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larak serhaddaki kalelere kendilerini ya-
mak yazdýranlarýn yol açtýðý karýþýklýklarýn
önlenmesine dair bir kararýn yer almasý
dikkat çekicidir. Buna göre, yeniçeri orta-
larýndan bu þekilde çýkýp kalelere kapanan-
larýn ellerinde ferman / hüküm bulunma-
dýkça yamak olarak istihdamý önlenecekti.
Yamaklar böylece farklý bir sýnýf oluþtur-
muþ, zaman içerisinde Karadeniz ve Bo-
ðaz kalelerinde düþük ücretli muhafýzlar
haline gelmiþ, XVIII. yüzyýlýn sonlarýnda
birçok askerî kargaþanýn kaynaðýný teþkil
etmiþtir. Maaþlarýnýn ödenmesindeki ge-
cikmeler yüzünden veya baþka bahaneler-
le bulunduklarý kalelerde sýk sýk karýþýklýk
çýkarmýþ ve teftiþ neticesinde sayýlarý azal-
týlmýþsa da köklü bir tedbir alýnamamýþtýr.
1797’de Belgrad Kalesi’ndeki yamaklarýn
görevlerinden güçlükle uzaklaþtýrýldýðý ve
yerlerine eyalet askerlerinin getirildiði bi-
linmektedir. 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 karýþýklý-
ðýn kaynaðýný teþkil etmiþtir. Bunun dýþýn-
da III. Selim’in tahttan indirilmesinde baþ-
lýca sorumlu olarak da suçlanmýþlardýr. Ya-
maklarýn yeni kurulan orduya dahil edil-
me çabalarý ve disiplin altýna alýnmak is-
tenmeleri büyük bir isyana dönüþmüþ ve
III. Selim’in katline gidecek olaylarý baþ-
latmýþtýr. II. Mahmud döneminde Boðaz
kalelerindeki yamaklar esaslý bir teftiþ ge-
çirmiþ, daha sonra Yeniçeri Ocaðý’nýn kal-
dýrýlmasýyla da tarih sahnesinden silinmiþ-
tir.

Yamak kelimesi esnaf zümreleri içinde
de kullanýlmýþtýr. Loncalar halinde teþkilât-
lanan esnafýn belirli sayýda olmasý gerek-
tiðinden sayýsý yetersiz kalanlar benzeri
bir iþ yapanlarýn yamaðý sayýlýr, bunlara
“yamak esnaf” denirdi. Sayýlarý yetersiz
yularcý, kamçýcý ve palancýlar saraçlar lon-
casýnýn, terlikçiler ve eskiciler kavaf lon-
casýnýn yamaðý sayýlmýþtýr. Ýþ hacmi gere-
ði yeni bir lonca teþkil edildiðinde bunlar,
içlerinden ayrýldýklarý loncaya veya kendi-
lerine en yakýn iþ koluna baðlý olarak “ya-
mak lonca” itibar edilirdi. Baðlý bulunduk-
larý loncayla sýk sýk anlaþmazlýða düþtük-
leri için genelde müstakil lonca haline gel-
meye çalýþýrlardý. Mühimme ve sicil kayýt-
larýnda, bunlarýn özellikle sefer zamanýn-
da orduya yönelik hizmetleri gerek insan
gücü bakýmýndan bizzat yerine getirme-
de gerekse bedel ödemede (orducu hiz-
meti), yine avârýz türü vergilerin taksimi

