ediliyorlardý. Buna göre yörükler ta-
mamen yardýmcý askerî birlikler konumun-
daydý. Bunlar su yolu ile cami tamiri gibi
askerlik dýþý iþlere de gönderiliyorlardý. Se-
fere gitmedikleri yýlda bedel akçesi adýyla
her ocaktan 600 akçe alýnýr, toplanan bedel
akçesi hazineye yatýrýlýrdý. Sefere “eþen”
her eþkinci altý aylýk azýðýný yanýnda taþý-
mak mecburiyetindeydi. Bu birliklerin As-
tarhan (1569) ve Kýbrýs (978/1570) gibi uzak
yerlere yapýlan seferlere katýlýp bazý istih-
kâm iþleriyle görevlendirildiklerine dair ka-
yýtlar vardýr. Hizmetler bazan onlara aðýr
geldiði için istenilen yere gitmedikleri de
vâkidir. Hizmete gitmeme karþýlýðýnda dev-
lete para teklif ediyorlar veya celeplik ya-
parak yahut celep olduklarýný ileri sürerek
memur edildikleri iþlerden kurtulmaya ça-
lýþýyorlardý. Emirleri dinlememekte ýsrar
edenler yakalanýp küreðe konulmak üze-
re Ýstanbul’a gönderiliyordu.

Rumeli yörüklerinin yedi yardýmcý as-
kerî birliði þunlardýr: Kocacýk, Naldöken,
Ofcabolu, Selânik, Tanrýdaðý, Vize, Yanbo-
lu. Kocacýk yörükleri güneyde Edirne’den
baþlayýp Kýrklareli, Yanbolu, Ýslimye, Bur-
gaz, Þumnu, Osmanpazarý, Varna, Silistre,
Köstence yörelerindeki köylerde oturmak-
taydý. Topluluðun adýnýn nereden geldi-
ði bilinmemektedir. 1543’te 132, 1584’te
179 ocak bulunduðu, bu sayýlarýn 1609’da
168’e, 1642’de on sekiz ocaða düþtüðü gö-
rülür. Bu birliðin Kýbrýs seferine (1570) ka-
týlmaya memur edildiðine, ardýndan Rud-
nik demir madeninde top güllesi imaliyle
görevlendirildiðine (1572), fakat onlarýn bu
görevi yerine getirmekten kaçýndýklarýna
dair bilgiler vardýr. Kocacýk yörükleri 984’-
te (1576) Bender ve Akkirman kalelerinin
tamirine de gönderilmiþtir. Naldöken yö-
rüklerinin yurtlarý Bulgaristan’da olup bu
ülkenin Tatarpazarý, Kýzýlaðaç, Filibe, Yan-
bolu, Ahyolu, Þumnu, Çirmen, Varna, Ay-
dos, Niðbolu, Hasköy, Kýzanlýk, Yenice-i
Zaðra ve Eskihisar Zaðra yörelerinde otur-
maktaydýlar. 1543’te 196 ocak, 1603’te 243
ocak halinde teþkilâtlanmýþlardý; toplam
sayýlarý bu tarihte 6500 dolayýndaydý. Bü-
tün Naldöken yörüklerinin 1603’te 50.000
kiþi olduðu tahmin edilmektedir. Fakat
1609’da Naldöken birliði 243 ocaktan 112
ocaða düþmüþtür. Bu husus muhtemelen,
uzun süren Avusturya savaþý ile Anadolu’-

yörüklerinin vergileri Ankara sancak beyi-
ne aitti. Halep Türkmenleri vâlide sultan-
larýn paþmaklýk hassýný teþkil ediyordu. Ye-
ni Ýl’in geliri ise ilk önce Kanûnî Sultan Sü-
leyman’ýn annesinin, daha sonra da III. Mu-
rad’ýn annesi Nurbânû Sultan’ýn Üsküdar’-
da yaptýrdýklarý hayrata vakfedilmiþtir.

