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bý dolayýsýyla Sadrazam Cevat Paþa’nýn tav-
siyesi üzerine Rüsûmat Ýdaresi’ne önce
memur, ardýndan evrak müdürü tayin edil-
di. 1892’de Ýstanbul’a gelen Cemâleddîn-i
Efganî’nin sohbetlerine katýldý, bazý fikir-
lerinden istifade etti. 1897 Osmanlý-Yunan
Muharebesi sýrasýnda aralarýnda “Anado-
lu’dan Bir Ses yahut Cenge Giderken” ad-
lý þiirin de bulunduðu, hece vezni ve sade
bir Türkçe ile þiirler yazmaya baþladý. Mil-
lî duygularý herkesin kolayca anlayabilece-
ði bir dille ifade ettiði þiirleri devrin edebi-
yat çevrelerinde büyük ilgi gördü. 1898’de
bu þiirlerini Recâizâde Mahmud Ekrem,
Abdülhak Hâmid (Tarhan), Þemseddin Sâ-
mi, Rýza Tevfik (Bölükbaþý), Fazlý Necib’in
takrizleri ve saray ressamý Zonaro’nun re-
simleriyle birlikte Türkçe Þiirler adýyla ki-
tap halinde yayýmladý.

1907’de Ýttihat ve Terakkî Cemiyeti’ne
girdi, ayný yýl Erzurum Rüsûmat nâzýrlýðý-
na tayin edildi. 1908’de II. Meþrutiyet’in
ilânýndan sonra görevi Trabzon’a alýndý.
31 Mart olayýnýn ardýndan Bahriye Nezâ-
reti müsteþarlýðýna getirildi; Ekim 1909’-
da Hicaz valisi oldu. Ancak Mekke Emîri
Þerîf Hüseyin’le anlaþmazlýða düþünce gö-
revi Sivas valiliðine nakledildi (Mayýs 1910).
Saðlýk sebepleri yüzünden bir süre sonra
istifa edip Ýstanbul’a döndü (Ocak 1911).
Resmî kuruluþu bir yýl sonra gerçekleþen,
ancak fiilen Temmuz 1911’de kurulan Türk
Ocaðý derneðinin geçici idare heyeti baþ-
kanlýðýna seçildi. Aðustos 1911’de Erzurum
vali vekilliðine getirildi ve ertesi yýl emek-
liye ayrýldý. 1913’te Musul’dan mebus se-
çildi. 17 Aralýk 1914’te “Türkler’in ilk büyük
millî þairi” tanýtýmýyla Türk Ocaðý tarafýn-
dan adýna büyük bir tören düzenlendi. Ça-
nakkale savaþlarý sýrasýnda kurulan Ýstan-
bul Hey’et-i Edebiyyesi ile birlikte savaþ
alanýna gitti ve askerin mâneviyatýný yük-
selten konuþmalar yaptý. Mütarekenin ar-
dýndan Ýstanbul’un iþgali üzerine bazý ar-

kadaþlarýyla birlikte Ankara’ya gitti (Nisan
1921). Millî Mücadele devam ederken hal-
ka ve orduya moral verici konuþmalar yap-
mak için Mehmed Âkif (Ersoy) ve Sâmih Ri-
fat’la birlikte Anadolu’ya gönderildi. Cum-
huriyet’in ilâný üzerine Þarkîkarahisar (1923)
ve Þebinkarahisar’dan (1927) mebus seçil-
di. 1930’da kurulan Serbest Cumhuriyet
Fýrkasý’na katýldý. Daha sonra Urfa (1932)
ve Ýstanbul’dan (1943) milletvekili seçildi.
14 Ocak 1944’te vefat etti ve Zincirlikuyu
Asrî Mezarlýðý’na defnedildi.

