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YALOVA

lova merkez üssüne daha uzak olduðu için
fazla etkilenmedi (bir ölü, yirmi beþ yara-
lý). Marmara depreminin ardýndan nüfu-
su azalan (2000 sayýmýnda 70.118) Yalova
þehri 2007 sayýmýnda yeniden bir atýlým
yaptý (87.372) ve 2010 sayýmýnda 100.000
nüfusa çok yaklaþtý (98.347).

Yalova þehrinin merkez olduðu Yalova ili
doðuda Kocaeli, güneyde Bursa ile kom-
þudur; ayný þekilde Marmara denizinin iki
körfeziyle sýnýrlandýrýlýr (kuzeyde Ýzmit kör-
fezi, güneyde Gemlik körfezi). Merkez il-
çeden baþka Altýnova, Armutlu, Çýnarcýk,
Çiftlikköy ve Termal adlý beþ ilçeye ayrýlýr.
847 km² geniþliðindeki alanýyla Türkiye’-
nin en küçük ili olan Yalova ilinin sýnýrlarý
içinde 2010 yýlý sonuna ait nüfus verileri-
ne göre 203.741 kiþi yaþýyordu, nüfus yo-
ðunluðu ise 241 idi. Diyanet Ýþleri Baþkan-
lýðý’na ait 2007 yýlý istatistiklerine göre Ya-
lova’da il ve ilçe merkezlerinde 53, kasa-
balarda ve köylerde 80 olmak üzere top-
lam 133 cami bulunmaktadýr. Ýl merkezin-
deki cami sayýsý 31’dir.
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Din âlimi, Türkiye Cumhuriyeti’nin
ikinci Diyanet Ýþleri baþkaný.˜ ™

17 Kasým 1880 tarihinde Ýstanbul Ko-
camustafapaþa’da doðdu. Aslen Ürgüplü
olan ve Kalelizâde lakabýyla tanýnan bir aile-
nin çocuðudur. Babasý Kadiriyye tarikatý
þeyhlerinden Cerrahpaþa Camii imamý Hâ-
fýz Mehmed Ârif Efendi, annesi Atiye Ha-
ným’dýr. Mehmet Þerefettin, Fîruz Aða Sýb-
yan Mektebi’nde okuduktan sonra hâfýz-
lýk yaptý. Dâvud Paþa Rüþdiyesi ve Dârül-
muallimîn’den mezun oldu (1899). Beya-
zýt ve Fâtih camilerinde Kastamonulu Sü-
leyman Efendi, Trabzonlu Hüsnü Efendi ve
Arapkirli Hüseyin Avni Efendi’den medre-
se tahsili görerek icâzet aldý (1902). Ma-
nastýrlý Ýsmâil Hakký Efendi’den tefsir, Þir-
vanlý Mehmed Hâlis Efendi’den Mašålât
okudu; Arap edebiyatý mütehassýsý ve ki-
tâbiyat âlimi Ýsmail Saib Efendi’nin (Sen-
cer) derslerini takip etti. Sicil kayýtlarýnda
Türkçe, Arapça ve Farsça konuþup yazdý-
ðý, Fransýzca’ya da âþina olduðu belirtil-
mektedir.

Mehmet Þerefettin Efendi, ilk müder-
rislik ve dersiâmlýk ruûsu imtihanýnda ba-
þarýlý olamayýnca Sadeddin ve Rebiî paþa-
larýn desteðiyle Harbiye Nezâreti Muhâ-
sebat Dairesi Tahrirat Kalemi’nde 3,20 li-
ra maaþla kâtip olarak memuriyete baþ-
ladý, bu görevi yaklaþýk iki yýl sürdü (1904-
1906). Dârü’l-ilm ve’t-ta‘lîm adlý özel mek-
tepte ders nâzýrlýðý yaptýktan sonra (1908-
1909) Bandýrma Numune Rüþdiyesi’nde
baþmuallimlik görevinde bulundu. Ruûs
imtihanýný verince Beyazýt Camii’nde der-

