YALTKAYA, Mehmet Þerefettin

“Türklere Dair Arapça Þiirler” (TM, V [1935],
s. 307-326) gibi makaleleri, “Türk filozofu Ýbn Sînâ” vurgulu çalýþmalara aktif biçimde katýlmasý ve nihayet II. Türk Tarih
Kongresi’ne sunduðu “Eski Türk An‘anelerinin Bazý Dinî Müesseseler Üzerine Tesiri” baþlýklý tebliði bu iliþkilerin ve eðilimlerin açýk göstergeleridir. 1932’de kararlý
bir siyasî hareket þeklinde yeniden ortaya çýkan Türkçe ibadet tartýþmalarýnda yumuþak ve esas itibariyle uyumlu bir tavýr
takýnmýþ, bu meyanda kýrk altý sûrenin
Türkçe tercümesini yapmýþ, ayrýca 1934
yýlýnda Yusuf Hikmet Bayur imzasýyla kendisine ve Ýsmail Hakký Ýzmirli’ye yapýlan
baþvuru üzerine Kur’an’ýn Türkçe tercümesinin namazda okunabileceðine dair bir metin kaleme almýþtýr. Kendisini yakýndan tanýyan Hilmi Ziya Ülken’in onu “sarýklý bir
Türkçü, uyanýk ve milliyetçi bir bilgin” diye
nitelemesi bu çabalarýyla ilgili olmalýdýr.
Eserleri: Ýbn-i Esîrler ve Meþâhîr-i

Ulemâ (Ýstanbul 1322/1906), Meþâhîr-i
Mühendisîn-i Arabdan Benî Mûsâ’nýn Terceme-i Halleri: Bazý Ameliyyât-ý
Mahsûsalarý (Ýstanbul 1323/1907), Târîh-i
Kur’ân-ý Kerîm (Ýstanbul 1331/1915),
Kelâm Tarihi (Ýstanbul 1340/1924), Simavna Kadýsý Oðlu Þeyh Bedreddin
(Ýstanbul 1340/1924; Hamit Er eseri sadeleþtirerek ayný adla yayýmlamýþtýr, Ýstanbul 1994), Ýlâhiyat (Baðdatlý Ebü’l-Berekât Namýndaki Feylesofun Kitâbü’l-Muteber’inin Üçüncü Kýsmýnýn Tercümesini
Muhtevidir, Ýstanbul 1932), Ýbn Seb’în-

el-Kelâm ale’l-Mesâili’s-Sýkýliyye-Correspondance Philosophique avec l’Empereur Frédéric II de Hohenstaufen
(Arapça metnin tahkiki: Þ. Yaltkaya, Fr.
takdim ve özet: H. Corbin, Paris 1941; Yaltkaya daha önce metnin notlu Türkçe tercümesini yayýmlamýþtý: “Ýbni Seb‘în-Sicilya Cevaplarýnýn Tercümesi”, Felsefe Yýllýðý,

II, 1935, s. 1-144; bu tercüme ayný yýl Sicilya Cevaplarý-Ýbni Sebin’in Sicilya Kralý 2inci Fredrik’in Felsefî Sorgularýna Verdiði
Cevaplarýn Tercümesidir baþlýðýyla Ýstan-

bul’da ayrýbasým olarak da neþredilmiþtir), Kitâbü’s-Saydala fi’t-Týb Mukaddimesi (Bîrûnî’den tercüme, Ýstanbul 1937),
Molla Lütfi’l-Maktul, Risâletü Taz’îfi’lmezbah-La Duplication de l’AutelPlaton et le Problème de Délos (“Delos
problemi” adýyla bilinen, bir küpün iki katýna çýkarýlmasý problemini ele alan Arapça metnin neþri Þ. Yaltkaya; Fr. giriþ ve tercüme A. Adývar – H. Corbin, Paris 1940),
Tarihi Muhtasarüddüvel (Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Ýbrî’ye ait eserin Moðollar’a dair bö310

