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Özet 

 

Kayseri’inin Talas ilçesinde Rum iplik tüccarı Yuvan Efendi ile Afurani Hanımefendinin oğlu 

olarak Diyamandi 1887 yılında dünyaya gelir. Henüz on aylık iken ailesi ticaret amaçlı 

Kastamonu’ya göç eder. İlk tahsilini Rum Ortodoks Mektebinde yapan küçük Diyamandi, 

1901’de Kastamonu İdadisi(lise)ne girer. Yedi yıllık idadiyi birincilikle tamamlar. İdadide 

arkadaşları kendisine “Yamandî Molla” lakabını takarlar. Mevlana’nın Mesnevi’sini daha lise 

yıllarında okurken “Yandım” diyerek bağırır ve daha o zaman müslüman olmaya karar verir. Hz. 

Peygamber sevgisiyle yıllarca yanar ve “Yanar Dede” adı verilir. Müslüman olmuştur, 40 Sene 

gizli namaz kılar ve oruç tutar. İçindeki iman çağlayanlarını daha fazla saklayamayıp 1942’de 

Müslüman olduğunu İstanbul Müftülüğü’ne giderek açıklar. Bu makalede Peygamber aşığı 

Yaman Dede’nin hayatı ve bazı şiirleri anlatılmaktadır. 
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Giriş 

Asıl adı Diamandi olan Yamen dede; Yanan Dede, Yanar Dede, Yamandi Molla, Molla Bey 

lakaplarıyla da bilinmektedir. Yaman dede, Hz. Peygamber’i sevmenin son dönemde hal diliyle 

örneğini sunan birisidir. Peygamberleri sevmek ve onların hayat hikâyelerinden kendi çağ ve 

kapasitesine göre ders almak her müslümanın görevleri arasındadır. Onlar, insanlara iyiyi, doğruyu 

ve güzeli öğretip, onları Allah’a inanma çizgisine getirmek ve Allah’a giden yolda devamlı 

yürümelerini sağlamak için her çeşit sıkıntıya katlanarak, her yönüyle örnek olmuşlardır.1 Onları 

sevmek, Allah’ı sevmek, Hz. Peygamber’i sevmek, onun sünnetine uymaktır. “De ki: Eğer Allah’ı 

seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günâhlarınızı bağışlasın.”2   

Âlimler, Rasûlullah’ı sevmeyi; sünneti yaşamak ve ihyâsına çalışmak, bid’atları bilmek ve 

yapmamak, hayatında Rasûlullah’ın yaptıklarını uygulamaya çalışmak olarak anlamışlardır. Diğer 

peygamberler de böyledir. Bu makalede lise çağlarında Mevlana’nın Mesnevi’sini okurken 

müslüman olan ve bunu eşi ve kızı kırılmasın diye uzun yıllar içinde gizleyen Kayseri Talas 

doğumlu Dyamandi’nin Yaman Dede’ye dönüşünün hayat hikâyesi ve Hz. Peygamber aşkıyla 

yazdığı bazı şiirler incelenmektedir. 

 

Dyamandi  

Dyamandi, 1877 yılında Kayseri’nin Talas ilçesinde dünyaya gelir. İpek tüccarlığı yapan 

babası ve annesi Kastamonu’ya göç ederler. Öğrenim hayatına burada Rum Ortodoks 

Mektebi’nde başlar; daha sonra Kastamonu İdâdîsi’ne devam eder. Dyamandi orada daha 

çocukluk döneminde İslam’a ait güzelliklere ilgi duyar.3 Bir gayrimüslim olsa da hocalarından 

rica eder, din derslerinde sınıftan çıkmayıp İslâm’a ait güzellikleri gönül kulağıyla dinler ve 

kendi tâbiriyle daha bu dönemlerinde “yanmaya” başlar. İsminin Rumca mânâsı da “elmas” olan 

Dyamandi, sanki bu mânâya uygun hâle gelmenin yollarını kendi özgür iradesiyle arama gayreti 

içindedir. Farsça hocası İskilipli Osman Efendi’nin verdiği, Mesnevî’nin ilk 18 beytini okuma 

ödevini yerine getirdiği sırada ruhunda büyük bir değişim meydana gelmiştir. Bu olayın ardından 

                                                 
1 Bkz. Yusuf, 12/111. 

2 Âl-i imrân, 3/31. 