da ev sayýsý 2500’e yaklaþtý (2497), 1960
sayýmýnda nüfus 10.000’i geçti (11.318).
1960’larýn baþýnda Yalova, Safran deresi-
nin batýsýndaki Emir bayýrý ile adý geçen
derenin doðusundaki Yalova bayýrý deni-
len hafif meyilli arazide ve kýyý boyunda
yayýlýyor, kýyýya paralel bir ana ulaþým ek-
seniyle bu ekseni dik olarak kesen kuzey-
güney doðrultulu cadde ve sokaklardan
ibaret basit bir plan örneði gösteriyordu.
Mahalle sayýsý 1961’de hâlâ üçü geçme-
miþti. Fakat 1962’de bu sayý yediye yüksel-
di (Rüstempaþa, Süleymanbey, Merakuyu, Bað-
larbaþý, Bahçelievler, Gaziosmanpaþa ve Fevzi-
paþa). Sadece çarþý kesiminde görülen sýký-
þýk durum çevreye doðru gidildikçe bah-
çeler içinde gevþek dokulu bir görünüm
almaktaydý.

Yalova’nýn hem mekân bakýmýndan bü-
yümesi hem de daha hýzlý nüfus artýþýna
sahne olmasý 1970’ten sonra baþladý. Bu
dönemdeki geliþmenin sebepleri arasýn-
da þehrin doðusunda büyük sanayi tesis-
lerinin kurulmasý (tekstil, kimya, ipek, kâ-
ðýt, elyaf ve iplik, ambalaj vb.), yine doðu
kýyýlarýnda yazlýk sitelerin çoðalmasý, çev-
rede geliþen çiçekçilik ve seracýlýk etkinlik-
lerinin þehrin ticarî hayatýna büyük katký
saðlamasý sayýlabilir. 1970 sayýmýnda nü-
fus 20.000’e (17.689), 1975’te 30.000’e
(27.289) yaklaþtý. 1980’de ise 40.000’i aþ-
tý (41.823). Yerleþim alanýndaki büyüme,
batýda Samanlý deresinden baþlayýp do-
ðuda Kâzýmiye deresine kadar batý-doðu
istikametinde geliþti; içeriye doðru da va-
di tabanlarýný ve vadiler arasýndaki bayýr-
larýn (Samanlý deresiyle Safran deresi ara-
sýndaki Emir bayýrý, Safran deresiyle Ba-
laban deresi arasýndaki Yalova bayýrý, Ba-
laban deresiyle þehrin en doðusundaki
Kâzýmiye deresi arasýndaki Çiftlik bayýrý
ve Kuzuluk bayýrý) sýrtlarýný izleyerek ku-
zey-güney doðrultusunda geniþlik kazan-
dý. Bu arada idarî durumunda da deðiþik-
lik yapýldý ve Ýstanbul ilinden ayrýlýp yeni
kurulan Yalova ilinin merkezi oldu (6 Ha-
ziran 1995). Bu geliþme, 17 Aðustos 1999
tarihinde meydana gelen Marmara dep-
remine kadar sürdü; 1985’te 53.857’ye,
1990’da 65.823’e yükselen nüfus deprem-
den önceki son tesbitte 80.000’e yaklaþtý
(1997’de 78.469). Deprem sýrasýnda Yalo-
va þehrindeki dokuz mahalleden en fazla
can kaybý Bahçelievler (624 ölü) ve Kâzým-
karabekir (595 ölü) mahallesindeydi. Do-
kuz mahalledeki toplam ölü sayýsý 1449’-
dur. Yaralý sayýsýnýn 2543’ü bulduðu þehir-
de 7606 bina aðýr hasar gördü. Bu dep-
remden yaklaþýk üç ay sonra meydana ge-
len 12 Kasým 1999 Düzce depreminde Ya-
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muhtemelen yakýn dostlarýndan Hasan Âli
Yücel’in de etkisiyle 14 Ocak 1942’de Di-
yanet Ýþleri reisliðine tayin edildi ve bu gö-
revde iken Ankara’da 23 Nisan 1947’de ve-
fat etti; ertesi gün Hacý Bayram Camii’n-
de kýlýnan namazdan sonra Cebeci Asrî Me-
zarlýðý’na defnedildi. Vasiyeti gereði kütüp-
hanesi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Coðrafya Fakültesi’ne verilmiþtir.