lümünün tercümesi, Ýstanbul 1941), Kâtib
Çelebi’nin Keþfü’¾-¾unûn’unun neþri (Kilisli Rifat Bilge ile birlikte, I-II, 1941-1943),
Baypars Tarihi (al-Melik al-Zahir [Baypars] Hakkýndaki Tarihin Ýkinci Cildi, Ýzzeddin 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 Mecmuasý ’nýn Þubat 1914 tarihli nüshasýnda
çýkmýþtý), Benim Dinim (çocuklar için yirmi dört þiirden oluþan resimli manzum ilmihal ve ahlâk kitabý, Ankara 1943), Dinî
Makalelerim (1918-1924 yýllarý arasýnda
dergi ve gazetelerde yayýmlanan bazý yazýlarýnýn sadeleþtirilip gözden geçirilerek
toplu neþri, Ankara 1944), Va’zlar (1. Kitap, Ýstanbul 1944), Hatiplik ve Hutbeler (Ýstanbul 1946), Baðdatlý Ýsmâil Paþa’nýn Keþfü’z-Zunûn Zeyli’nin neþri (Kilisli Rifat Bilge ile beraber, I-II, 1945-1947).
Yaltkaya, Ýbn Sînâ’nýn ¥ay b. Yaš¾ân risâlesini tahkikli metin, Türkçe tercüme
ve uzun bir inceleme ile birlikte Büyük
Türk Filozof ve Týp Üstadý Ýbn Sînâ kitabýnda neþretmiþtir (Ýstanbul 1937). Bu
çeviri ve inceleme A. Özalp’ýn sadeleþtirmesiyle Ýbn Sînâ – Ýbn Tufeyl, ¥ay bin
Yaš¾ân adlý eserinde de yer almýþtýr (Ýstanbul 1996, s. 9-48).

M. Þerefettin Yaltkaya’nýn Sýrât-ý Müstakîm-Sebîlürreþâd, Mihrab, Ýslâm
Mecmuasý, Türk Yurdu, Millî Tetebbûlar Mecmuasý, Dârülfünun Edebiyat
Fakültesi Mecmuasý, Dârülfünun Ýlâhiyat Fakültesi Mecmuasý, Türkiyat
Mecmuasý, Felsefe Yýllýðý, Türk Týp Tarihi Arkivi, Atsýz Mecmua, Yeni Fikir,
Vakýflar, Ülkü, Ýþ gibi dergilerde ve Beyanü’l-Hak, Hikmet, Dersaadet ve Ýkdam gazetelerinde telif, tercüme, bir kýsmý hacimli makaleleri yayýmlanmýþtýr. Bunlar arasýnda Ýbn Sînâ’nýn Urcûze fî fu²ûli’l-erba£a, Gazzâlî’nin el-Æånûnü’l-küllî fi’t-teßvîl, Ýbn Hassûl’un Kitâbü Taf²îli’l-etrâk, Bîrûnî’nin el-Cemâhir fî ma£rifeti’l-cevâhir adlý eserlerinin tam veya
muhtasar tercümelerine iþaret etmek gerekir (makalelerinin kýsmî bir listesi için
bk. Kazancýgil, sy. 10 [2001], s. 246-252).
Yaltkaya’nýn ayrýca bazýlarý yayýmlanmýþ
þiirleri vardýr. Solgun Çiçekler adýyla neþretmek istediði diðer þiirleri ise basýlmamýþtýr.
BÝBLÝYOGRAFYA :
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Sicil Dosyasý; Ýbnülemin, Son Asýr Türk Þairleri, IV, 1824-1827; Hil-

mi Ziya Ülken, Türkiye’de Çaðdaþ Düþünce Tarihi, Ýstanbul 1966, II, 649, 655-656; Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Biyografik Teþkilat Albümü:
1924-1989, Ankara 1989, s. 16; Kuruluþundan
Bugüne Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Teþkilat Albümü: 1924-2009 (haz. Hasan Demirbað v.dðr.),
Ankara 2010, I, 24; Süheyl Ünver, “Üstad Þerefeddin Yaltkaya’ya Týp Tarihi Enstitüsü’nün Þükran
Borcu”, Týp Dünyasý, XX/6, Ýstanbul 1947, s.
5950-5952; Hikmet Bayur, “Kur’an Dili Üzerinde Bir Ýnceleme”, TTK Belleten, XXII/88 (1958),
s. 599-605 (Yusuf Hikmet Bayur’un talebi üzeri-