Oymaklardan alýnan vergiler onlarýn ik-
tisadî faaliyetlerinin tarzýna ve derece-
sine göre deðiþik bir görünüm arzeder.
Bununla beraber hepsinde ortak olan ba-
zý vergiler vardýr. Bunlar âdet-i aðnâm,
resm-i arûsâne, bâd-ý hevâ ve resm-i ya-
vadýr. Âdet-i aðnâm (koyun vergisi) iki ko-
yuna 1 akçedir. Gerdek akçesi de denilen
resm-i arûsâne evlenen kýzdan veya ka-
dýndan alýnmaktaydý. XVI ve XVII. yüzyýl-
larda kýzdan 60, kadýndan 30, bazan 40
akçe tahsil ediliyordu. Bu umumi vergi-
lerden baþka oymaklarýn kendi ekonomik
faaliyetleriyle geleneklere baðlý bazý özel
vergiler de vardý. Oymaklar arasýndaki ver-
gi mükellefleri yerleþik reâyâda olduðu gi-
bi mücerret ve hâne diye ikiye ayrýlýr. Mü-
cerret bekâr olup baba ocaðýnda oturan,
kazanca sahip mükellefe denilmektedir.
Hâne ile de topraðý veya davarý olan aile
reisleri kastedilirdi. Birçok yörük toplulu-
ðunda imam ve müezzin gibi din görev-
lilerinden baþka müderris ve fakihler de
görülmektedir. Bunlar vergiden muaftý;
çok yaþlýlar (pîr-i fânî), gözleri görmeyen-
ler, saðýrlar ve akýl hastalarýndan da vergi
alýnmazdý.

Anadolu dýþýnda Rumeli kesiminde de
yörükler özellikle yerleþme tarihi açýsýn-
dan önemli rol oynamýþtýr. Osmanlýlar sür-
gün olarak Rumeli’ye gruplar halinde yö-
rük yerleþtirmiþtir. Bu sürgünlerle ilgili
sadece bir iki olay vekayi‘nâmelere akset-
miþtir. Yýldýrým Bayezid, Saruhan’daki yö-
rükleri tuz yasaðýna riayet etmedikleri ba-
hanesiyle Filibe yöresine göçürmüþtü. Sa-
ruhanlý denilen bu topluluðun baþýnda Pa-
þa Yiðit Bey bulunuyordu. Paþa Yiðit da-
ha sonra Yýldýrým Bayezid’in en tanýnmýþ
kumandanlarý arasýnda yer almýþtýr. Yine
ayný hükümdar zamanýnda Timur istilâsý
üzerine Anadolu’dan Rumeli’ye pek çok in-
san gitmiþtir. Anonim Tevârîh-i Âl-i Os-
mân’da bundan dolayý Rumeli’nin þen-
lendiði belirtilir ve, “Eðer soruverecek olur-
larsa Rumeli’nin aslý Anadolu’dandýr” de-
nilir. Yýldýrým Bayezid’in oðlu Çelebi Sultan
Mehmed yine Filibe dolaylarýna Ýskilip yö-
resinde yaþayan Moðol kalýntýsý Tatarlar’ý
göçürmüþtü. Çelebi Mehmed’den önce
Emîr Süleyman veya Mûsâ Çelebi’nin ya-
hut babalarý Yýldýrým Bayezid’in Tatarlar’-
dan baþka bir zümreyi Rumeli’ye geçir-
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Diðer bir büyük grup olan Tanrýdaðý yö-
rüklerinin adýnýn nereden geldiði tartýþ-
malýdýr. Tanrýdaðý yörükleri 1543 ve 1565’-
te 323 ocaða sahiptiler. XVII. yüzyýlýn baþ-
larýnda Ayn Ali Efendi de ayný rakamý ver-
miþtir. Bu yörükler çok yayýlmýþ olup Ka-
vala, Drama, Serez, Demirhisar, Rusçuk,
Týrnova, Hezargrad, Niðbolu'da yoðun bir
þekilde yaþarlardý. Fakat bir mühimme
belgesinde Tanrýdaðý yörüklerinde 987’de
(1579) 419 Eþkinci Ocaðý’nýn bulunduðu
bildirilir. 1543’te Tanrýdaðý yörüklerinden
altmýþý Gümülcine’de, elli sekizi Yenice-i
Karasu’da, kýrk altýsý Yenice-i Kýzýlaðaç’-
ta, otuz üçü Drama’da, otuz ikisi Varna’-
da, on beþi Silistre’de, on üçü Týrnova’-
da, on ikisi Þumnu’da, kalanlarý da Bulga-
ristan’ýn diðer yerlerinde yaþamaktaydý.
Bunlarýn eþkinci ve yamaklarýnýn toplamý
1584-1591 yýllarýnda 16.835 kiþi idi. Tan-
rýdaðý yörüklerinin bütün nüfusunun
100.000 olduðu tahmin edilmiþtir. 1575’-
te Bosna’daki demir madeninde gülle dök-
melerinin istendiði, fakat oraya gitmedik-
leri, 1581’de ayný hizmet için tekrar görev-
lendirildikleri, 1583’te Ýstanbul surlarýnýn
tamirine çaðýrýldýklarý, 1604’te Banaluka
demir madeninde gülle dökmeye gönde-
rildikleri bilinmektedir.

