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1. Yoriik ve Tiirkmen Kavranu 
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YorUk: YorUmek fiilinden tilremi~ olup, Anadolu'ya gelip yurt tutan 
g~ebe Oguz Boylanm (Tiirkmenleri) ifade eden bir kelimedir (Eroz, 1991: 20). 
Faruk Siimer de "YorUk" kelimesini hemen aym anlamda Go~ebe Tiirkmenler 
olarak kullanmaktadtr (Siimer, 1950: 518). 

Bazt ara~t1f1nactlar "YorUk" yerine "YiirUk" kelimesini kullanmt~lardtr. 
Buna neden olarak da yiirUmek fiilinden tiiredigini iddia etmi~lerdir (Gokbilgin, 
1957: 4, Giingor, 1941). 

Bu gorii~ii kabul etmeyenler ise, yiirUk kelimesinin ashnm "YUgrUk" 
oldugunu, bu tabirin stfat halinde ileri, medeni, bilgili, cins, ve saf anlamlanna 
geldigi gibi halk arasmda kabiliyetli, dirayetli, cesur anlamlanna da geldigi 
kaydedilmektedir (Eroz, 1965: 121). Yine Eroz, Dinar Tilrkmenlerinde 
diigUnlerde kullantlan odunu kesmek i~in gen~lerin daga gittigini, odunu ilk 
getiren gence ~e~itli hediyeler verildigini ve bu oduna "YugrUk Odunu" adt 
verildigini belirtmi~tir. Bu omekten "YUgriik" kelimesinin kabiliyetli, atak, iyi 
ko~an anlamlanna geldigi anla~tlmaktadtr. Bu durumda bu konudaki ~ah~malar 
ve bizzat gUniimiizdeki ya~ayan gruplann kendilerine "Yoriik" dedikleri dikkate 
ahmrsa, bize gore de "Yoriik" kelimesinin daha uygun oldugu soylenebilir. 

Faruk Siimer YorUk soziiniin kesinlikle bir kavim, ulus (il) veya bir 
kabilenin adt olmadtgmt belictmi~tir. Kelimenin yaptsmda da i~aret edildigi 
gibi, ~imdi go~ebe kelimesiyle anladtgnmz hayat tarzmm kastedildigini 
kaydetmi~tir (SUmer, 1950: 551). 

BiiyUk Larousse'de ise YorUk Octa, Giiney ve Batt Anadolu ile 
Rumeli'de konar go~er ya~atn1 silrdiiren, Tiirkmen boylanndan olan kimselere 
14. Yiizythn sonlarmdan itibaren verilen bir ad olarak kaydedilmektedir 
(Larousse, c:24). 
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TUrkmen kelimesi ise, MUslUman olan oguzlara "MUslUman TUrk" 
manasma ''TUrkmen'' demi~lerdir. 11. ASlrdan beri Oguz kelimesi Be aym 
anlamda kullamlan ''TUrkrnen'' kelimesi, Oguzlann yerle~ik olmayan, henUz 
yerle~meyen, go~ebelikte devam eden klSlmlanna verilmi~tir. Sonradan "Oguz" 
kelimesi tamamen blrakIlml~, yerle~ik oguzlara TUrk, go~ebelige devam 
edenlere TUrkrnen denilmi~tir. Bundan sonra Oguz yerine TUrkmen kelimesi 
kullamlml~tlr. Bu durumda TUrk kelimesinin TUrkrnen'den daha medeni oldugu 
ortaya ~Ikrnaktadlr (TUrk Ans., 1977: c:25). 

TUrkmen kelimesinin kullamlmaswdaki onemli bir nokta da 
TUrkmen kelimesinin Oguzlan, ~amanist Oguzlardan aylrt edebilmek 
i~in kullamldlgl kaydedilmektedir (SUmer, 1980: 51). 

YorUk terimine ilk defa YazlclOglu Ali'nin kitabmda (Tarih-i al-i Sel~uk) 
rastlamlml~lIr. "Sahra ni~in ve go~kUncU, yani yaban yurtlu ve YorUk" sozlerini 
kullanml~tlr. Yine aym yazar "YorUk evi" kelimesini kullannn~lIr (SUmer, 
1950: 518). 

Aynca Genniyanoglu Ali ~ah, Osman Gaziye YorUkoglu tabirini 
kullanml~lIr (SUmer, 1950: 518). 

Bu konuda dikkati ~eken bir nokta da, ~e~itli ara~lInnalarda 15. ve 17. 
yUzYlllarda Anadolu, Suriye ve Irak'ta ya~ayan a~iretlere TUrkmen 
denilmektedir. Klzlbrmak'm balIsmda Adalar, Mannara, BalI Anadolu ve 
Rumeli'de ya~ayan a~iretlere YorUk tabiri kullamlmaktadlr (AvclOglu, 1978: 
172, SUmer, 1950: 551). 

KoprUlU de YorUklere TUrkrnen denildigini ifade ederek, a~iret, YorUk ve 
TUrkmen kelimelerini aym anlamda kabul etmektedir (Gokbilgin, 1957: 6). Eroz 
KoprUlU'nUn gorU~Une yakIn bir gorU~ belirtmi~tir. YorUk kelimesinin TUrkrnen 
eski adlanmn yerini tuttugunu belirtmektedir. TUrkmen'in boy, ~ube ismi 
olmaktan ba~ka ekonomik ve sosyal hayat tarzma sahip oldugunu belirtmi~tir. 
Bundan dolaYI TUrkrnen kelimesinin yerini Yoruk kelimesinin aldlgml ve tarih 
kaynaklannda bu iki kelimenin ~ogu e~ anlamb olarak birlikte kullamldlgml 
kaydetmi~tir. TUrkman-1 Halep, YorUkhan-1 Halep gibi ( Eroz, 1965 121). 