ne Ýsmail Hakký Ýzmirli ile Þerefeddin Yaltkaya’nýn Türkçe Kur’an tercümesinin namazda okunmasý meselesine dair 5. 3. 1934 tarihli metinleri);
Aykut Kazancýgil, “Ord. Prof. Mehmet Þerefeddin
Yaltkaya (1879-1947) Hayatý ve Çalýþmalarý”, Týp
Tarihi Araþtýrmalarý, sy. 10, Ýstanbul 2001, s. 237265 (makalelerinin künyelerinin de büyük ölçüde yer aldýðý bu yazýnýn ilk muhtasar þekli “Mehmed Þerefeddin Yaltkaya” baþlýðýyla Ýlim ve Sanat dergisinde [sy. 26, Ýstanbul 1989]; bir sonraki aþamasý Bilim Felsefe Tarih dergisinde [sy. 1,
Ýstanbul 1991] yayýmlanmýþtý); “Yaltkaya, M. Þerafeddin”, TDEA, VIII, 556.
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Osmanlýlar’da
yardýmcý askerî sýnýflara
verilen ad.
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Sözlükte “yardýmcý, çýrak, çýraktan sonra gelen iþçi” anlamýndaki yamak, Osmanlý askerî teþkilâtýnda özellikle askerî sýnýflarýn yardýmcýlarý veya adaylarýný ifade eder.
Önceleri ilk Osmanlý askerî gruplarýndan
piyade-müsellem ocaklarýnýn yardýmcý, ihtiyat gücü, sonralarý da Yeniçeri Ocaðý’nda asker adaylarý, muhafazada kalan yardýmcý askerler, savaþlara katýlan gönüllü
siviller için kullanýlmýþtýr.
Osmanlý Devleti’nin ilk askerî yaya birlikleri olan piyade-müsellemler, timara benzer bir organizasyon içinde kendilerine ayrýlan çiftliklerden elde ettikleri gelirlerle
geçinecekleri bir sisteme dahil edildiklerinde 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 yardýmcý 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