3 Bekir Oğuzbaşaran, “Kayserili Mühtedi ve Mevlevî Şâir Yaman Dede (Diyamandi)”, Erciyes, sy. 42, Kayseri 1981, 

s. 5-9. 
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hocalarının etkisiyle Arapça ve Farsça ile daha çok ilgilenmeye başlamıştır. Mevlana sevgisi onu 

tabiî bir süreç içinde Hz Muhammed ve Kur’ân sevgisine götürür.  

Mesnevi’deki “Sine hâhem şerhâ şerhâ ez firâk /Ta be gûyem şerh-i derd-i iştiyâk” beytiyle 

vurulur. Kendi deyişiyle yanar. Ödev olarak okuduğu ve yandığı bu 18 beyit ve açıklaması şu 

şekildedir; 

 

1-Bişnev in ney çün şikâyet mî küned/ Ez cüdâyîhâ hikâyet mî küned.  

Bu neyi dinle, nasıl şikâyet ediyor; ayrılıklardan hikâyet ediyor, 

 

2-Kez neyistân tâ merâ bübrîdeend/ Ez nefîrem merd ü zen nâlîdeend. 

Ney der ki, beni kamışlıktan kestikleri zamandan beri, nâlemden erkekler ve kadınlar 

inlemişlerdir. 

 

3-Sîne hâhem şerha şerha ez firâk/ Tâ bigûyem şerh-ı derd-i iştiyâk. 

Ayrılıktan parça parça olmuş bir sîne isterim ki, iştiyâk derdinin şerhini söyleyeyim. 

 

4-Herkesî kû dûr mand ez asl-ı hîş/Bâz cûyed rûzgâr-i vasl-ı hîş. 

Her bir kimse kendi aslından uzak kaldı, tekrar kendi vaslının zamânını ister. 

 

5- Men beher cem'iyyetî nâlân şüdem/ Cüft-i bedhâlân ü hoşhâlân şüdem. 

Ben her cemiyette nâle edici oldu. Kötü hallilerle, iyi hallilerin eşi, arkadaşı oldum. 

 

6- Herkesî ez zann-ı hod şüd yâr-i men/ Vez derûn-i men necüst esrâr-i men. 

Her kimse, kendi zann-ı cihetinden benim yârim oldu. Benim içimdeki, bâtınımdaki 

sırlarımı istemedi. 

 

7-Sırr-ı men ez nâle-i men dûr nîst/ Lîk çeşm ü gûşrâ an nûr nist. 

Benim sırrım nâlemden uzak değildir; fakat gözün ve kulağın o nûru yoktur. 

 

8-Ten zi cân ü cân zî ten mestûr nîst/ Lîk kes râ dîd-i cân destûr nîst. 

Ten cândan, cân tenden örtülmüş değildir; fakat bir kimseye cânı görme izni yoktur. 
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9-Âteşest în bâng-i nây ü nîst bâd/  Herki în âteş nedâred nîst bâd. 

Bu neyin sesi âteştir, hava değildir. Her kimde bu âteş yoksa yok olsun. 

 

10-Âteş-i ışkest ke'nder ney fütâd/ Cûşiş-i ışkest k'ender mey fütâd. 

Neye düşen aşkın âteşidir; meye düşen aşkın da kaynayışıdır. 

 

11-Ney hârif-i her ki ez yârî bürîd/   Perdehâyeş perdehâ-yı mâ dirîd. 

Ney, yârinden ayrı olan kimsenin arkadaşıdır. Onun perdeleri bizim perdelerimizi yırttı. 

 

12- Hem çü ney zehrî vü tiryâkî ki dîd/ Hem çü ney demsâz ü müştâkî ki dîd. 

Ney gibi bir zehir ve bir tiryâk kim gördü? Ney gibi bir dost ve bir müştâk kim gördü? 