Yukanda belirtildigi gibi, Yoruk tabirinin go~ebe anlannnda olmak Uzere, 
14. asnn ikinci yarlsmda ortaya ~lklIgl veya kullamlmaya ba~landlgl 

soylenebilir. Bunun yanmda YorUk sozUnUn ~imdiki anlamda go~ebe oIarak 
kullamldlgl anla~llmaktadlr. Bu durumu destekleyen ~e~itli omekler verilebilir. 
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Bizim ~ah~ma yaplIgtmtZ bOlgelerde yerle~ik hayata g~enlere (Antalya-Alanya 
civan) manav denildigini ve YorUklUkten ~tktt denildigini gordUk. 

TUrk go~erligiyle ilgili onemli bir nokta da, go~ebe a~ireti kavrarmyla 
bugUn TUrkiye' de ya~ayan ktpti, ~ingene ve abdal adtyla bilinen bu gruplann ne 
kUltUr ne de ya~ama bi~imleri baktrmndan herhangi bir benzerlikleri 
olmayt~tdtr. <;ingeneler go~ebe bir halkttr. Fakat YorUk degiJdir. Go~ebe sozU 
bir halk grubu i~in bir ozelliktir. Buna kar~thk YorUklUk esasen bir hayat tarzmt 
biJdirmekle beraber etnik bir grup oldugunu da gosterir. (Gokbilgin, 1957: 4). 
Oro Truhcka Balkan YorUklerinden bahsederken, YorUk kelimesinin ancak 
Anadolu yaylak ve kt~laklannda sUrUlerini otlatan belirli bir zUmreye ait olarak 
izah etmekte ve bunu diger Tiirkmen kabilelerinden ve ~ingenelerden 

aytrmaktadtr (GUngor, 1941: ... 9). Ktpti, ~ingene ve abdal vs. adtyla bilinen bu 
gruplann TUrk kokenli olrnadtgt bilinmektedir. Oysa TUrk gelenegindeki 
a~iretler, ozellikle go~er a~iretler hem kUltUreJ kimlikleri baktmmdan, hem de 
ya~ama bi~itnleri baktrmndan dUnyamn degi~ik bOlgelerinde ya~ayan TUrk 
topluluklanyla yakmhklar ve benzerlikler gostermektedir. Hatta Eroz'Un 
ara~ttrmasmda Otta Asya ile Anadolu a~iretleri arasmda onemli benzerlikler ve 
baghhklar oldugu zengin omeklerle anlattlmaktadtr (Eroz, 1991: 15). 

Yukandaki ~ah~malar goz onUne ahndtgmda TUrkmenlerin Oguz 
TUrklerinin bizzat kendisi oldugu anla~tlmt~lIr. Oguz ulusu 24 boy ve soy adt 
ta~tmaktadtr. Af~ar, Begdili, <;epni, Alayontiu, YUregir, Kmtk, Bayat, Yam, 
Akevli, Karaevli, Doger, Dodurga gibi kabiJe ve a~iretler halinde olmayanlar ise 
yerle~iJen yer ve koy adlan halinde bu Unvanlanm gUnUmUze kadar 
ta~tmaktadtrlar. 

Yoriikler ise, yUrUyen, gezen, go~ebe demektir. Naci Knm her YorUkUn 
TUrkrnen oldugunu, buna kar~thk her TUrkmenin YorUk olmadtgmt 
kaydetmektedir (Kum, 1949:70). YorUklUk TUrkmen a~ireti hayatmm sadece 
davar sUrUleri otlamakla ge~inen ve daha iptidai bir hayat tarzt i~inde 

olanlandtr. Diger bir noktada Y orUkier kok bir Tiirkmen kabile veya a~iret 

adlanndan ~ok davarlarmm (ke~i), koyunlannm renklerini, a~iret ba~kanlannm 
adlarmt ta~tmalandtr. Sange~ili, Tekeli, Sa~tkarah, ~thh, Akkoyunlu, Hacth, 
Karatsah, Hayta, Honam, Boynuinceli gibi. Naci Kum bunlann hepsine birden 
TUrkmen demenin daha nygun olacagmt beJirtmi~tir. 

Netice olarak YorUkler yazm yaylalarda, serin otlaklarda ve kt~m 

kt~laklarda, daha stcak ovalarda hayvanctltkla ugra~an, bUyUklU kU~UkIU gruplar 
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halinde ya§ayan, konar-go~er TUrklerdir. Bu konar-go~er gruplar az saYlda 
haneler oldugu gibi, olduk~a ~ok saylda (yUzlerce) haneli bUyUk gruplarda 
olabilir, Gruplann ba§mda yonetici durumunda bir bey bulunur, Kisaca 
gUnlimUzdeki YorUk kavramml Anadolu ve Rumeli'de konar-go~er olarak 
ya§ayan, ge~imlerini ~ogunlukla hayvanclhk ve ziraat ile sa@ayan, mevsimlere 
gore kl§lak ve yaylalarda kurduklan evlerde ya da ~adlrlarda oturan, Oguz 
TUrklerine verilen isim olarak soyleyebiliriz. 

2.Yiiriiklerin Kiikeni 

YorUklerin kokeni hakkmda ara§ttrmacilann birbirine yakm gorU§ler iIeri 
slirdUgU gortilmU§tUr. Tarih~i Gokbilgin bu gorU§leri iki grupta ele alml§ltr 
(Gokbilgin, 1957: 5). Birinci gorU§ YorUkleri Irk olarak mongol sayanlar ve 
mongloid bir tip gosterdigini iddia edenler. Bu gorU§ Anadolu'daki YorUklerin 
bUylik bir kismmm Kafkas, kU~Uk bir kismmm ise mongloid bir tip gosterdigini 
kabul etmektedir. Bunlara gore Anadolu'ya temiz Mogol kamm yalmz Nogay 
taraflanmn getirdigi kaydedilmektedir. Bundan dolaYI Wenzel bu kanm 
TUrkmen ve YorUkler arasmda bulundugunu kabul etmektedir. 