Þerefettin Yaltkaya, Osmanlýlar’ýn son
dönemlerinde hem medrese hem mektep
eðitimi alarak yetiþmiþ ve önemli eserle-
rini Cumhuriyet devrinde vermiþ âlimler-
den ve üniversite hocalarýndan biridir. Ça-
lýþmalarý Arap edebiyatý ve kelâm-felsefe
alanlarýnda yoðunlaþmýþ, tasavvuf, Türk
düþüncesi tarihi ve ilmiye sýnýfý-medre-
seler tarihi ile de ilgilenmiþtir. Ayrýca Þeyh
Bedreddin, Molla Lutfi, Ýbn Sînâ, Ýbn Seb‘în,
Ýslâm týp tarihi ve medreseler gibi önem-
li kiþi ve konulara dair ilk dikkatli ve ayrýn-
týlý araþtýrmalarý yapanlardan biri olarak
haklý bir þöhrete kavuþmuþtur. Muhteme-
len Ýsmail Saib Efendi sayesinde erken te-
þekkül ettiði anlaþýlan yazma eserlere âþi-
nalýðý, kitabiyata vukufu, biyografi okuma
ve yazma meraký birçok çalýþmasýný bes-
lemiþ, Arapça metinlerin tahkikli neþri sa-
hasýnda baþarýlý örnekler vermiþtir. Ýlk ki-
taplarý biyografilerle ilgilidir. Yayýmladýðý
metinlerde ve dipnotlarýnda müellif, eser
ve kavramlara dair uzun teknik bilgiler yer
almýþtýr. Þeyh Bedreddin ve Molla Lut-
fi adlý çalýþmalarý baþta olmak üzere bazý
önemli kiþilere, Benî Mûsâ ve Ýbn-i Esîr-
ler gibi bazý ulemâ ailelerine dair ilk biyog-
rafi denemeleri bu çerçevede düþünülme-
lidir. Babasýndan aldýðý tasavvufî neþve ve
terbiye hem çalýþmalarýnda kýsmen de-
vam etmiþ, hem de bütün hayatý boyun-
ca ilim irfan sahibi tarikat mensuplarýyla
yakýn münasebetinin devamýný saðlamýþ-
týr. Ýçinden gelen biri olarak medrese sis-
temini çok iyi bilmesine raðmen bu konu-
da yazdýklarý esas itibariyle döneminin
genel olumsuz tavrýný benimseyip sürdü-
ren bir özellik taþýr (“Tanzimattan Evvel ve
Sonra Medreseler”, Tanzimat 1, s. 463-467,
1940). Kelâm, felsefe ve klasik dönem Arap
edebiyatý sahasýnda yaptýðý tercümeler
metin içinde açýklamaya yer vermeyen,
bu anlamda klasik tercümelerden ayrýlan,
teknik bakýmdan saðlam, dipnotlu ve dö-
nemin ruhuna uygun yeni kelimeleri kul-
lanma istikametinde bir çaba taþýyan, alan
dili açýsýndan geliþmiþ çalýþmalardýr. Ayrý-
ca edisyon kritiðin hakkýný vermeye doð-
ru giden Arapça metin neþirleri dönemi-
nin þartlarý hesaba katýldýðýnda ileri ham-
leler ve baþarýlý örnekler olarak görülme-

lidir. Bu çalýþmalar ayný zamanda üniver-
site ve hocalýk hayatýnýn kurumlarý, hoca-
larý ve talebelerini de hesaba katan, onla-
ra üst düzeyde ilmî ve dönemin talepleri-
ne paralel malzemeler hazýrlayan çabala-
rýn ve arayýþlarýn neticesidir. Üç kitaptan
oluþan Kelâm Tarihi ders notlarýný da bu
çerçevede deðerlendirmek gerekir.