 

13-Ney hadîs-i râh-i pür hûn mîküned/ Kısshâ-yı ışk-ı mecnûn mîküned. 

Ney kan dolu olan yolu söylüyor. Mecnûn'un aşk kıssalarını söylüyor. 

 

14- Mahrem-î în hûş cüz bîhûş nîst/ Mer zebenrâ müşterî cüz gûş nîst. 

Bu aklın mahremi, bîhuşun gayri değildir; zîrâ kulaktan başka dile müşteri yoktur. 

 

15- Der gam-ı mâ rûzhâ bîgâh şüd/ Rûzhâ bâ sûzhâ hemrâh şüd. 

Günler, gamımızın içinde vakitten habersiz geçti; günler yanmalar ile yoldaş oldu. 

 

16- Rûzhâ ger reft gû rev bâk nîst/ Tû biman ey anki çün tü pâk nîst. 

Eğer günler gittiyse, de ki: git korku yoktur. Sen kal ey o kimse ki, senin gibi pâk yoktur. 

 

17- Herki cüz mâhî zi âbeş sîr şüd/ Herki bîrûzîst rûzeş dîr şüd. 

Her kim balığın gayridir, o sudan tok oldu. O kimse ki rızıksızdır, onun günü geç oldu. 

 

18- Der neyâbed hâl-i puhte hiç hâm/  Pes sühan kütâh bâyed vesselâm. 

Pişmişin hâlini çiğ olan hiç anlamaz. O halde söz kısa gerektir vesselâm! 
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Bu 18 beyti okuduktan sonra Dyamandi’de Mevlana sevgisi, rüyalarında Mevlana’yı görme 

arzusu onu yaktıkça yakan bir ateştir. Kendi ifadesiyle “ruhu kanamakta”dır. Bu derin hasretini 

bir şiirinde şöyle anlatır: 

Sultan Veled’in pâyina düştüm de geçende/ Sordum seni ahım yanarak kalb ü dehende 

Bir kerrecik olsun gelerek hâbıma (uykuma) sen de/Göster bana didârını gel ey Ulu Sultan. 

İdâdîyi bitirtikden sonra müderris Hacı Mümin Efendi’nin tavsiyesi üzerine iki yıl 

Nasrullah Medresesi’ne devam eder ve burada Arapça ve Farsça’yı daha da ilerletir.  

Okumak için geldiği İstanbul’un mânevî havası, tanıştığı muhterem şahsiyetler onun 

gönlündeki Muhammedî ateşin daha da artmasına vesile olur.  

1909’da İstanbul Dârülfünunu Hukuk Mektebi’ne girmiştir. Mezun olunca (1913) Beyoğlu 

Birinci Hukuk Mahkemesi zabıt kâtipliğine tayin edilir. İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun 

olduktan sonra uzun süre avukatlık yapan Dyamandi, I931’de edebiyat ve Farsça öğretmenliği 

yapmaya başladı. 1961 yılına kadar ondan fazla okulda öğretmenlik yapmıştır.  

Galata Mevlevîhânesi’nde Ahmed Celâleddin Dede ve Kayserili Ahmed Remzi (Akyürek) 

Dede’nin Mesnevî derslerine katılmaktadır. Ahmed Remzi Dede onun çalışmasını ve gayretini 

takdir ederek kendisine “Yaman Dede” adını vermiştir. Yaman Dede notlarında, Ahmed Remzi 

Dede’nin derslerine devam ettiği sırada Mesnevî’yi Ankaravî şerhiyle birlikte baştan sona kadar 

okuduğunu belirtmektedir. Bu dönemde müslüman gibi yaşamaya, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî 

ihtifallerinde konuşmalar yapmaya başlamıştır. Paskalya yortusunda cami imamları ve tarikat 

şeyhlerinin kendisini ziyarete geldiğini, evinde dinî sohbetler yanında ilâhiler okunduğunu 

kendisi yazmaktadır. Öte yandan mason locasına da üye olup on üçüncü dereceye kadar yükselir, 

fakat yine kendi ifadesine göre İslâm’a duyduğu yakınlık sebebiyle locadan çıkarılmıştır. 1935 

tarihli bir belgeden, o sırada Türk Tayyare Cemiyeti İstanbul Şubesi’nin Rum vatandaşlardan 

meydana gelen üç numaralı yardım derneğinin başkanlığını yürüttüğü anlaşılmaktadır.  