Vize yörükleri yörük yardýmcý askerî bir-
likleri arasýnda sayýca en az olanýdýr. Bun-
lar umumiyetle Paþa-ili (Paþa livâsý) sanca-
ðýnda yaþamaktaydý. 1543’te 105, 1557’-
de 106, 1565’te 105 ocak idiler. Bu ocak-
lardan yirmi üçü Hayrabolu’da, yirmi biri
Vize’de, on ikisi Çorlu’da, on biri Ýncüðez’-
de, dokuzu Kýrklareli’nde (Kýrkkilise), se-
kizi de Edirne’de oturmaktaydý. Vize yö-
rüklerinin ocak sayýsý devlet idaresinin za-
yýflamasý, isyanlar ve savaþlar yüzünden
1609’da altmýþ altýya, 1642’de otuz üçe
düþmüþtür. Bunlar 1565’te gemi hizmeti,
1569’da Ejderhan seferi, 1573 ve 1574’te
donanma hizmetiyle, 1577’de Bender Ka-
lesi’nin, 1584’te Edirne’deki Sultan Selim
Camii’nin tamiriyle görevlendirilmiþti. Yan-
bolu yörükleri 1565’te 126 ocak idi. Ayn
Ali Efendi Yanbolu yörüklerini de listesine
almakla beraber Vize yörükleri gibi Yan-
bolu yörüklerinin kaç ocak olduðunu bil-
dirmemiþtir. Yanbolu, Bulgaristan’da bir
þehir olup Yeni Zaðra ile Burgaz arasýn-
da, Ýslimye’nin güneyinde bulunmaktadýr.
Yanbolu yörükleri hakkýnda hiçbir defter
olmadýðýndan onlarýn nerelere yayýldýklarý
bilinmemektedir. Bu yörükler de 1566’da
Avusturya’ya açýlan seferde hizmet etme-
ye çaðýrýlmýþ, 1579’da Bosna’daki Baç de-
mir madeninde top güllesi dökmekle gö-
revlendirilmiþlerdi. Onlar da Selânik ve Nal-

döken yörükleri gibi çaðýrýldýklarý 1583’-
teki Ýran seferine katýlamadýklarý için nö-
betçi eþkincilerden 600’er akçe istenmiþ-
ti. Koçi Bey Risâle’sinde Rumeli’de evvel-
ce 40.000 yörük ve müsellem bulundu-
ðunu, sefer oldukça onlardan nöbetleþe
5-6000 kiþinin sefer mühimmatýný gördü-
ðünü bildirir. Yine Koçi Bey’e göre 1000
(1591) yýlýndan sonra yörüklerin düzeni
büsbütün bozulmuþ ve yörüklerle müsel-
lemler mukataaya baðlanmýþtýr. Bunun
üzerine onlarýn göreceði hizmetleri timar
sahipleri görmeye baþlamýþtýr. 1683’ten
sonra Avusturya ve müttefikleriyle yapý-
lan savaþlarda yörük birlikleri yeniden teþ-
kilâtlandýrýlmýþ ve kendilerine evlâd-ý fâti-
hân adý verilmiþtir. Bunlar Tanzimat dev-
rinde 1845’te vergiye ve askerlik mükel-
lefiyetine tâbi tutulmuþ, daha sonra teþ-
kilât tamamen kaldýrýlmýþtýr (bk. EVLÂD-ý
FÂTÝHÂN).
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Balkanlar’da
1990’lý yýllarda daðýlan