Türk edebiyatý tarihinde daha çok Mil-
lî Edebiyat akýmýna yol açtýðý kaydedilen
“Anadolu’dan Bir Ses yahut Cenge Gider-
ken” adlý þiiriyle tanýnan Mehmet Emin,
aslýnda bir halk çocuðu olup edebî zevki-
ni küçük yaþta babasýndan dinlediði halk
hikâyelerinden edinmiþtir. Nitekim, “Ben
Ýstanbul lehçesini anamdan, babamdan,
sonra Anadolu lehçesini karýmdan öðren-
dim; onun saf ve asil ruhunun kaynakla-
rýndan Türklük aþkýnýn kevserini içtim” de-
miþtir. Mehmet Emin’in yetiþmesinde et-
kili olan diðer bir isim Cemâleddîn-i Efga-
nî’dir. Ýslâm âlemini yok etmeye çalýþan Ba-
tý emperyalizmine karþý mücadele eden
Efganî, gezip dolaþtýðý ülkelerde ayný za-
manda milliyetçilik þuurunun uyanmasý-
na da yardým ediyordu. Mehmet Emin’in
þiirleri Türk edebiyatýnda milliyetçilik ha-
reketinin bir nevi baþlangýcý olarak kabul
edilir. Teknik ve estetik bakýmdan pek güç-
lü sayýlmayan bu þiirler gerek halkýn zevk
anlayýþýna hitap etmesi, gerekse halk ha-
yatýnýn bazý sahnelerini onlarýn anlayabile-
ceði bir dil ve üslûpla ifade etmesi dolayý-
sýyla sade Türkçe ve hece vezniyle yazýl-
mýþ þiirde öncü kabul edilmektedir. Meh-
met Emin, Balkan savaþlarý yýllarýnda ka-
leme alýnan Ey Türk Uyan! adlý kitabýnda-
ki þiirlerinde Türkler’in Altaylar’dan Ana-
dolu’ya geliþlerini, gerçekleþtirdikleri fetih-
leri ve yerleþtikleri ülkelere medeniyet to-
humlarý ektiklerini söyler. Edebiyatý ve özel-

sýrlarýndan bahsetmiþtir. Yûnus Vehbi Efen-
di’nin Esrâru Menâsik-i Hacc-ý Þerîf
isimli kitabý Dürerü’l-¼ikem’in geniþletil-
miþ þeklidir. Eser Arapça ve Türkçe olarak
kaleme alýnmýþtýr (Ýstanbul 1318, 1320).
Kýsa ve özlü bir anlatýmý olan eserin ha-
zýrlanmasýnda Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî’nin
el-Fütû¼âtü’l-Mekkiyye, Rûzbihân-ý Bak-
lî’nin £Arâßisü’l-beyân, Ýmam Gazzâlî’nin
Ý¼yâßü £ulûmi’d-dîn ve Bosnevî Ali De-
de’nin ƒavâtimü’l-¼ikem adlý eserlerin-
den istifade edilmiþtir. Eser Veysel Akka-
ya ve Nesibe Akkaya tarafýndan bazý ilâve-
lerle birlikte Haccýn Sýrlarý adýyla yeni-
den yayýmlanmýþtýr (Ýstanbul 2003).
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YÛNUSÝYYE
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Teþbih inancýný benimsediði kaydedilen
Yûnus b. Avn en-Nemîrî’ye mensup

Mürcie fýrkalarýndan biri
(bk. MÜRCÝE; MÜÞEBBÝHE).˜ ™

– —
YURDAKUL, Mehmet Emin

(1869-1944)

Türk millî þairi.
˜ ™

13 Mayýs 1869’da Ýstanbul Beþiktaþ’-
ta doðdu. Babasý Zekeriya köyü halkýndan
balýkçý Sâlih Reis, annesi Bulgaristan göç-
menlerinden Körükçü Mehmed Aða’nýn ký-
zý Emine Haným’dýr. Sýbyan mektebinden
sonra Beþiktaþ Askerî Rüþdiyesi’ne girdi.
Burayý bitirince bir süre Mülkiye Ýdâdîsi’-
ne devam ettiyse de 1887’de mektepten
ayrýldý. Maaþsýz kâtip olarak Sadâret Da-
iresi Evrak Kalemi’nde çalýþmaya baþladý.
1889’da Mekteb-i Hukuk’a kaydoldu; iki
yýl kadar sonra buradan da ayrýlmak zo-
runda kaldý. Bu tarihten itibaren edebiyat
ve þiirle daha yakýndan ilgilendi. 1892’de,
ruh asaletinin soy asaletinden üstün oldu-
ðunu anlattýðý Fazilet ve Asalet adlý kita-
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YURDAKUL, Mehmet Emin