Yaman Dede, mektuplarında gençlik yıllarından itibaren İslâmiyet’i benimsemekle birlikte 

ailevî bazı sebepler yüzünden bunu açıkça söylemekten çekindiğini, İslâmî eserleri gizlice 

okumayı sürdürdüğünü, ailesiyle birlikte kiliseye gittiği zamanlarda dua etmeden çıktığını, tam 

kırk yıl boyunca ailesinin haberi olmadan bazan sahura kalkmadan, bazan iftar etmeden oruç 

tuttuğunu ifade etmektedir. Bu gizlilik 1942’de sona ermiştir.  

O yılın şubat ayında dostlarından Tekel müdürü Emin Bey ile birlikte Tokat’a gittiği sırada 

Nakşibendî-Hâlidî şeyhi Ahmed Hilmi Efendi’nin teşvikiyle İslâmiyet’i kabul ettiğini resmen 
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bildirmiştir. Mehmet Abdülkadir Keçeoğlu adını alan Yaman Dede’nin ihtidâsı dönemin gazete 

ve dergilerine konu olmuştur.4 

Gönlü çoktan Müslüman olmuş; fakat âlem bilmemekte, en yakınlarına bile inancını 

söyleyememekte, sırrını açıklayamamaktadır. Kızacaklarsa kızsınlar, ayıplayacaklarsa 

ayıplasınlar, küseceklerse küssünler, kim ne derse desin, sırrını açma düşüncesi ortaya çıkmıştır. 

İçindeki iman çağlayanlarını daha fazla saklayamayıp 1942’de Müslüman olduğunu açıklamıştır.  

Dede’nin Müslümanlığı, ciddi sıkıntılar yaşamasına, zaman zaman aile içinde 

huzursuzluklar çıkmasına sebep olur. Fakat onun derinden duyduğu, ruhunu eriten Allah sevgisi, 

bütün sıkıntıları ve kederleri unutturur. Müslümanlığı “Bütün kâinatı kuşatan bir aşk” olarak 

gören bu ince insan; lâtif, nâmütenahi aşkın tayflarında kaybeder kendini. Afurani’nin oğlu 

Dyamandi, Yaman Dede oluşunu şöyle anlatır:  

“Hidâyet nurunun alevden damlalar halinde gönlüme akması, şahlar güzelinin (Mevlana) 

tatlı ve mübarek ismini işittiğim andan itibaren başladı. Ondan sonraki merhaleler baş döndürücü 

bir hızla birbirini takip etti. Merhum ve mağfur Ahmet Remzi Dede’den Mesnevi okudum. 

Ufkum son derece genişledi. İmanım da o nispette kuvvetlendi. Koca Mevlana’nın büyüklüğü 

karşısında ürpermeye başladım. Koca Sultan, Mesnevi’de mikrobu ve serumu haber veriyor; 

hayata gözlerini kapayacağı yılı da (ebced hesabıyla) bildiriyordu. Mesnevi’nin görebildiğim 

derinlikleri karşısında gözüm kararıyor, korkuya benzer hisler bütün benliğimi kaplıyordu. Bütün 

derinliğini görmemin imkânı yoktu. Mesnevi’yi bitirdim, daha doğrusu Mesnevi beni bitirdi. Her 

zerremde aşkın alevleri çıkmaya başlamıştı. Hidayete doğru deyişim şunun için pek yerindedir. 

Hidayetin dereceleri vardır. Kelime-i Şehadet’in gönülden söylenmesiyle iman ve İslâm tahakkuk 

eder. Fakat bununla hidayetin son mertebesine, iman kuvvetinin pek yüksek derecelerine erişmiş 

olur muyuz? Elbette olamayız. Bunun içindir ki, ‘Nasıl Müslüman oldum?’ sorusunu şöylece 

tamamlamak lâzım: “Nasıl Müslüman oldum ve olmaktayım?” 