Yaltkaya’nýn Diyanet Ýþleri baþkanlýðý-
nýn özellikle son yýllarý Türkiye’nin II. Dün-
ya Savaþý sonrasý þartlara uyarlandýðý, tek
parti idaresinin ve katý laiklik politikala-
rýnýn tâdil ve tashihe tâbi tutulduðu bir
döneme rastlamasýna raðmen aktif ve ba-
þarýlý sayýlmaz. Siyasete pek yatkýn olma-
yan mizacý ve ilmî çalýþmalarla örülmüþ
þahsiyeti kadar yaþlýlýk ve hastalýklarý da
onu kurumda beklenen atýlýmlarý yapmak-
tan alýkoymuþ gibidir. Bununla beraber
II. Meþrutiyet devrinden itibaren giderek
canlanan ve kuvvetlenen milliyetçi tema-
yüllerine ve Cumhuriyet ideolojisinin açýk
veya örtülü taleplerine paralel giden ya-
hut doðrudan teklifleri karþýlamaya yöne-
lik bazý araþtýrmalar ve tercümeler yap-
mýþtýr. Kitap halinde neþredilen Baypars
Tarihi ve Târîhu muhtasari’d-düvel ter-
cümeleriyle “Risâle fî Fezâili’l-Etrâk” (Câ-
hiz’den tercüme, Türk Yurdu, V [1329/
1913], s. 894-900, 932-936, 988-991), “Ka-
ramita ve Sinan-Raþid al-Din” (DÝFM, II/7
[1928], s. 26-80), “Ýslâm’da Ýlk Fikrî Ha-
reketler ve Dinî Mezhepler” (DÝFM, III/12
[1929], s. 1-20; III/13 [1929], s. 1-17; IV/14
[1930], s. 1-27), “Türk Kelâmcýlarý” (DÝFM,
V/23 [1932], s. 1-19), “Kelâm Savaþlarý”
(DÝFM, V/24 [1932], s. 18-32), “Tanrý Bu
Varlýðý Niçin Yarattý” (DÝFM, VI/25 [1933], s.
40-55), “Mevlâna’da Türkçe Kelimeler ve
Türkçe Þiirler” (TM, IV [1934], s. 112-250),

se çýktý (1912). 1914’te neticelenen med-
rese ýslahatý çalýþmalarýna katýldý. Medre-
selerde mantýk, Arap edebiyatý, tefsir, hi-
tabet ve mev‘iza dersleri; Gelenbevî, Dâ-
rüþþafaka, Vefa liseleriyle Kandilli Kýz Lise-
si’nde Arapça, Farsça, edebiyat ve din ders-
leri okuttu. Bu sayede hem medreseleri
hem de modern eðitim kurumlarýný ya-
kýndan tanýdý; din eðitimi ve öðretimi açý-
sýndan imkânlarýný ve problemlerini gör-
dü. Bir yýl kadar Kütübhâne-i Umûmî bi-
rinci hâfýz-ý kütüblüðü görevini yürüttü.
Dârülfünun Ýlâhiyat Fakültesi’nde açýldýðý
tarihten üniversite reformuyla kapatýlýþý-
na kadar (1924-1933) kelâm tarihi, Ýslâm
dini ve felsefesi müderrisliði yaptý. Kelâm
tarihi ders notlarý yazdý. Fakültenin dergi-
sinde kelâm, Ýslâm felsefesi, Arap edebi-
yatý, mezhepler tarihi, tasavvuf tarihi alan-
larýnda tercüme ve telif makaleler yazdý.
Üniversite reformuyla Ýlâhiyat Fakültesi
kapatýlýnca ordinaryüs profesör unvanýy-
la Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi bünyesinde kurulan Ýslâm Tedkikleri
Enstitüsü müdürlüðüne getirildi. Fakül-
tenin Tarih ve Arap-Fars Dili bölümlerinin
bazý derslerine yardýmcý oldu. Akademik
kariyer ve Türk düþünce tarihi çalýþmala-
rý için teþvik ettiði Hilmi Ziya Ülken’le bir-
likte iki sayý yayýmlanabilen Felsefe Yýllý-
ðý mecmuasýný çýkardý (1932-1935). Ab-
dülhak Adnan Adývar’la, Ýstanbul’da bu-
lunduðu yýllarda Henry E. Corbin’le ve A.
Süheyl Ünver’le Türk ilim tarihi, Ýslâm fel-
sefesi ve týp alanlarýnda ortak çalýþmalar,
tercümeler yaptý, Arapça ve Türkçe neþir-
ler hazýrladý. Soyadý kanunu çýkýnca aile-
nin Kalelizâde lakabý dolayýsýyla Yaltkaya
soyadýný aldý. 19 Kasým 1938 tarihinde Dol-
mabahçe Sarayý’nda sýnýrlý sayýdaki cema-
ate imam olarak Mustafa Kemal Paþa’-
nýn cenaze namazýný kýldýrdý. Ýlk Diyanet
Ýþleri reisi Rifat Börekçi’nin vefatý üzerine