gibi durumlarda esas loncanýn kendileri
üzerindeki baskýlarýna karþý sýkça þikâyet-
te bulunduklarýna ve müstakil olarak ta-
nýnma isteklerine dair kayýtlar mevcuttur.
Kelime bugün bazý esnaf teþekküllerinde
-meselâ aþçý yamaðý gibi- kullanýlmakta-
dýr. Keza resmî kullanýmda da jokey yar-
dýmcýlarýna yamak denmektedir.
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Kayseri’nin Talas ilçesinde doðdu. Asýl
adý Diamandi’dir. Yanan Dede, Yanar De-
de, Yamandi Molla, Molla Bey lakaplarýyla
da bilinir. Babasý iplik tüccarý Yuvan Efen-
di, annesi Afurani Haným’dýr. Niðde Bor
Kütüphanesi’nde bulduðu bazý belgeler-
den, içinde yer aldýðý Rum Ortodoks ca-
miasýnýn aslen Türk olduðunu öðrendiðini
söylemektedir. Henüz küçükken ailesi Kas-
tamonu’ya taþýndý. Öðrenim hayatýna bu-
rada Rum Ortodoks Mektebi’nde baþladý;
daha sonra Kastamonu Ýdâdîsi’nde oku-
du. Bu yýllarda gayri müslim öðrencilerin
din derslerine katýlma zorunluluðu olma-
dýðý halde hocalarýnýn izniyle bu dersle-
re katýldý. Mektuplarýnda belirttiðine göre
Farsça hocasý Ýskilipli Osman Efendi’nin
verdiði, Me¦nevî’nin ilk on sekiz beytini
okuma ödevini yerine getirdiði sýrada ru-
hunda büyük bir deðiþim meydana gel-
di. Bu olayýn ardýndan hocalarýnýn etkisiyle
Arapça ve Farsça ile daha çok ilgilendi. Ýdâ-
dîyi bitirince müderris Hacý Mümin Efendi’-
nin tavsiyesi üzerine iki yýl Nasrullah Med-
resesi’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 Mahkeme-
si zabýt kâtipliðine tayin edildi. Avukatlýk

çeri” denilen doðrudan padiþaha baðlý as-
kerî birliklerin teþkili ve eski yaya birlikle-
rine hazineden ücret verilmesinden vazge-
çilip çiftlikler tahsisi yoluna gidilmesi sü-
recinin neticesinde XIV. yüzyýlýn sonlarý-
na doðru oluþturulduðu düþünülebilir. XV.
yüzyýlda artýk savaþçý fonksiyonlarýný kay-
betmiþ geri hizmet kýtalarý haline gelen pi-
yadeler çiftliklerinde ayný zamanda üre-
tim 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 de-
nilen çiftliklerde bölgelere göre deðiþmek-
le birlikte bir-sekiz arasýnda yamak bulun-
makta, bunlar içlerinden birini eþkinci ola-
rak sefere veya istenilen hizmete gönder-
mekte ve onun ihtiyaçlarýný karþýlamak-
taydýlar. Bazan gönderilen eþkinciye na-
kit harçlýk da verilirdi. Bu uygulama yaya-
müsellem teþkilâtýnýn kaldýrýldýðý XVI. yüz-
yýlýn sonlarýna kadar sürmüþtür. Ayný sis-
tem özellikle Rumeli kesiminde yörükler-
den meydana getirilen teþkilât ve voynuk-
lar için de oluþturulmuþ, bunlarýn yardým-
cý ek kadrolarý yamak adýyla anýlmýþtýr.

Yamak tanýmlamasý, daha sonra Yeniçe-
ri Ocaðý’nýn muhtelif sýnýflarýna aday ola-
rak çeþitli yerlerde görev yapanlar için da-
ha yaygýn biçimde kullanýlmýþtýr. Yeniçe-
riliðe geçiþte önemli bir basamak teþkil
eden yamak asker, bilhassa XVII. yüzyýl-
dan itibaren Osmanlý ordusunda istihdam
edilmek üzere piyade askere duyulan ih-
tiyaçtan dolayý ortaya çýkmýþtýr. Yeniçeri-
liðin eski nizamý iþlerliðini yitirince asker
ihtiyacýný karþýlamak üzere taþradan top-
lanan siviller zamanla ocaða bu yolla inti-
kal ederek bir bakýma yeni bir sýnýfýn te-
þekkülüne zemin hazýrlamýþtýr. Topçular
Kâtibi Abdülkadir Efendi, 1630’lara doðru
Ýran savaþlarý sýrasýnda yeniçeri talebi do-
layýsýyla yeniçeriler arasýnda yamak tahrir
edildiðini ve bu yüzden ocak içinde karý-
þýklýk çýktýðýný yazar (Târih, II, 924). Girit
savaþlarý esnasýnda 1650 yýlý dolayýnda “ya-
mak namýna donanmaya koþulan yeniçe-
riler”den söz edilmesi de bu anlamda dik-
kat çekicidir (Naîmâ, III, 1260). Bilhassa
1700’den sonra bu süreç hýz kazanmýþ,
yerel güçlerden farklý olarak sefer için si-
villerden de yamak alýnmýþ, bunlar Yeni-
çeri Ocaðý’na katýlmaya aday olan gruplar
haline gelmiþ, sýnýr kalelerinde istihdam
edilmiþtir. 1140 (1727-28) tarihli bir kayýt-
ta, yeniçeriler arasýna katýlýp ocakta ge-
rekli tecrübeyi kazanmadan bir yolunu bu-