Mehmet Emin Yurdakul, Ýstanbul 1947; Zahir
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ÿAbdullah Uçman

– —
YURT

(bk. VATAN).
˜ ™

– —
YURTLUK

Osmanlý idarî teþkilâtýnda
belirli kiþilere tahsis edilen

arazi veya bölge.
˜ ™

Osmanlý öncesi dönemde daha çok, ara-
zinin tasarrufu ve topraðýn belli bir hiz-
met karþýlýðýnda kullaným hakkýnýn belli
bir kiþiye, zümreye veya taifeye kaydýha-
yat þartýyla intikali yahut mülkiyetiyle ilgi-
li olarak kullanýlan yurtluk ocaklýkla ben-
zerlik gösterir. Bu kelime ile ayný kökten
gelen “yurt (yurd), yurtlu, yurt tutmak,
yurt vermek” gibi tabirlere Türk-Ýslâm
devletlerinde sýkça rastlanýr. Ancak yurt-
luk kelimesi, tarihî dönemlerde farklý an-
lamlar yüklenerek veya baþka bir terimle
birlikte kullanýlarak kýsmî deðiþikliklere uð-
ramýþtýr. Çeþitli Türk devletlerinin kuru-
luþ sürecinde veya sonrasýndaki fütuhat
devirlerinde pay sahibi olan küçük atlý bir-
likler belirli yurtluk sýnýrlarý içerisine ko-
nularak bir anlamda merkezî bir deneti-
min saðlanmasý amacýyla kendilerine tah-
sis edilen alanlara yerleþtiriliyordu. “Orun
geleneði” de denilen bu yerleþtirme veya
yurt verme düzeni Oðuz Han töresinin,
Selçuk ve Osmanlý, hatta Cengiz Han yasa-
larýnýn en baþýnda yer alýyor ve törelerin
temelini oluþturuyordu (Türklerde Devlet
Anlayýþý, s. 327). Anadolu beyliklerinde
toprak iktâ (timar), vakýf, mülk ve yurt ký-
sýmlarýna ayrýlýyordu. Timar, mülk ve yurt
olarak idare edilen topraklarýn bazýlarý son-
radan ya tamamen vakfa intikal etmiþ ya
da hazineye veya timara ayrýlmýþtýr (Uzun-
çarþýlý, Medhal, s. 147-148). Bütün Türk
devletlerinde olduðu gibi Moðollar’da da

ülke Cengiz Han ailesinin ortak malý idi.
Cengiz Han’ýn halefleri imparatorluðu çe-
þitli kýsýmlara ayýrýp mâlikâne ve yurt þek-
linde hükümdar ailesinin idaresine býrak-
mýþtý. Yurt sahibi aile üyeleri hanýn yüksek
hâkimiyetini tanýmak zorundaydý. Yurt ve-
ya mâlikânesi olan Moðol þehzadeleri ken-
di bölgelerinde müstakil hareket ediyor-
lardý.

XI. yüzyýlda Anadolu’da baþlayan Selçuk-
lu fetihleri neticesinde ülkeye gelen çok
sayýda Oðuz boyu, yöneticiler tarafýndan
batý sýnýrlarýnýn güvenliðini saðlamak ama-
cýyla “uç” denilen sýnýr bölgelerine yerleþti-
rilmiþti. Geleneklerini korumakla birlikte
merkeze fazla baðlý olmayan bu unsurlar
sýnýr çarpýþmalarý sýrasýnda beylerine da-
ha sýký baðlanmýþlar ve aðýr idarî müdaha-
leler, vergiler karþýsýnda devletten yurtluk,
ulûfe ve askerî yardým istemiþlerdi. Os-
manlý tarih geleneðinde yer alan, Selçuk-
lu Sultaný I. Alâeddin Keykubad’ýn Karahi-
sar ve Bilecik tekfurluklarý arasýndaki yer-
leri Ertuðrul Gazi’ye ve oðullarýna yurt ola-
rak verdiði yolundaki bilgi dikkat çekicidir
(Oruç Beð Tarihi, s. 7). Yurtluk statüsü
beylere kýsmî baðýmsýzlýk verdiði için bu
statüyü kazanmak önemli sayýlmýþ ve yurt-
luk alma siyasette bir araç olarak kullanýl-
mýþtýr. Fâtih Sultan Mehmed’in Karadeniz
harekâtý sýrasýnda Sinop’un karadan ve
denizden muhasara altýna alýnmasýndan
sonra meselenin barýþ yoluyla çözülmesi-
ni isteyen Mahmud Paþa, Candaroðlu Ýs-
mâil Bey’e yazdýðý mektupta kaleyi savaþ-
sýz teslim etmesi halinde Anadolu’da is-
tediði yerin kendisine yurtluk olarak veri-
leceðini bildirmiþtir.