Yaman Dede, İstanbul Müftülüğüne gider, ihtida ettiğini ve müslüman olduğunu bildirir. 

Daha eve dönmeden durumu haber alan kilise ve papazlar eşi ve kızına müslüman olduğunu 

haber verirler. Yaman Dede daha eve gelmeden eşi sinir krizi geçirmiş ve bayılmıştır. Kızı da 

başucundadır. Eve geldiğinde kızına: “Ne oldu annene kızım” diye sorduğunda kızı şöyle cevap 

verir:  

                                                 
4 Bkz. Haşim Şahin, “Yaman Dede”, DİA, İstanbul, 2013, 43/311-2.  
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“Senin yüzünden baba! Nerden çıktı bu müslümanlık. Annemin halini görmüyor musun?”

 Yaman Dede, İslâmiyet’i kabul ettikten kısa bir süre sonra gayri müslim eşinden ve 

kızından ayrılmak zorunda kalmıştır. Bir mektubundan, bu ayrılışta onun din değiştirmesinden 

rahatsızlık duyan patrikhâne idaresinin evliliklerinin devam edemeyeceği yönündeki beyanının 

etkili olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum ruhunda derin yaralar açmış, bilhassa kızı Belma’ya 

karşı hasreti mektuplarına açık bir şekilde yansımıştır. Aynı evde kalalım, ama ne olur 

ayrılmayalım. Hz. Nuh ve Hz. Lut’un dini görüşleri ayrı olduğu halde eşlerinden çocukları 

hatırına ayrılmadılar, ısrarlarına rağmen eşi aynı çatı altında olmayacağını bildirir. Zaten bu eşi 

dini hassasiyeti olan hristiyan âile kızıdır. Gençliğinde çeveresinin “müslüman olabilir” ihtimali 

üzerine din değiştirmesin diye papaz kızı ile evlendirilmiştir. Yıllar sonra ilkokul öğretmenliği 

yapan müslüman Hatice Hanım’la ikinci evliliğini gerçekleştirir. Bu arada avukatlık yapar ve 

bazı okullarda ders vermeye başlamıştır. Daha sonra avukatlığı bırakıp tamamen öğretmenliğe 

yönelir. Saint Benoit ve Notre Dame gibi yabancı okullarında, İstanbul İmam-Hatip Okulu ve 

İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nde Türkçe, edebiyat, Farsça, Arapça derslerine girmektedir. 

1961 yılı başlarında rahatsızlandığı halde derslerine devam etmiştir; 3 Mayıs 1962’de vefat eder 

ve İstanbul Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilir. 

 

 

GÖNÜL HUN OLDU 

Gönül hun oldu5 şevkinden6 boyandım Ya Rasulallah 

Nasıl bilmem bu nirana7 dayandım Ya Rasulallah 

Ezel bezminde8 bir dinmez figandım9 Ya Rasulallah 

Cemalinle10 ferahnak11 et ki yandım Ya Rasulallah 

 

                                                 
5 Hûn: Hor ve zelil olmak 

6 Şevk: Arzu 

7 Nîrân: Nurlar, ateşler 

8 Bezm: Sohbet meclisi 

9 Figân: Bağırıp, çağırma 

10 Cemâl: Güzellik, yüz güzelliği 

11 Ferah-nâk: Neşeli, sevinçli 
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Gül açmaz çağlayan akmaz, İlahi nurun olmazsa 

Söner alem, nefes kalmaz, felek12 manzurun13 olmazsa 

Firak ağlar, visal ağlar, ezel mesturun14 olmazsa15 

Cemalinle ferahnak et ki yandım Ya Rasulallah 

 

Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen 

Muazzam bir sehasın16 sen, dilersen rehnümasın17 sen 

Habib-i Kibriyasın sen, Muhammed Mustafasın sen 

Cemalinle ferahnak et ki yandım Ya Rasulallah 

 