federal devlet.
˜ ™

Yugoslavya’nýn (Güney Slavlar ülkesi)
kuruluþu, bölgede Osmanlý döneminin
resmen sona ermesiyle gerçekleþmiþtir.
Balkanlar’ýn kuzeyinden güneydoðusuna
kadar uzanan Yugoslavya’nýn yüzölçümü
255.804 km² idi. Kuzeybatýda Ýtalya, ku-

da çýkan isyanlarýn yol açtýðý olumsuz et-
kilerle ilgilidir. Ofcabolu yörükleri Üsküp’-
le Ýþtip arasýndaki yörenin adýndan dolayý
bu þekilde anýlmýþlardýr. Bu bölgeye Mus-
tafa ovasý adýnýn verildiði görülür. Ofcabo-
lu yörükleri 1560’ta seksen sekiz ocaktý.
Bu ocaklarýn otuz biri Ýþtip, yirmi beþi Pir-
lepe, on sekizi Üsküp, on dördü Ostrova
yörelerinde bulunmaktaydý. Diðer ocaklar
birer ikiþer Yanbolu, Tatarpazarý, Týrnova,
Ýhtiman, Filibe ve Silistre’ye daðýlmýþ du-
rumdaydý. Ofcabolu yörükleri birliklerin nü-
fusça en azý olup yine 1560’ta hizmette-
kilerin sayýsý 2705’tir. 1565’te, Sigetvar se-
feri arefesinde diðer birliklerin ocak sayý-
larý bildirildiði halde bunlarýn hakkýnda bir
bilgi bulunmaz. Sefer arefesinde Ofcabo-
lu yörükleri Selânik yörükleri gibi su sýðýrý
sevkiyle görevlendirilmiþtir. 1573’te Duka-
kýn sancaðýndaki demir madeninde top
güllesi dökmeye memur edilmiþlerdi. Ayn
Ali Efendi de Ofcabolu yörüklerinin seksen
sekiz ocaktan ibaret olduðunu yazmýþtýr.

Selânik yörükleri Rumeli kesimindeki
gruplarýn en büyüðüdür. Bu yörüklerin ka-
labalýk kýsmý Makedonya ile Teselya’da ya-
þamakta, az sayýdaki Selânik yörüðü de
Bulgaristan ve Dobruca’da bulunmakta-
dýr. 1543’te bu birlik 500 ocaktý. Bunlar-
dan 117’si Yeniþehir’de, altmýþý Çatalca’-
da, kýrk yedisi Avrathisarý’nda, otuz altýsý
Florina’da, otuz beþi Kalemeriye’de, otuz
üçü Serfice’de, yirmi sekizi Ustrumca’da,
yirmi altýsý Silistre’de, geri kalanlarý da baþ-
ka yerlerde oturmaktaydý. 1560’ta Selâ-
nik yörükleri 552 ocaða sahipti. Fakat
XVII. yüzyýlýn baþlarýnda diðer birliklerde
olduðu gibi ocak sayýsý kýrk bire düþtü.
XVII. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Evliya Çele-
bi, Selânik yörükleri hakkýnda bilgi verir,
onlarýn her yerde aranýlan ve beðenilen
aba ve þayak dokuduklarýný yazar. Selânik
yörükleri XIX. yüzyýlýn baþlarýnda da var-
lýklarýný sürdürmekte, Ustrumca, Drama,
Serez ve diðer yerlerde yaþamakta, beyle-
ri de Selânik’te oturmaktaydý. Selânik yö-
rükleri 1558’de su yolu tamirine, 1565’te
top arabalarýna koþulacak mandalarý sür-
meye, 1572’de Selânik Kalesi’nin yapýmý-
na, ertesi yýl donanma hizmetine, 1575’-
te Navarin Kalesi’nin inþasýna yollanmýþ-
lardý. 991’de (1583) Ýran seferine gitme-
ye çaðrýlmýþlarsa da maddî imkânsýzlýkla-
rý yüzünden bu sefere katýlamamýþlardýr.
Bunun üzerine Selânik yörüklerinin otur-
duðu yerlerin kadýlarýna hükümler gönde-
rilip sefere gelmeyen eþkincilerden 600’er
akçe alýnmasý istenmiþti. Selânik yörükleri
Evliya Çelebi’ye de hepsinin seferlerde top
çekmeye devam ettiðini söylemiþlerdi.
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