ikinci gorU§ ise: YorUklerin saf TUrkmen oldugunu soyleyen gorU§tUr. Bu 
gorU§U savunanlann ba§mda gelen Lejean YorUklerin bUyUk bir kismmm 
go~ebelikten yerle§ik (sedanter) hayata ge~tiklerini belirtmi§tir. Tsakyroglou da 
YorUklerin Orta Asya'daki TUrkmenlerin torunlan yani TUrkmen soyundan 
oldugu ve bazl baklmlardan iran ve Azeri TUrklerini hatlrlattlklan dU§Uncesini 
benimsemi§tir. Bayraktarevi~, YorUklerin bUyUk bir kismmm hakiki bir TUrk 
tipi gosterdigini, aym zamanda eski ve temiz TUrk~e kelimelerin kullamldlgml 
belirtmi§tir. Hamilton YorUklerin TUrklerie akraba oldugunu, Traeger ise; 
Sel~uklular Anadolu'ya gelirken YorUklerin de buraya ayak basan ilk TUrk 
halki oldugunu kaydetmi§tir (Gokbilgin, 1957: 6). Bu gorU§lere benzer Hoppe 
E.M. de YorUklerin TUrkistan'dan ~lkarak Anadolu'ya ve Rumeli'ye 
yaYlldlklanm, bu nedenle koken itibari ile bugUnkU TUrklerin soyundan 
olduklanm soylemektedir (GUngor, 1941: 8). 

Yukanda gorUidUgU gibi ~e§itli ara§tlrmacllar YorUk ve TUrkmenlerin 
Orta Asya kokenli oldugunu ve bunlann Orta Asya' dan geldiklerini 
belirtmi§lerdir. Bu nedenle bu gruplann Orta Asya'daki TUrk soyunun devaml 
oldugu farkll §ekillerde ifade edilmi§tir. Bu durumda Anadolu'yu fetheden TUrk 
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devletini kuran TUrklerin Oguz ~ubesinden oldugu soylenebilir. TUrkiye 
TUrklerinin Oguz oldugu gibi, Hun ve Gokturk iktidarlan doneminde Oguzlar 
TUrk imparatorlugunun en onemli ve hakim zUmresini olu~turmu~lardlr. 

Oguzlann Atalanmn Oguzhan (Metehan) oldugu biIinmektedir. Oguzlar 24 
boya ve her boy da ge~itli oymaklara aynlrm~tlr. Bunlann on ikisi Bozoklar, on 
ikisi de U90klar olarak bilinmektedir. Aynca her boyun kendisine ait damgasl 
vardlr. Silahlanm, hayvanlanm ve te9hizatlanm bu damga ile damgalaml~lardlr. 
II. Murat doneminde KaYl Boyu damgasmm resmi anna olarak kullamldlgl 
kaydedilmektedir (SUmer, 1972: 28). Yine 16. aSlrda Kanuni'nin Kayl Boyunun 
damgasml toplanna bastlrdlgl bilinmektedir. Sel9ukogullannm Kmlk Boyu 
beyleri ve Osmanogullannm KaYl Boyunun beyleri oldugu belirtilmektedir 
(TUrk Ans.1977: 387). 

TUrkler islam dinini kabul ettikten soma boylardaki bu tur te~kilatlar 
sisteminin onemi kalmaml~, ancak izleri gUntimUze kadar devam etmi~tir. 

BugUnkU koy adlan incelendiginde Oguz Boyunun Anadolu'daki koy adlanyla 
varhklanm tespit etmek mUmkUndUr. Zamanla bu adlarm pek 90gu unutulmu~ 
veya tanmmayacak bir ~ekilde degi~mi~ olmasma ragmen, bugUn Anadolu' da 
36 dan fazla Kayl, 40 Bayat, 44 Yazlr, 54 Af~ar, 29 Baymdlr, 51 <;avuldur, 106 
EymUr, 25 Alayundlu, 45 Klmk gibi adlarla Anadolu'da 24 Oguz Boyu temsil 
edilmektedir (Barkan, 1950: 539). 

Ote yandan Cengiz Han'm ordulan Horsan'a girdiginde Merv civannda 
toplanan 70 bin hanenin Anadolu'ya geldigi, aynca Orta Asya'daki bUyUk yurt 
ve otlak kavgalanm nedeniyle kalabahk kUtlelerin akm akm Anadolu'ya 
yoneldikleri kaydedilmektedir (Barkan 1950: 539). 

Bu g09ler sonucunda 13. aSlrda Antalya-Denizli havalisinde 200 bin 9adlr 
oldugu, Kastamonu yoresinde 100 bin 9adlr oldugu, KUtahya-Karahisar arasmda 
30 bin 9adlr g0ger bulundugu Said tarafmdan kaydedilmektedir. (Cahen, 1947: 
44). Aynca yukanda veri/en bu saydar Togan'm verdigi saYllann 90k altmdadlr 
(Togan, 1981: 317). 

Bu konuda dikkati geken onemli bir nokta da yapdan ge~itli 

ara~hrmalarda g0ger nUfusunun artl~ hlzmm yerle~ik nUfustan daha fazla 
olmasma ragmen, giderek g0ger nUfusunun aleyhine bir azalma olmasldlr. 16. 
yUzydm ba~lannda Osmanh kaynaklarmda g0ger nUfus top lam nUfusun ancak 
%15'ini olu~turmaktaydl. Aym yUzydda Bah Anadolu'da 77 bin g0ger nUfusa 
kar~lhk 397 bin yerle~ik nUfusun bulundugu kaydedilmi~tir (inalclk, 1993: 104). 
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GorUldUgU gibi a~iret, taife, cemaat diye gosterilen TUrkmen a~ireti, 

YorUk tarifesi veya hususi ismiyle Ogulbegli cemaati gibi ~e~itli kaYltlarda 
rastlamlmaktadlr. TUrk nomad halk gruplan, etnik bakimdan ayn ~eyler 

olmaYlp, ba~langl~ta kokenleri bir ve sonra zaman i~inde ~e~itli guruplara 
aynldlklan bilinmektedir. Eroz bu TUrk gruplanmn koken itibari ile kesinlikle 
Oguzlardan oldugunu, Oru~ Beyin "bu Oguz taifesi go~kUncU YorUkler" 
sozUyle belgelemektedir (Eroz, 1991: 22). 