YAMAN DEDE

çeri” denilen doðrudan padiþaha baðlý askerî birliklerin teþkili ve eski yaya birliklerine hazineden ücret verilmesinden vazgeçilip çiftlikler tahsisi yoluna gidilmesi sürecinin neticesinde XIV. yüzyýlýn sonlarýna doðru oluþturulduðu düþünülebilir. XV.
yüzyýlda artýk savaþçý fonksiyonlarýný kaybetmiþ geri hizmet kýtalarý haline gelen piyadeler çiftliklerinde ayný zamanda üretim faaliyetini bizzat yaptýklarýndan farklý
bir ziraî ünite teþkil etmiþler, böylece sefer
veya hizmet teklifinden göreve gidenlere
yaya-müsellem denilirken geride kalanlar
yamak þeklinde adlandýrýlmýþ ve bunlar
çiftliklerinin iþleriyle uðraþmýþtýr. Ocak denilen çiftliklerde bölgelere göre deðiþmekle birlikte bir-sekiz arasýnda yamak bulunmakta, bunlar içlerinden birini eþkinci olarak sefere veya istenilen hizmete göndermekte ve onun ihtiyaçlarýný karþýlamaktaydýlar. Bazan gönderilen eþkinciye nakit harçlýk da verilirdi. Bu uygulama yayamüsellem teþkilâtýnýn kaldýrýldýðý XVI. yüzyýlýn sonlarýna kadar sürmüþtür. Ayný sistem özellikle Rumeli kesiminde yörüklerden meydana getirilen teþkilât ve voynuklar için de oluþturulmuþ, bunlarýn yardýmcý ek kadrolarý yamak adýyla anýlmýþtýr.
Yamak tanýmlamasý, daha sonra Yeniçeri Ocaðý’nýn muhtelif sýnýflarýna aday olarak çeþitli yerlerde görev yapanlar için daha yaygýn biçimde kullanýlmýþtýr. Yeniçeriliðe geçiþte önemli bir basamak teþkil
eden yamak asker, bilhassa XVII. yüzyýldan itibaren Osmanlý ordusunda istihdam
edilmek üzere piyade askere duyulan ihtiyaçtan dolayý ortaya çýkmýþtýr. Yeniçeriliðin eski nizamý iþlerliðini yitirince asker
ihtiyacýný karþýlamak üzere taþradan toplanan siviller zamanla ocaða bu yolla intikal ederek bir bakýma yeni bir sýnýfýn teþekkülüne zemin hazýrlamýþtýr. Topçular
Kâtibi Abdülkadir Efendi, 1630’lara doðru
Ýran savaþlarý sýrasýnda yeniçeri talebi dolayýsýyla yeniçeriler arasýnda yamak tahrir
edildiðini ve bu yüzden ocak içinde karýþýklýk çýktýðýný yazar (Târih, II, 924). Girit
savaþlarý esnasýnda 1650 yýlý dolayýnda “yamak namýna donanmaya koþulan yeniçeriler”den söz edilmesi de bu anlamda dikkat çekicidir (Naîmâ, III, 1260). Bilhassa
1700’den sonra bu süreç hýz kazanmýþ,
yerel güçlerden farklý olarak sefer için sivillerden de yamak alýnmýþ, bunlar Yeniçeri Ocaðý’na katýlmaya aday olan gruplar
haline gelmiþ, sýnýr kalelerinde istihdam
edilmiþtir. 1140 (1727-28) tarihli bir kayýtta, yeniçeriler arasýna katýlýp ocakta gerekli tecrübeyi kazanmadan bir yolunu bu-

larak serhaddaki kalelere kendilerini yamak yazdýranlarýn yol açtýðý karýþýklýklarýn
önlenmesine dair bir kararýn yer almasý
dikkat çekicidir. Buna göre, yeniçeri ortalarýndan bu þekilde çýkýp kalelere kapananlarýn ellerinde ferman / hüküm bulunmadýkça yamak olarak istihdamý önlenecekti.
Yamaklar böylece farklý bir sýnýf oluþturmuþ, zaman içerisinde Karadeniz ve Boðaz kalelerinde düþük ücretli muhafýzlar
haline gelmiþ, XVIII. yüzyýlýn sonlarýnda
birçok askerî kargaþanýn kaynaðýný teþkil
etmiþtir. Maaþlarýnýn ödenmesindeki gecikmeler yüzünden veya baþka bahanelerle bulunduklarý kalelerde sýk sýk karýþýklýk
çýkarmýþ ve teftiþ neticesinde sayýlarý azaltýlmýþsa da köklü bir tedbir alýnamamýþtýr.
1797’de Belgrad Kalesi’ndeki yamaklarýn
görevlerinden güçlükle uzaklaþtýrýldýðý ve
yerlerine eyalet askerlerinin getirildiði bilinmektedir. Kaçan yamaklarýn çoðu Vidin’de isyan eden Pazvandoðlu’nun yanýnda
toplanmýþtýr. Bunlarýn Sýrp isyanlarýna da
karýþtýklarýna dair bilgiler vardýr. Ayrýca bu
dönemlerde sýnýr boylarýnda halka baský
uygulamýþ, bu tutumlarý birçok karýþýklýðýn kaynaðýný teþkil etmiþtir. Bunun dýþýnda III. Selim’in tahttan indirilmesinde baþlýca sorumlu olarak da suçlanmýþlardýr. Yamaklarýn yeni kurulan orduya dahil edilme çabalarý ve disiplin altýna alýnmak istenmeleri büyük bir isyana dönüþmüþ ve
III. Selim’in katline gidecek olaylarý baþlatmýþtýr. II. Mahmud döneminde Boðaz
kalelerindeki yamaklar esaslý bir teftiþ geçirmiþ, daha sonra Yeniçeri Ocaðý’nýn kaldýrýlmasýyla da tarih sahnesinden silinmiþtir.
Yamak kelimesi esnaf zümreleri içinde
de kullanýlmýþtýr. Loncalar halinde teþkilâtlanan esnafýn belirli sayýda olmasý gerektiðinden sayýsý yetersiz kalanlar benzeri
bir iþ yapanlarýn yamaðý sayýlýr, bunlara
“yamak esnaf” denirdi. Sayýlarý yetersiz
yularcý, kamçýcý ve palancýlar saraçlar loncasýnýn, terlikçiler ve eskiciler kavaf loncasýnýn yamaðý sayýlmýþtýr. Ýþ hacmi gereði yeni bir lonca teþkil edildiðinde bunlar,
içlerinden ayrýldýklarý loncaya veya kendilerine en yakýn iþ koluna baðlý olarak “yamak lonca” itibar edilirdi. Baðlý bulunduklarý loncayla sýk sýk anlaþmazlýða düþtükleri için genelde müstakil lonca haline gelmeye çalýþýrlardý. Mühimme ve sicil kayýtlarýnda, bunlarýn özellikle sefer zamanýnda orduya yönelik hizmetleri gerek insan
gücü bakýmýndan bizzat yerine getirmede gerekse bedel ödemede (orducu hizmeti), yine avârýz türü vergilerin taksimi