Erir canlar o gül buy-i revan18 bahşın hevasından 

Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından 

Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından19 

Cemalinle ferahnak et ki yandım Ya Rasulallah 

 

Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam 

Yanardağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam 

Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam 

Cemalinle ferahnak et ki yandım Ya Rasulallah 

 

Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek 

Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek 

Sönerken gözlerim asan olur âhında can vermek 

Cemalinle ferahnak et ki yandım Ya Rasulallah 

                                                 
12 Felek: Gök, devir 

13 Manzûr: Bakış 

14 Mestûr: Örtü 

15 Firâk: Ayrılık, Visâl: Kavuşma 

16 Sehâ: Cömertlik 

17 Reh-nümâ: Yol gösteren 

18 Bûy: Koku,   Revân: Giden 

19 Müntehâ: Sona erme 
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Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri 

Lebim20 kavruldu ateşten döner pâyinde tezkiri 

Ne dem gönlün murad eylerse taltif21 eyle kıtmiri 

Cemalinle ferahnak et ki yandım Ya Rasulallah (Yaman Dede) 

 

Ey Rabbimizin ma'kes-i envarı Muhammed! 

Allahımızın vakıf-ı esrarı Muhammed! 

Mürsellerinin kâfilesâlârı Muhammed! 

Her iki cihanın ulu serdarı Muhammedi 

Levlak ile taltif olunan Şah-ı rusülsün, 

Biz ümmetinin yar ü halaskarı Muhammed! 

Sen aşk-ı Hüda, hüsn-i Hüda, lütf-i Hüda'sın 

Hallak-ı cemalin gülü, gülzarı Muhammed! 

Rahmeyledi âlemlere gönderdi seni Hak, 

Nur etti nigahın gazab-ı narı Muhammed! 

Ümmî iken ümmetleri hayretlere saldın 

İlmin ebedi kutb-i şerefbarı Muhammed 

Sen havf ü recanın ne büyük rehberisin 

Kalbin en ulu vakıf-ı hüşyarı Muhammed 

Âşıkların ah eyleyerek sine döverler 

Hun oldu güneş gördü de ruhsar-ı Muhammed 

Gül yüzlü, güneş gözlü Muhammed, meh-i taban 

Çak oldu görüp pertev-i dîdar-ı Muhammed 

Derdinle senin handenüma derde bu gönlüm, 

Aşkın île yak sen dil-i bîmarı Muhammed! 

Aşkınla yanan, ateş-ı nîran île yanmaz, 

Dûzeh çekemez âşık-ı serşarı, Muhammed! 

                                                 
20 Leb: Dudak 

21 Taltîf: İltifat, değer 
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Ümmetleri hüsran u mezellette bırakma, 

En sonra da bu Kadir-i naçarı, Muhammed! (Yaman Dede) 

 

Peygamber aşkı bu ince ruhu yaktıkça yakar, erittikçe eritir. Bunu öğrencisi Ahmet 

Kahraman şöyle anlatır: “Yaman Dede 1959–1960 döneminde Farsça dersimize geliyordu. Bir 

gün dersler bitti, okuldan çıktık. Taksim’e doğru gidiyorum. Alman Sefareti (elçiliği) civarında 

bir mescit var. İşte oradan yukarı doğru tek başıma gidiyorum. Bir baktım Yaman Dede, mescidin 

duvarına yaslanmış, son nefesini verir gibi bir hali var. Halsiz, mecalsiz, başı hafifçe sağ öne 

düşmüş, boynu bükülmüş, öyle duruyor. Hemen koşarak yanına gittim ve: ‘Hocam, hayırdır, 

geçmiş olsun neyiniz var, hasta mısınız?’ dedim. Baktım Hoca ağlıyor. ‘Hocam niçin 

ağlıyorsunuz, başınıza bir şey mi geldi?’ dedim. Şöyle çok ince, çok tiz, çok gevrek, ipil ipil 

dökülen bir sesle: “Hayır yavrum hayır!’ dedi. Hz. Muhammed aklıma geldiği zaman, kendimi 

kaybediyorum, ayakta duracak mecalim kalmıyor, ya bir yere dayanmam gerekiyor veya 

oturmam icap ediyor.”22 

Yaman Dede, azınlık okulları yanı sıra İstanbul İmam Hatip Okulu ve İstanbul İslam 

Enstitüsünde de Farsça derslerine girer. Bugün her biri kendi branşında otorite olan Prof. Dr. 