Gokbilgin bu gruplarm zamanla ve mekanla ~ogalarak kU~Uk gruplara 
aynldlgml veya ~e~itli kU~Uk par~alann birle~mesiyle yeni bUyUk bir birlik 
meydana getirdiklerini soylemi~tir. Bu nedenle aym dili konu~an, aym hayat 
tarzml ve hemen hemen aym orf ve adetleri devam bu insanlann yabanci 
unsurlara en az kan~ml~ ve saf bir TUrk etnik grubu oldugunu belirtmi~tir 

(Gokbilgin, 1957: 7). 

Netice olarak kronolojik slrayla once Oguz adl, sonra slraslyla TUrkmen 
ve YorUk adl ve nihayet ba~larmda bulunan bir YorUk Beyinin adl ve lakablyla 
kullamldlgl goriilmU~tiir. 

3.yoriiklerin iskam 

Genellikle hayvanclhkla ge~imlerini saglayan TUrk a~iretlerinin go~er 

hayat tarzma sahip olduklan bilinmektedir. Bu insanlar senenin her mevsiminde 
hayvanlanm daha rahat banndlfabilecek ve besleyebilecek uygun cografi 
bOlgelerde ya~amak zorundaydilar. Bu nedenle hayvanclhkla ugra~an TUrk 
a~iretleri geni~ meralar, otlaklara ihtiya~ duymu~lardlr. Yazm havalar lSlndlk~a 
daha serin ve yUksek bOlgelere ~Ikarak hayvanlan i~in elveri~li yayillm 
alanlarma kavu~maktaydllar. KI~a dogru ise havalann sogumasma paralel olarak 
tekrar a~agl dogru inerek kl~laklanna gelmekteydiler. Bu nedenle go~er 

a~iretlerin geni~ cografi alanlara ihtiya~lan olmasl yanmda aym zamanda kolay 
hareket edebilecek bir konumda olmalan gerekmekteydi. 

Kisaca hayat tarazlanm belirtmeye ~ah~t1glmlz go~er a~iretlerinin bir 
taraftan Orta Asya'da yogun bir nUfus slkl~lkhgl ya~anmaSl, diger taraftan otlak 
ve hareket alanlannm klSltlanmasl nedeniyle birbirleriyle ~att~maya varan 
rahatslzhklan bilinmektedir. Aynca bu konuyla ilgili diger bir nokta da TUrk 
gruplannm Mogol istilasmdan battya dogru ka~mak zorunda kalmalandlr. 

Bunlardan sonra go~er a~iretler yeni yurtlar, otlaklar edinmek amaclyla 
daha rahat edebilecekleri bolgeleri aramaya yoneldikleri soylenebilir. 
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YorUkler konnsunda kayda deger ~ah~malar yapan Naci Kum, go~ebe 
TUrkmenlerin tarih boyunca gosterdigi bu hareketliligin nedenlerini dort 
noktada toplanu~tIr (Kum, 1949: 71). Birincisi go~ebe Tiirkmenlerin 
Dani~mentliler, Sel~uklular ve Osmanhlarla beraber bUyUk fetihlere katIlrna 
zorunlulugunun olu~undan kaynaklandlglm belirtmi~tir. ikinci neden olarak 
otlagl bol ve yaylagl elveri~li yeni yurtlar edinme arzulanmn olu~u, TUrk 
hUkUmetleri tarafmdan yeni zaptedilen yabanci Ulkelerdeki halkl 
TUrkmenle~tirmek ve az da olsa nUfusu takviye etmek i~in hUkUmetler 
tarafmdan zorla iskana tabi tutulrnalan ve go~ebelerin iskan yerlerini 
begenmeyip surekli yer degi~tirmelerini neden gostenni~tir. DordUncu neden 
olarak da serbest ya~amaya ah~ml~ olan a~iretlerin herhangi bir hUkUmet 
basklSlna, vergisine, askerligine katllrnak istemeyerek bir ~adlr, birka~ deve 
yUkU ve sUrUlerden olu~an, her zaman go~e hazlr hareketli, mal ve e~yaslm bir 
anda topariaYlp, kendilerine daha giivenli ve daha rahat yer aramalan 
gosterilmi~tir. 

Go~er TUrk topluluklanmn bo~ toprak yerle~me ve yayllrna ihtiyacmm 
onemli bir fonksiyonu yerine getirdigini belirten ara~tlrmalar da dikkati 
~ekmektedir. G~erlerin arzu ve isteklerinden dolaYI siirekli bahya dogru 
hareketlerinin bir taraftan ~e~itli akmlan ve istilayl desteklerken, diger taraftan, 
ilk fethedilen alanlarm iskanmda en onemli rolU oynanu~ olduklarl 
kaydedilmektedir (Barkan, 1950: 540). 

Yukanda saydlglnuz ~e~it1i nedenlerin sonucunda merkez Anadolu olmak 
Uzere iran, lrak, Suriye, MlSlr ve Kafkasya'ya dogru yogun bir go~ dalgasmm 
ya~andlgml gorUyoruz. Kavmi te~kilat\ardan heniiz aynlmanu~ olan g~erler 
~e~it1i istila olaylanna katllml~ olmakla beraber daha ~ok ordulann arkasmdan 
gelmek suretiyle bunlann rolunUn onemli yer tuttugunu ve fethedilen yerleri 
~enlendirerek, soylannm bereketiyle vatan yaphklan kaydedilmi~tir (Barkan, 
1950: 527). Bir taraftan emme basma tulumbasl gibi, Orta Asya'dan insan 
kaynaklarmm akm akm Anadolu'ya gelirken, Anadolu'da toprak ve mera 
bulabilmek i~in onenlli miktarda TUrk nUfusunun Bizans hizmetine girdigi 
belirtilmi~tir (Barkan, 1950: 531). Barkan Babai isyam S1faslllda bu yogun TUrk 
nUfusunun Anadolu' da slkl~hgllll ve Sel~uklu devletini sarshgllli kaydetmi~tir 
(Barkan, 1950: 530). 
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Bu durumda gerek Sel~uklular, gerekse Osmanh go~er aileleri belirli 
bOlgelere yerle~tirmek, onlan diizenli hale getirmek ve vergi ba~ta olmak iizere 
onlardan ~e~itli alanlarda faydalanmak istemi~lerdir. 