YAMAN DEDE



312

YAMAN DEDE

kýp tamamen öðretmenliðe yöneldi. Saint
Benoit ve Notre Dame gibi yabancý okulla-
rýnda, Ýstanbul Ýmam-Hatip Okulu ve Ýs-
tanbul Yüksek Ýslâm Enstitüsü’nde Türk-
çe, edebiyat, Farsça, Arapça derslerine
girdi. 1961 yýlý baþlarýnda rahatsýzlandýðý
halde derslerine devam etti; 3 Mayýs 1962’-
de vefat etti ve Karacaahmet Mezarlýðý’-
na defnedildi.

Yaman Dede’nin hayatýnda þiirin özel
bir yeri vardýr. Kendisi hayatýn içindeki her
þeyin aslýnda bir þiir, þairin de görünme-
yen dudaklarýn üflediði bir ney olduðunu
söyler. Þiirleri arasýnda bilhassa “Dahîlek
yâ Resûlellah” çok meþhurdur. Ayrýca Mev-
lânâ üzerine yazdýðý þiirler Mevlevî çevre-
lerinin yaný sýra Yahya Kemal Beyatlý, Ýb-
nülemin Mahmud Kemal, Ýbrahim Alaed-
din Gövsa, Orhan Seyfi Orhon gibi ilim ve
fikir adamlarýnca takdirle karþýlanmýþtýr.
“Yanan Kalbe” adlý na‘tý Ali Kemal Belvi-
ranlý tarafýndan bestelenmiþtir (Cönk, s.
54-55). Þairliðinin yaný sýra mutasavvýf kim-
liðiyle de öne çýkan Yaman Dede’nin Mev-
lânâ’ya duyduðu muhabbetin temelinde
de Ýslâm dinine karþý olan derin sevgisi
yatmaktadýr. Müslümanlýðý, içinde bütün
kâinatýn yer aldýðý bir aþk diye nitelendir-
miþ, insanýn bu aþk sayesinde yükselece-
ðini, insanlýðýn olgunluk ve mutluluðunun
buna baðlý olduðunu, bu aþamaya ulaþýldý-
ðýnda ýstýrabýn zevke döneceðini ve insanýn
ruhuna akacaðýný, böyle bir durumun ise
anlatýlamayacaðýný, ancak duyulabileceði-
ni ifade etmiþtir. Me¦nevî’nin ilk on sekiz
beytini þerh eden Yaman Dede’nin, Cenab
Þahabeddin’in, Ahmed Cevdet Paþa’nýn
mesnevihanlýðý ve Mevlânâ üzerine maka-
leleri, hayatýný ve ihtidâ sürecini anlatan
“Nasýl Müslüman Oldum?” baþlýklý yazýsý
dikkat çekicidir. Þiirleri, notlarý, öðrenci-
lerine ve dostlarýna yazdýðý mektuplarýn
önemli bir kýsmýný Mustafa Özdamar ya-
yýmlamýþtýr (Yaman Dede, Ýstanbul 1994).
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Bulgaristan’da tarihî bir þehir.
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Bulgaristan’ýn güneydoðu kesiminde ve-
rimli bir ovada yer almaktadýr; bugün Yam-
bol adýyla anýlýr. Þehrin Bulgarca ve Türk-
çe isimleri Grekçe Diampolis’ten gelir. Tun-
ca nehrinin kenarýnda deniz seviyesinden
135 m. yükseklikte, Sofya’dan Karadeniz ký-
yýsýndaki Burgaz Limaný’na giden tren yo-
lu üzerinde bulunur. Daha önce, 90 km. gü-
neyindeki Edirne’ye karayoluyla da bað-
lantýlý idi. Osmanlý hâkimiyetinin son dö-
nemlerinde yapýlan ve Edirne’ye ulaþan
tren yolu hattý iptal edilmiþ, bir daha ha-
yata geçirilmemiþtir. Yanbolu’nun güne-
yindeki Hambarlý kasabasýnda Krum Han’a
ait 813-814 tarihli bir Proto-Bulgar yazýtý,
Bizans imparatoru (Nikephoros) tarafýndan
Bulgaristan’ýn “aþaðý topraklarý”nýn nasýl
tahrip edildiðini ve bundan dolayý Krum
Han’ýn Bizans idaresindeki topraklara yap-
týðý sert akýný anlatýr. Bu tahribat, özellik-
le XIV. yüzyýlýn ilk yarýsýnda vuku bulanlar
gibi Yanbolu’nun çevresini ýssýz bir alan
haline getirecek derecede birkaç defa tek-
rarlanmýþtýr. 815’te Bizans imparatoru ile
Omurtag Han arasýndaki antlaþmadan son-
ra Bulgarlar yeni kazanýlmýþ bölgelerin mu-
hafazasý için 130 km. uzunluðunda toprak
duvar inþa ettiler. Duvarýn önünde derin
bir hendek bulunmakta ve Burgaz yakýn-
larýnda Karadeniz kýyýlarýndan Meriç yaký-
nýndaki Konstanteia Kalesi’ne doðru uzan-
maktaydý. Yanbolu’nun 8 km. güneyinde
bu surun bazý uzantýlarý görülmektedir. Os-