Hayreddin Karaman, Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, Prof. Dr. Emin Işık, İstanbul Eski Müftüsü 

Selahaddin Kaya, Osman Nuri Topbaş gibi pek çok öğrenci Farsça’yı ondan öğrenir. Mevlana’yı 

onun gözyaşları içinde verdiği derslerden tanırlar. Allah, Rasülullah, Mevlana, Konya, Aşk 

deyince hüzün çöken, hemen ağlamaya başlayan ikinci bir kişinin görülmediği bu zatların 

beyanlarından anlaşılmaktadır. 23 

 

Yaman Dede’ye âit sözlerinden birkaç tanesi şöyledir:  

-Dinlerin hakikâtine inenler, Allah’a yaklaşırlar. Hıristiyan ve Yahudiler dinlerini iyi 

inceleseler yolları mutlaka Aşk-ı Muhammedi’ye çıkar. 

-İbadetsiz aşk yani iman ve aşksız ibadet tek kanattır. Tek kanatla yükselemeyiz.  

-Hidâyet nurunun alevden damlalar halinde gönlüme akması, şahlar güzelinin (Mevlana) 

tatlı ve mübarek ismini işittiğim andan itibaren başladı. Merhum ve mağfur Ahmet Remzi 

Dede’den Mesnevi okudum. Ufkum son derece genişledi. İmanım da o nispette kuvvetlendi. 

                                                 
22 Bkz. Mustafa Özdamar, Yaman Dede, Kırkkandil Yay., İstanbul, 2013, s.185-6. 

23 Bkz. Özdamar, Yaman Dede, s.180 vd. 
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-Dinlerin hakikâtine inenler, Allah’a yaklaşırlar. Hıristiyan ve Yahudiler dinlerini iyi 

inceleseler yolları mutlaka Aşk-ı Muhammedi’ye çıkar. 

-İbadetsiz aşk yani iman ve aşksız ibadet tek kanattır. Tek kanatla yükselemeyiz.  

-Hidâyet nurunun alevden damlalar halinde gönlüme akması, şahlar güzelinin (Mevlana) 

tatlı ve mübarek ismini işittiğim andan itibaren başladı. Merhum ve mağfur Ahmet Remzi 

Dede’den Mesnevi okudum. Ufkum son derece genişledi. İmanım da o nispette kuvvetlendi. 

-Kur’an’ı o kadar çok sev o kadar çok sev ki; sevgi kavramı bile bu sevgine gıpta etsin! 

-Namaz kılanların tamamı büyük bir cemaattir. İmamları mı? Allah! 

-Okuduklarımı okumakla kalmaz, kadeh kadeh içerek ruhuma sindiririm. 

-Saadetin ölmez çiçekleri gözyaşları ile sulanırsa büyür. 

-Aldatıcı sağlık, hastalıktan daha kötüdür. Mütevazı görünen öyle kimseler vardır ki; 

kendilerini herkesten üstün görürler de tevazuu lütuf gibi etrafa saçarlar. 

-Allah hep lütfeder. Kahır gibi görünmesi bizim bakışımızın kötülüğündendir. 

-Okyanusa atılmak için şüphelerden, niçinlerden, akıldan, fikirden soyunmak gerek. 

Akıldan soyunursan baştan ayağa akıl olursun. İşte o an kovayı atar, okyanusa hortum salar, kana 

kana içersin hakikati. 

-Nasip ve kısmet varsa, imkân kendi kendine ortaya çıkar. 

-Istırapta nice nimetler gizli. Istırap vermişse bil ki nimeti gelecektir. Gökyüzü ağlamayınca 

çimenler gülmez der Mevlana. 

-Aykırı görmek bize yakışmaz. Biz “illallah” demeyiz her şeye “eyvallah” deriz. 