Tiirk devletlerinin ~e~itli nedenlerden dolaYI iskan politikalan 
geli~tirmelerine ve halkm go~erlikten yerle~ik hayata ge~mesini te~vik 

etmelerine kar~lh, genellikle ga~er halkm bu giri~imlere slcak bakmadlgl 
bilinmektedir. Bilge Han kaymbabasma bir ~ehir kurarak, halkl ile orada 
ya~ayacagml belirttiginde, kaymbabasmm kaylerde ve ~ehirlerde ya~amanm 

i~lerine gelmedigini ve "hiir ve miistakil" kalmanm ga~erlik sayesinde 
ba~anldlgml soylemi~tif. Sel~uknamenin yazan da, daylSlmn "sakm olaki 
~ehirlerde oturasmlZ, yerle~esiniz. Zira ~ehirde oturanlann iii ve boyu malum 
olmaz, beylik ve asalet go~ebeliktedir" dedigi bilinmektedir (Gakalp, 1976: 25). 

iskan politikalannm giderek anem kazanmasmda bir~ok faktOr etkili 
olmu~tur. Uzun sava~lar sonucunda meydana gelen ekonomik slkmt!lar, 
vergilerin artmlmasml ve yeni vergilerin konulmasml gerekli klhm~tlr. <;:e~itli 

i~ karga~alann (isyan, e~klyahk hareketleri) meydana getirdigi durumlar, 
devletin yeni gelir kaynaklan elde temek amaclyla harap ve bo~ alanlan ziraata 
a~mak istemesi, sava~lar nedeniyle smlr bolgelerinden i~e dogru olan insan 
aklnlarl iskan politikalannm siirdiiriilmesinde etkili oldugu belirtiImektedir 
(Hala~oglu, 1988:24-43). 

Hala~oglu Osmanh'nm iskan politikasml birka~ ba~hkta toplamaktadlf. 
Ba~l bo~ ga~er unsurlann e~klyahklanm anlemek ve yerJe~ik halka yapllklarl 
zararlan sona erdirmek, bo~ ve harap yerleri imar ederek ~enlendirmek ve 
yeniden ziraata a~mak, yeni kurulan kay, kasaba ve derbend gibi yerJere yap!lan 
iskanlar, yerlerini terkeden halkln eski yerlerine yerle~tirilmeleri, konar
ga~erlerin yaylak ve kl~laklarma iskam, siirgiin nedeniyle yap !Ian iskanlar ve 
ga~erJerin kendiliginden yerle~meleri ~ekJinde incelenmi~tir (Hala~oglu, 1988: 
43-124). 

Sel~uklulann iskan politikalanna bakl~larmm da fazla farkll olmadlgml 
garmekteyiz. Anadolu'da konar-go~erlerin ba~lbo~ hareketlerine engel olmak, 
onlan disiplin altma almak, merkez ordusunun ekonomik yiikiinii azaltmak, 
topraga bagh bir ordu meydana getirmek i~in askeri iktalar kurarak ga~ebe 
Tiirkmenleri iskan etmeye zorJaml~lardlr (Eraz, 1965: 125). 
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BUtiin bu iyi niyet ve politikalann yamnda zaman zaman iskan 
uygulamasmda Osmanh 'mn ~eli§kiye dU§tiigU kaydedilmektedir. Bir taraftan 
iskan gerekli garUlUp, te§vik edilmektedir. Diger taraftan bu uygulamaYI bir 
eziyet olarak degerlendirerek kararlanndan vazge~tigi belirtilmektedir (Eraz, 
1965: 127). Zaman zaman e§klyalann saldmsmdan, vergi yUksekliginden ya da 
iskan yerinin uygun olmaYl§1 yUzUnden yerlerini terkeden TUrkmenler alUm 
cezasma varan aglr cezalarla kar§ila§ml§lardlr (Refik, A, 1989: 113-118). Yine 
tezat olu§turulan bir nokta da Anadolu'da YarUklUkten ~lkmaya, yerle§ik hayata 
ge~meye miisaade ve te§vik edilirken halta mUm cezasma varacak kadar aglr 
uygulamalara rastlamrken, Balkan'larda Ya§ayan yo.rUkiere ise yerle§melerine 
izin verilmedigi ~e§itli kaynaklarda kaydedilmektedir (Gakbilgin, 1957: 19-50, 
Refik, 1989: 60). 

Gii~er TUrkmenlerin Sel~uklulardan ba§layarak Osmanh ve Cumhuriyet 
danemi iskan uygulamalanm inceleyen Eriiz, hakh olarak karamsar bir tabla 
~izmi§tir. iskan i§leri i~in bir~ok iyi niyetli kararlar ahnuu§ ve te§kilatlar 
kurulmu§tur. Ancak Eriiz bu kararlar ve kanunlann satlrlarda kaldlgml 
belirtmi§tir (Eriiz, 1959: 138). 

iskan konusunda degi§ik bir nokta da siirgUnler yoluyla ger~ekle§mesidir 
(Refik A., 1989: 15). Ancak bu tiir politikalar son derece nazik oldugundan 
biiyiik diizen ve titizlikle yaplldlgmda ba§an ahnabilmektedir. Geli§igUzel, 
ciddiyetle takip edilmemi§ kararlann neticesi olan siirgiinler yoluyla iskan 
ba§anya ula§maml§tlr (Barkan, 1950:559). 

iskan politikalanmn genellikle amacma ula§maYl§mm belli ba§h 
nedenleri olarak ~ogu olarak cografi alanlarm iyi se~ilmeyi§i, gii~erlerin hayat 
tarzlanna uygun yerlerin verilmeyi§i, ziraat i~in verilen topraklan verimsiz 
olu§u, gii~erleri anlayan idarecilerin olmaYl§l, genellikle dev§inne yiineticilerin 
gii~erleri anlayamamasl gibi nedenler giisterilmektedir. 