M. Þerefettin Yaltkaya Cumhuriyet devrinde ilmiye kýyafe-

tiyle Abdülkadir Baykara (solda) ve Hasan Âli Yücel’in arasýn-

da (Ýsmail Kara fotoðraf arþivi)

M. Þerefettin Yaltkaya Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý makamýnda (Ýs-
mail Kara fotoðraf arþivi)
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lümünün tercümesi, Ýstanbul 1941), Kâtib
Çelebi’nin Keþfü’¾-¾unûn’unun neþri (Ki-
lisli Rifat Bilge ile birlikte, I-II, 1941-1943),
Baypars Tarihi (al-Melik al-Zahir [Bay-
pars] Hakkýndaki Tarihin Ýkinci Cildi, Ýz-
zeddin Ýbn Þeddâd’dan tercüme, Ýstanbul
1941), Yedi Aský-el-Muallakåtü’s-seb£
(muallaka þiirlerinin Türkçe tercümesi ve
Arapça asýllarý ile muallaka þairlerinin hal
tercümeleri, Ýstanbul 1943, Yaltkaya’nýn
muallakata dair ilk tercümeleri Bilgi Mec-
muasý’nýn Þubat 1914 tarihli nüshasýnda
çýkmýþtý), Benim Dinim (çocuklar için yir-
mi dört þiirden oluþan resimli manzum il-
mihal ve ahlâk kitabý, Ankara 1943), Dinî
Makalelerim (1918-1924 yýllarý arasýnda
dergi ve gazetelerde yayýmlanan bazý ya-
zýlarýnýn sadeleþtirilip gözden geçirilerek
toplu neþri, Ankara 1944), Va’zlar (1. Ki-
tap, Ýstanbul 1944), Hatiplik ve Hutbe-
ler (Ýstanbul 1946), Baðdatlý Ýsmâil Paþa’-
nýn Keþfü’z-Zunûn Zeyli’nin neþri (Kilis-
li Rifat Bilge ile beraber, I-II, 1945-1947).
Yaltkaya, Ýbn Sînâ’nýn ¥ay b. Yaš¾ân ri-
sâlesini tahkikli metin, Türkçe tercüme
ve uzun bir inceleme ile birlikte Büyük
Türk Filozof ve Týp Üstadý Ýbn Sînâ ki-
tabýnda neþretmiþtir (Ýstanbul 1937). Bu
çeviri ve inceleme A. Özalp’ýn sadeleþtir-
mesiyle Ýbn Sînâ – Ýbn Tufeyl, ¥ay bin
Yaš¾ân adlý eserinde de yer almýþtýr (Ýs-
tanbul 1996, s. 9-48).