-İnsanların hedefi genellikle damladır. Din ve Tasavvuf ise kişiye deryayı bağışlar. 

Uyanıklar, dine ve tasavvufa yönelir. 

-Doktorun ustalığına güvenirsek verdiği ilaç acı da olsa, tatlı da olsa alırız. Allah’ın 

nimetlerini seviyor, belalarına kızıyorsak Ona güvenmiyoruz demektir. 

-Yeni olacak hiçbir şey yok. Her şey ezelde olmuş ancak, şimdi görüntü perdeye yansıyor. 

-Onun rızasını kazanma ümidi içinde yaşamak; azabı zevke, cehennemi cennete çevirir. 

-Allah baha (değer) Allah’ı değil, bahane Allah’ıdır. Yaptıklarımız küçük ve değersiz diye 

düşünmeyiniz. Olabilir ki, o küçük iyilikler rahmetine bahane olur. 

-Her şeyin Hak’tan geldiğini bilince üzülmeye imkân kalır mı? 



PEYGAMBER ÂŞIĞI YAMAN DEDE MEHMED ABDULKADİR KEÇEOĞLU (1887-1962)                                  21

 
 

 

International Journal of Russian Studies 

Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi     Volume 8/1 January 2015 p. 10-22 

-Eyüp Sultan, Allah’ın cennetinden bir parçadır. Ruhlar kaynar orada. Akşamları mermer 

mezar taşları ve yeşil serviler nurdan birer sütun olur Eyüp’te. Orası akşamları tamamen 

ahiretleşir. 

-Hakk’a bağlılığımız ölçüsünde ondan gelen her şeye derece derece razı oluruz. 

-Mısralarım, gözyaşlarımın kelimelere dönüşmüş halidir. 

-Sevgi ve bağlılık iki uçludur. Bir ucu mutlaka sevilendedir. Seviyorsanız, bilin ki 

seviliyorsunuzdur. Allah’ı seviyorsanız Onun da sizi sevdiğinden şüphe etmeyin. 

-Yokluk ve fakirliğin baskısı arttıkça ruhun neşe ve zevki de artar. 

-İlahi aşkın verdiği yakınlık, kan bağından daha üstündür. 

-Halini şikâyet etmek, nimetine küfürdür. Onun için derdimi kimseyle paylaşamam. Neden 

günaha gireyim ki? 

-Tasavvuf bilmek işi değil; duymak ve olmak işidir. 

-Köprü altında aç-açık yatan bile zil takıp oynamalıdır. Ondan gelen her şey hoştur ve 

tatlıdır. Çileler, lütufların habercisidir. Çilenin şiddet ve büyüklüğü gelecek nimetin büyüklüğünü 

müjdeler. Büyük eserleri büyük âşıklar verir. İnsan, yandığı ölçüde yükselir. Ebediyet sırları ile 

Rabbani aşk arasında kuvvetli bir bağ vardır. 

-Mevlana’yı çocuklarımıza tanıtmak milli bir görevdir. 

 

Sonuç 

Kayseri Talas doğumlu Diyamandi, Mevlana’nın Mesnevisini okuduktan sonra İslam’a 

girmiş, Yaman Dede ve Mehmed Abdulkadir Keçeoğlu adını almıştır. Hz. Muhammed’i sevmeyi 

hal ve kal diliyle göstermiştir. 40 yıl gizli namaz kılıp oruç tutmak yani inancı garip gibi yaşamak 

Yaman Dede gibi aşk ehline aittir. Mevlana’yı, hocası Seyyid Burhaneddin’i ve Peygamber’i 

sevmeyi anlayabilmek için onu okumak gereklidir, denilebilir. 
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Kayseri Talas’ta Kliseden Camiye Çevrilen Yaman Dede Camii 

Hristiyan iken Müslüman olan Yaman Dede’ye izafeten camiiye bu isim verilmiştir. 

 

  

Kayseri Talas Belediyesi tarafından Yaman Dede’nin doğduğu evin hatırasına yapılan  

Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi 
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