Buna kaf§dlk iskan olaymda inkar edilemeyecek olumlu geli§meler de 
meydana gelmi§tir. Yiiriikleri yerle§ik hayata ah§tmnak i~in ya§adlklan 
bOlgelerde kiiyler, mezralar ve yurtlar kurulmu§tur. Konar-gii~er hayata elveri§li 
olan bu yerle§im yederi YorUkier i~in cazip hale getirilmi§tir. Bu meydana 
getirilen yerle§im yerlerinde YiirUkierin ~e§itli problemlerinin ~oziimU i~in kadl 
tayin edilmi§tir (Aktan, 1994: 11). 
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Bu tiir uygulamalardan sonra bir ~ok oymak kolayca iskan edilirken 
Af~arlar gibi bazl go~erler yerle~ik hayata ge~meye ~iddetle direnmi~lerdir. 
Bunun sonucunda Osmanh askerleri ile Af~arlar arasmda birka~ kez kanh 
sava~lar olmu~tur. Firka-i Islahiye askerleri ile yapllan ~at!~malarda (1867) 
Af~arlar biiyiik zayiat vermi~lerdir (Kalkan, 1982: 69). 

Biitiin bu geli~meler sonucunda go~er hayat siirdiiren Yoriikierin olduk~a 
az saylda kaldlgl bilinmektedir. Ancak iilkemizde hala go~er hayat tafZ1m 
slirdiiren Yoriikierin tamarmm kapsayan herhangi bir saghkh ve kesin bilginin 
elimizde olmadlgl soylenebilir. Bununla birlikte bazl kaynaklarda tahmini 
rakamlara rastiamlml~tlr. Svanberg 1950 sonlarmda Bat! Anadolu'da 50 bin yan 
go~er oldugunu belirtmi~tir (Andrews, 1989: 76). Yine go~er1erin sayilan 
konusunda 1965'lerde Tiirkiye'de 7-8 bin civannda ~adlr, yakla~lk 15-20 bin 
ailenin bulundugu, bunun da yine tahmini olarak 100 bin nlifus olu~turdugu 
kaydedilmi~tir (Eroz, 1991: 278). 

C;ah~mamlza ili~kin onemli saYllabilecek bir nokta da Antalya vilayetinde 
1933 niifus saylrmnda yakla~lk 3 bin civannda (2668) go~er ~adlrh Yoriik 
ailesinin bulundugu kaydedilmi~tir. Bu kaynaga gore Antalya merkezinde 4, 
Serik de 15, Korkuteli'nde 1, Elmah'da 3, Finike'de 4, Alanya'da 1 Yoriik 
oymagl bulundugu belirtilmi~tir (Kum, 1940: 214). Bunun yanmda son yapllan 
bir ~ah~mada Alanya civannda ~adlrh go~er Yoriik ailesinin kalmadlgl 
soylenmi~tir (Korum, 1996: 276). Yukanda goriildiigii gibi Yoriikierin yogun 
olarak ya~adlgl bOlgelerde bile son Yillarda tamamen yerle~ik hayata ge~ildigi 
belirtilmi~tir. Hatta Antalya'da biiylik toprak sahiplerinden Tekelioglu ve 
Turgayogullanmn da ge~mi~te go~er Yoriik olduklan ve 1719' da yerle~ik 

hayata ge~tikleri devlet kaYltianndan tespit edilmi~tir (Aktan, 1996:19). 

Giiniimiizde go~er aile saYlSlmn ~ok az kaldlgl anla~ilmaktadlr. Bu 
insanlarm yerle~ik hayata ge~mesinde otlaklann kalmayl~l, eskiden oldugu gibi 
hareket alanlanmn geni~ olmaYl~1 ve giderek iasltianmasl, giin ge~tik~e 

meralann ziraat ama~h kullamlmasl, hayvanlan besleme ve korumamn 
zorla~masl, hayvanclhgm eskisi gibi karh olmaYl~1 ve riskinin art!~1 gibi 
nedenlerden dolaYI yerle~ik hayata ge~menin zorunlu duruma geldigi 
soylenebilir. Bunun sonucunda koylere, ~ehirlere yerle~me arzusunun artmasl da 
onemli bir faktOr olmu~tur. Yine yer1e~meyi hlzlandlran onemli nedenler 
arasmda otlak spekiilasyonu, orman kanunun ve orman memurlannm go~erlere 
dirlik vermeyi~i, yol ve bek~ilik iicretleri talep edilmesi, ~ocuklanm okutmak 
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istemeleri, bir koye yerie~ildiginde koyiin otlaklannda rahat9a faydalanabilmesi 
yer almaktadlr. 

Bizim son olarak 9ah~ma yaplIglmlz bOlgelerde (Arahk-1996) Antalya, 
Aksu, Serik, Manavgat ve Alanya civanm dola~tlglIruzda 90k az saYlda halen 
koy kIYllannda veya yerle~im birimlerine yakIn birer ild~er 9adlriarda ya~ayan 
g0geriere rastlamlml~tlr. Bu g0gerier koy klyIiannda muhtarlarda mera 
kiralayarak, hatta ~ahlslarda arazi kiralayarak kI~1 ge9innek i9in 9adrr 
kurmu~lardlr. Bunlann ancak birer iki~er 9adlriarda bir arada kalabildiklerini, 
daha fazlasma meralann yetmeyecegini ogrendik, Bu ailelerin bir 90gu 
oniimiizdeki aylarda ve yIilarda yerle~ik hayata' ge9meyi dii~iindiiklerini 
belirtmi~lerdir. Yoriikliigiin artlk yiiriimeyecegini ifade etmi~lerdir. Yine bu 
ailelerin 1996 itibari ile yazm gittikleri yaylaya 75 ile 100 milyon arasmda para 
Odedikleri, kI~hga ise 90 ile 150 milyon arasmda bir iicret Odediklerini 
belirtmi~leridir. Boyle olunca bir ailenin yIihk 200 milyon civannda iicret 
Odedigi goriilmii~tiir. 