M. Þerefettin Yaltkaya’nýn Sýrât-ý Müs-
takîm-Sebîlürreþâd, Mihrab, Ýslâm
Mecmuasý, Türk Yurdu, Millî Teteb-
bûlar Mecmuasý, Dârülfünun Edebiyat
Fakültesi Mecmuasý, Dârülfünun Ýlâ-
hiyat Fakültesi Mecmuasý, Türkiyat
Mecmuasý, Felsefe Yýllýðý, Türk Týp Ta-
rihi Arkivi, Atsýz Mecmua, Yeni Fikir,
Vakýflar, Ülkü, Ýþ gibi dergilerde ve Be-
yanü’l-Hak, Hikmet, Dersaadet ve Ýk-
dam gazetelerinde telif, tercüme, bir kýs-
mý hacimli makaleleri yayýmlanmýþtýr. Bun-
lar arasýnda Ýbn Sînâ’nýn Urcûze fî fu²û-
li’l-erba£a, Gazzâlî’nin el-Æånûnü’l-kül-
lî fi’t-teßvîl, Ýbn Hassûl’un Kitâbü Taf²î-
li’l-etrâk, Bîrûnî’nin el-Cemâhir fî ma£-
rifeti’l-cevâhir adlý eserlerinin tam veya
muhtasar tercümelerine iþaret etmek ge-
rekir (makalelerinin kýsmî bir listesi için
bk. Kazancýgil, sy. 10 [2001], s. 246-252).
Yaltkaya’nýn ayrýca bazýlarý yayýmlanmýþ
þiirleri vardýr. Solgun Çiçekler adýyla neþ-
retmek istediði diðer þiirleri ise basýlma-
mýþtýr.
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Osmanlýlar’da
yardýmcý askerî sýnýflara

verilen ad.
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Sözlükte “yardýmcý, çýrak, çýraktan son-
ra gelen iþçi” anlamýndaki yamak, Osman-
lý askerî teþkilâtýnda özellikle askerî sýnýfla-
rýn yardýmcýlarý veya adaylarýný ifade eder.
Önceleri ilk Osmanlý askerî gruplarýndan
piyade-müsellem ocaklarýnýn yardýmcý, ih-
tiyat gücü, sonralarý da Yeniçeri Ocaðý’n-
da asker adaylarý, muhafazada kalan yar-
dýmcý askerler, savaþlara katýlan gönüllü
siviller için kullanýlmýþtýr.

Osmanlý Devleti’nin ilk askerî yaya birlik-
leri olan piyade-müsellemler, timara ben-
zer bir organizasyon içinde kendilerine ay-
rýlan çiftliklerden elde ettikleri gelirlerle
geçinecekleri bir sisteme dahil edildikle-
rinde savaþçýlýklarýna fiilî olarak çiftçilik de
eklendiðinden bunlarýn yardýmcýsý ve ayný
zamanda nöbetlisi sýfatýyla yedek insan
gücüne ihtiyaç duyulmuþtu. Muhtemelen
bunun sonucu olarak teþkil edilen bu yar-
dýmcý ve yedek gruba yamak denilmiþtir.
Yamaklarýn bu anlamda ne zaman ortaya
çýktýðý bilinmemektedir. Bununla beraber
piyade teþkilâtýnýn Orhan Bey tarafýndan
kurulmasýnýn ardýndan zaman içerisinde
onlarýn yerine I. Murad döneminde “yeni

“Türklere Dair Arapça Þiirler” (TM, V [1935],
s. 307-326) gibi makaleleri, “Türk filozo-
fu Ýbn Sînâ” vurgulu çalýþmalara aktif bi-
çimde katýlmasý ve nihayet II. Türk Tarih
Kongresi’ne sunduðu “Eski Türk An‘ane-
lerinin Bazý Dinî Müesseseler Üzerine Te-
siri” baþlýklý tebliði bu iliþkilerin ve eðilim-
lerin açýk göstergeleridir. 1932’de kararlý
bir siyasî hareket þeklinde yeniden orta-
ya çýkan Türkçe ibadet tartýþmalarýnda yu-
muþak ve esas itibariyle uyumlu bir tavýr
takýnmýþ, bu meyanda kýrk altý sûrenin
Türkçe tercümesini yapmýþ, ayrýca 1934
yýlýnda Yusuf Hikmet Bayur imzasýyla ken-
disine ve Ýsmail Hakký Ýzmirli’ye yapýlan
baþvuru üzerine Kur’an’ýn Türkçe tercüme-
sinin namazda okunabileceðine dair bir me-
tin kaleme almýþtýr. Kendisini yakýndan ta-
nýyan Hilmi Ziya Ülken’in onu “sarýklý bir
Türkçü, uyanýk ve milliyetçi bir bilgin” diye
nitelemesi bu çabalarýyla ilgili olmalýdýr.
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