Osmanlý uygulamasýnda yurtluk ve yurt
tabirleri daha önceki uygulamalardan fark-
lý bir mahiyet göstermez. Çünkü bu tabir-
ler bir çeþit arazi tasarrufu þeklini ifade
eden bir anlam kazanmýþtýr. Ancak yurt-
luk kelimesi Osmanlýlar’da çoðu defa ocak-
lýk terimiyle birlikte kullanýlmýþtýr. Osman-
lý idarî sisteminde rastlanan ocaklýk san-
caklarýn hükümet ve yurtluk-ocaklýk deni-
len iki farklý çeþidi vardý. Hükümet ve yurt-
luk-ocaklýk sancaklarýn ortak özelliði, bun-
larýn idaresinin itaat ettikleri ve yüküm-
lülüklerini yerine getirdikleri sürece belli
bir ailenin tekeline býrakýlmasýdýr. Hükü-
met sancaklarda kanun gereði tahrir ya-
pýlmaz, yurtluk-ocaklýk sancaklarda yapý-
lýrdý. Hükümet denilen sancaklar mülkiyet,
yurtluk-ocaklýk sancaklar ise arpalýk ve
sancak hassý yoluyla verilirdi. Ancak ocak-
lýk sancaklarda kanunnâme hükümlerine

likle þiiri “Güzellik için olmakla birlikte iyi-
lik içindir de” þeklinde tarif eden Mehmet
Emin, ayný yýllarda faaliyet gösteren Ede-
biyât-ý Cedîde þairlerinden farklý olarak
sanatýn gayesinin güzellik yanýnda millî
fayda temin etmek olduðunu belirtmiþtir.
Onun amacý bir þair olarak þöhret kazan-
mak deðil içinden geldiði halkýn dertlerini
ve acýlarýný dile getirmek, bunlara bir çare
bulmaktýr. Hayatýnýn sonuna kadar ede-
biyatta halkçýlýk ve milliyetçilik prensibine
baðlý kalan Mehmet Emin, Cumhuriyet’-
ten sonraki yýllarda ortaya çýkan memle-
ketçi edebiyatýn oluþmasýna da ön ayak ol-
muþtur. Eserlerinde Türkçülük, milliyet-
çilik, memleketçilik, halkçýlýk ve Cumhuri-
yet’ten sonraki yýllarda inkýlâpçýlýk unsur-
larý asýl aðýrlýðý teþkil eder.

Eserleri. Mensur: Fazilet ve Asalet
(1891), Türkün Hukuku (1919), Halk Hü-
kümeti-Halkçýlýk (1923), Kral Corc’a
(1923), Dante’ye (Ankara 1928). Manzum:
Türkçe Þiirler (1898), Türk Sazý (1914),
Ey Türk Uyan! (1914), Tan Sesleri (1915),
Ordunun Destaný (1916), Dicle Önün-
de (1916), Hastabakýcý Hanýmlar (1917),
Turan’a Doðru (Ey Türk Uyan! ve Tan
Sesleri ile birlikte, 1918), Zafer Yolunda
(1918), Ýsyan ve Dua (1919), Aydýn Kýz-
larý (1921), Mustafa Kemal (1928), An-
kara (1939). Mehmet Emin’in bütün þiir-
leri Fevziye Abdullah Tansel tarafýndan bir
araya getirilmiþtir (Mehmet Emin Yurda-
kul’un Eserleri I: Þiirler, Ankara 1969).
August Fischer de birçok þiirini Almanca
tercümeleriyle birlikte yayýmlamýþtýr (Über-
setzungen und Texte aus der neuosma-
nischen Literatur: I. Dichtungen Mehmed
Emins, Leipzig 1921).
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