gibi durumlarda esas loncanýn kendileri
üzerindeki baskýlarýna karþý sýkça þikâyette bulunduklarýna ve müstakil olarak tanýnma isteklerine dair kayýtlar mevcuttur.
Kelime bugün bazý esnaf teþekküllerinde
-meselâ aþçý yamaðý gibi- kullanýlmaktadýr. Keza resmî kullanýmda da jokey yardýmcýlarýna yamak denmektedir.
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Kayseri’nin Talas ilçesinde doðdu. Asýl
adý Diamandi’dir. Yanan Dede, Yanar Dede, Yamandi Molla, Molla Bey lakaplarýyla
da bilinir. Babasý iplik tüccarý Yuvan Efendi, annesi Afurani Haným’dýr. Niðde Bor
Kütüphanesi’nde bulduðu bazý belgelerden, içinde yer aldýðý Rum Ortodoks camiasýnýn aslen Türk olduðunu öðrendiðini
söylemektedir. Henüz küçükken ailesi Kastamonu’ya taþýndý. Öðrenim hayatýna burada Rum Ortodoks Mektebi’nde baþladý;
daha sonra Kastamonu Ýdâdîsi’nde okudu. Bu yýllarda gayri müslim öðrencilerin
din derslerine katýlma zorunluluðu olmadýðý halde hocalarýnýn izniyle bu derslere katýldý. Mektuplarýnda belirttiðine göre
Farsça hocasý Ýskilipli Osman Efendi’nin
verdiði, Me¦nevî’nin ilk on sekiz beytini
okuma ödevini yerine getirdiði sýrada ruhunda büyük bir deðiþim meydana geldi. Bu olayýn ardýndan hocalarýnýn etkisiyle
Arapça ve Farsça ile daha çok ilgilendi. Ýdâdîyi bitirince müderris Hacý Mümin Efendi’nin tavsiyesi üzerine iki yýl Nasrullah Medresesi’ne devam etti ve bu iki dili daha da
ilerletti. Arapça’ya olan vukufu dolayýsýyla
Diamandi (Yamandi) Molla adýyla anýlmaya
baþlandý. 1909’da Ýstanbul Dârülfünunu
Hukuk Mektebi’ne girdi. Mezun olunca
(1913) Beyoðlu Birinci Hukuk Mahkemesi zabýt kâtipliðine tayin edildi. Avukatlýk
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