yapmak amacýyla istifa ettiði 1932 yýlýna
kadar bu görevini sürdürdü. Bir yandan
da Galata Mevlevîhânesi’nde Ahmed Ce-
lâleddin Dede ve Ahmed Remzi (Akyürek)
Dede’nin Me¦nevî derslerine katýldý. Ah-
med Remzi Dede onun çalýþmasýný ve gay-
retini takdir ederek kendisine Yaman De-
de adýný verdi. Yaman Dede notlarýnda, Ah-
med Remzi Dede’nin derslerine devam et-
tiði sýrada Me¦nevî’yi Ankaravî þerhiyle
birlikte baþtan sona kadar okuduðunu be-
lirtmektedir.

Bu dönemde müslüman gibi yaþamaya,
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ihtifallerinde
konuþmalar yapmaya baþladý. Paskalya yor-
tusunda cami imamlarý ve tarikat þeyhle-
rinin kendisini ziyarete geldiðini, evinde
dinî sohbetler yanýnda ilâhiler okunduðu-
nu kendisi yazmaktadýr. Öte yandan ma-
son locasýna da üye olup on üçüncü dere-
ceye kadar yükseldi, fakat yine kendi ifa-
desine göre Ýslâm’a duyduðu yakýnlýk se-
bebiyle locadan çýkarýldý. 1935 tarihli bir
belgeden, o sýrada Türk Tayyare Cemiyeti
Ýstanbul Þubesi’nin Rum vatandaþlardan
meydana gelen üç numaralý yardým der-
neðinin baþkanlýðýný yürüttüðü anlaþýlmak-
tadýr. Yaman Dede, mektuplarýnda genç-
lik yýllarýndan itibaren Ýslâmiyet’i benimse-
mekle birlikte ailevî bazý sebepler yüzün-
den bunu açýkça söylemekten çekindiði-
ni, Ýslâmî eserleri gizlice okumayý sürdür-
düðünü, ailesiyle birlikte kiliseye gittiði za-
manlarda dua etmeden çýktýðýný, tam kýrk
yýl boyunca ailesinin haberi olmadan ba-
zan sahura kalkmadan, bazan iftar etme-
den oruç tuttuðunu ifade etmektedir. Bu
gizlilik 1942’de sona erdi. O yýlýn þubat ayýn-
da dostlarýndan Tekel müdürü Emin Bey ile
birlikte Tokat’a gittiði sýrada Nakþibendî-
Hâlidî þeyhi Ahmed Hilmi Efendi’nin teþ-
vikiyle Ýslâmiyet’i kabul ettiðini resmen bil-
dirdi. Mehmet Abdülkadir Keçeoðlu adýný
alan Yaman Dede’nin ihtidâsý dönemin ga-
zete ve dergilerine konu olmuþtur.

Yaman Dede, Ýslâmiyet’i kabul ettikten
kýsa bir süre sonra gayri müslim eþinden
ve kýzýndan ayrýlmak zorunda kaldý. Bir
mektubundan, bu ayrýlýþta onun din de-
ðiþtirmesinden rahatsýzlýk duyan patrik-
hâne idaresinin evliliklerinin devam ede-
meyeceði yönündeki beyanýnýn etkili oldu-
ðu anlaþýlmaktadýr. Bu durum ruhunda
derin yaralar açmýþ, bilhassa kýzý Belma’-
ya karþý hasreti mektuplarýna açýk bir þe-
kilde yansýmýþtýr. Ardýndan ilkokul öðret-
menliði yapan Hatice Haným’la evlendi;
avukatlýk yaptý ve bazý okullarda ders ver-
meye baþladý. Daha sonra avukatlýðý býra-
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