Bundan dolayl hayvancIilkla ge9inen Yoriiklerin otlak amaclyla yaylaya 
91kanlann en 90k 40-50 (9adlrh) Anamas Yaylasmda goriildiigiinii, 90k az 
saYlda da Sobiice, <;aYlr, Geyik Dagl <;atmah yaylasmda iki~er iiger gruplar 
halinde 9adlriann bulundugu belirtilmi~tir. 

Giderek 9adlrh g0ger ailelerin azalmaslyla birlikte, bu hayat tazmm 
ge9im ~artlanmn da giin ge9tikge zoria~arak gekilmez oldugu kaydedilmi~tir. 
Giiniimiizde bir belirlemeye gore bir ailenin Yoriikliige devam edebilmesi i9in 
asgari 268 kii9iikba~ hayvana (koyun-ke9i) sahip olunmasl gerekInektedir. Bu 
saYllann altma dii~enlerin ge9im slkmlIsl gekecegi soylenmektedir (Aktan, 
1996: 18). Oysa 20. YiizyIim ba~mda bir ailenin ge9imi i9in 50-60 kii9iik ba~ 
hayvanm yettigi bilinmektedir. <;ah~ma bolgemiz igerisinde rastladlglmlz son 
develi Yoriiklerden Kur~unlu'da oturan Deli Alinin Siileyman ~ahin 1990'da 
Yoriikliigii blrakmadan once 200 ke9isi, 5 devesi ve 5 alI oldugunu soylemi~tir. 
Aym kaynak ki~i 1950'den sonra bir Antalya millet vekilinin atmm 
9ahnmasmdan dolaYl Yoriiklere 90k baskl yapIiarak, yerle~meye zorlandlgml, 
hatta bir 90k Yoriik 9admnm Ylktmldlgml soylemi~tir. Yoriikliigii blrakllli~ 

olmasma ragmen Honan'h Siileyman ~abin g09te kullandlgl ge~itli 9anlarl, 
hatlra olarak sakladlgl deve tiiylerini bize gostenni~tir. Yoriikliik konusunda 
9ah~ma yaptlgllllizl ogrenince olduk9a ilgi gosterip, daha once bir Japon 
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ara~tmnaClSlmn yakla~lk bir sene yamnda kaldlglm ve bu kimsenin admm 
Maseteke Supars oldugunu belirtmi~tir. 

Buna kar~lhk halen ~adlrda ya~ayan GUloluk Koyiiniin merasmda 
buldugumuz Ahmet Kaplan iki ii~ ~adlrda 8-10 tane deve kaldlgml ve develerin 
ticaret arnaclyla kullamlrnadlgml belirtmi~tir. 

Netice olarak 13. yiizyIldan giiniirniize kadar tarihi siire~ i~erisinde 

go~erlerin yerle~ik hayata soguk bakrnalanna ragmen, giderek yerle~ik hayata 
ge~rnek zorunda kaldlklan gorUlrnii~tUr. Giiniirniizde go~erligi devarn 
ettirenlerin saYlsl yiizlerle ifade edilir durumdadlr. Bizim dola~tlgumz Antalya 
civannda, ozellikle Kur~unlu yoresinde dagmlk halde 20-25 civannda ~adlrh 
Yoriik ailesine rast1amlrnl~tlr. <;:ah~ma yaptIgumz bolgelerde ozellikle birinci ve 
ikinci ku~aklann Yoriikliigii ya~adlgl halde, ii~iincii ku~aklann Yoriikliigii 
ancak babalanndan ve biiyiikbabalannda duyduklarl goriilrnii~tiir. Bunlann 
sonunda ~ok az bir go~er kaldlgl, Sel~uklulardan ba~layan iskan politikalannm 
20. yiizyIlm sonunda ancak tarnamlanabildigi gorUlmii~tiir. 

4.yoriiklerin Tarihsel Fonksiyonlan 

Go,er toplurnlarm ternel ozelliklerinden biri her zaman kolayca hareket 
etme yetenegine sahip olrnalandlr. Bu dururn aSlflarca hayvanclhkla ge~imlerini 
temin eden gruplann hayat tarzl haline gelmi~tir. Boyle ya~ayan a~iretlerde 
asabiyet duygusu yiiksek ve sava~ yeteneklerinin geli~mi~ oldugu bilinmektedir. 
Bundan dolaYI kavmi te~kilat1ardan heniiz aynlrnarnl~ olan go~ebeler, ~e~itli 
istila olaylarma aktif olarak katllmaktaydllar. Aym zarnanda fethedilen yerleri 
hlzh niifus akllmyla hernen doldurarak buralarl yurt yapabilmi~lerdir (Barkan, 
1950: 540). Bunun yam S1fa kazamlan topraklarda kendileri de daha iyi hayat 
~artlarma ula~arak, askeri ekonomik a~ldan giderek vazge~ilmez bir unsur 
haline gelrni~lerdir. 

Go~er Tiirkrnen ve Yoriikleri Anadolu'yu Tiirkle~tinnesinde ve vatan 
haline getirrnesinde tarihi bir ral oynadlklan inkar edilernez. irnparatorlugun 
kurulu~ yIllannda devlet i~in askeri balamdan hayati bir unsur olan Yoriikler, 
sefere ~Iktlklannda her tUrlii gerekli malzerne ve te~hizatlanm kendileri 
kar~Ilamaktaydl (is. Ans., Yoriik Mad.,c:13). Bundan sonra slmr boylannda 
~e~itli saldmlara kar~1 giivenligi korurnak amaclyla biiyiik Yoriik gruplannm 
zorunlu olarak iskan edildigi bilinrnektedir (Refik A., 1989:96). Ancak bazl 
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ara§tmnacilar Osmanh'mn kurulu§undan bir mliddet sonra go~er 

Tlirkmenlerinin rollinlin laytl.ayla takdir edilmedigini belirtmektedir (Barkan, 
1950: 538). 

Tarihteki Yorliklerin bazl fonksiyonlar saYlhrsa, sava§Jarda ordunun her 
tiirlii aglrhklannm ta§mmasl, ordunun yiyeceklerini, aillr silahlarml, nakletme 
gorevini iistJenmi§Jerdir. Orduda yardlmcl kuvvet oJarak vazife aJan Yoriikler 
yaya te§kilatmm kuruJmaslyJa daha sistemli bir gorev yapmaya ba§Jauu§Jardlr. 
Kanuni'den itibaren imar, muhafaza, su hizmetinde, kale tarniri, §ehir 
korumaJan, gerni yaplml, koprii yaplml ve korumasl, maden ~lkarmasl ve 
ta§lmasl, kasaphk, §ehirlerin et ihtiyacmm kar§IJanmasl (UIus a§ireti istanbul' un 
et ihtiyacml kar§ilamaktaydl), top yuvarlagl dokmeleri, ada korumasl, aynca 
YoriikJer bulunduklan cografi b6lgelere gore derbendlerde ve ana ge~itlerde yol 
enmiyetini saglama gibi gorevler iistlenrni§lerdir (Refik A.,1989). Yine bu 
konuda onemli bir fonksiyonlarl da Yoriiklerin devlet i~in ~e§itli bolgelerden 
zahire toplanmasmda, ·korunmasmda ve ta§mmasmdaki yiikiimliiliiklerin 
verilmesidir (is. Ans.,Yoriik Mad., c: 13). 

Yoriiklerin devlete kar§l ~e~it\i hizmetlerde bulunmasmdan ba§ka 
ekonornik a~ldan onemli rniktarda vergi odedikleri bilinmektedir. Devlet bir 
go~eri ii~ §ekilde vergilendirtmekteydi. Hayvanlanndan, hayvanlanndan aJman 
~e§itli iiriinlerden ve insan giiciinden (Gtiler, 1992: 166). Go~er ailelerin ba§hca 
ekonomik faaJiyetleri hayvan yeti§tirmeJeridir. Servetlerini koyun sliriileri, 
deve, slglr, ve at yeti§tirerek saghyorlardl (is.Ans.,Oguz Mad., c: 9:381). 

Ekonomik a~ldan Yoriiklerin diger bir ozelligi de kapah ekonomi 
yaplSlnda olmaYlp, serbest ekonomi §eklinde §ekillenmesidir. Yoriikler 
iirettikleri her tUrlii mal ve hizmeti ham madde olarak satarak yerine \a§hk 
giyecek, yiyecek ahrlardl. Bir taraftan kullandlklan bir ~ok malzemeyi 
ihtiya~lan kadanm kendileri kullamrken, fazlasml diger ihtiya~larml kar§ilarnak 
iizere elden ~lkannaktadlrlar. Uretilen baZI malzemeler hah, kilim, ~uval, heybe, 
ke~e vs.dir. 

Yoriiklerin iirettigi bir ~ok mal ve hizmetleri ham madde olarak 
satmalanndan dolaYI onemli ekonornik kazan~ kaybma ugradildarml belirten 
Donmez, Yoriiklerin bu durumu idrak ettiklerinde onemli ol~iide kazan~ 

saglayabileceklerini belirtmi§tir (Donmez, 1964: 198). 



130 

Yorlik Ia~hk kaZanClm yaylada saglar, koyunundan, ke~isinden lirettigi 
slitli yag yada peynir yapmak durumundadlf. Koyunundan lirettigi ylinli koy 
pazannda satar. HayvanlannlO ya~hslOl, erkegini yaylalara gelen tliccarlara 
satarlar (Seyirci, 1994: 193). Hatta kesilen hayvanlann boynuzlanm kadlOlann 
saklaYlp, bl~ak~Ilardan bl~ak aldlklanm belirtmi~lerdir. Yine Akta~ 1930'lara 
kadar Yorlikler istanbullu tliccarlarla anala~arak glinllik slitlerini tliccariarm 
belirttigi bOlgelerde peynir yapmak amaclyla getirdiklerini belirtmi~tir. (Akta~, 
1994: 18). 

Ordunun ikmal ve nakliye i~lerinde gorev alan Yorlikler aym zamanda 
hallan nakliye i~lerini de yapmaktaydiiar. Yorlikler develeriyle yalan koylerden 
koyllilerin yliklinli para kar~Illgl ta~lmt~lardlr (Seyirci, 1994: 199, Eroz, 1991: 
225). YOrliklerin onemli bir gorevi de postaclhk yapmalandlr (Erdeb, 1996: 
146). 

Ote yandan ordu i~in hayati onem ta~tyan cins Tlirk atlOt Yorlikler 
liretmi~lerdir. Ordu i\,in tarihi gorevlerini yerine getiren bu a~iretler 16. ylizytla 
kadar vergilerinin tamamlOt devlete at vererek 6demi~lerdir. Ozellikle Konya'da 
At\,eken Ulusu at yeti~tinnede lin kazanmt~ttr (Slimer, 1950: 518). 

Yalan tarihe kadar Yorlikler belirli bOlgelerden kil ve tuz getirerek 
koyllilere satarak hizmet verrni~lerdir. Bizim konu~tugumuz kaynak kimseler de 
bu i~i ~ok yapttklanm beyan etmi~lerdir. Buna kar~Illk gliniimiizde bu i~lerin 
yapIlmadlgl gorlilmli~tiir. 

Netice olarak Yorliklerin askeri a~ldan, ekonomik a\,ldan ve siyasi a~ldan 
tarih boyunca kayda deger hizmetlerde bulundugu anla~Ilml~tlr. 
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ABSTRACT 

As known, nomadic Turkmans groups have immigrated from Central Asia 
to Anatolia. Because of settlement policy of Ottoman governments, most of 
nomadic groups left their life style, today. Some nomadic groups, called as 
youruks, have been maintaning their life style In Southern Anatolia. In this 
article, social and cultural characteristics of nomadic youruks are explained. 

Key Words: Central Asia, Anatolia, Nomad, Settlement Policy, Yourks. 


