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ÖNSÖZ 
 

Din ve toplum konuları, tarihi süreçte birçok sosyolog, filozof ve din aliminin 

üzerinde durdukları en önemli konular arasında yer almı�lardır. Birçok toplumun 

yapısını olu�turan temel etkenlerden biri de �üphesiz ki ‘din’dir. 

Din-Toplum kavramları sürekli olarak kar�ılıklı etkile�im halinde olmu�, 

toplumun din üzerinde etkileri oldu�u gibi, dinin de toplum üzerinde etkileri 

olmu�tur.Yani din ve toplum arasındaki etkile�ime bir bakıma diyalektik bir 

etkile�im de diyebiliriz. Biz de bu cihetten hareketle kendi kültür ve 

gelene�imizden; tarihe ve olaylara �ahitlik etmi�, münzevi1 ve münevver bir ilim 

adamı olan Merhum Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın Din-Toplum ili�kisi hakkındaki 

görü�lerinin neler oldu�unu sosyolojik bir bakı� açısıyla incelemek amacıyla 

böyle bir çalı�ma yapmaya karar verdik.  

Çalı�mada izlenen yönteme kısaca de�inecek olursak :Elmalılı M. Hamdi 

Yazır’a ait ula�abildi�imiz kaynakları tarayarak sosyolojik olarak ilgili 

gördü�ümüz yerleri, ba�lamından koparmadan almaya çalı�tık. Elimizdeki  

teknolojik imkanları elverdi�ince kullanmaya çalı�tık ; özellikle E.M.H.Yazır’ın 

tefsiri ile ilgili olarak mevcut tefsiri tararken önce bilgisayar ortamında 

sadele�tirilmi� metinden taradıktan sonra, elimizdeki sadele�memi� olan tefsirle 

kar�ıla�tırarak konu bütünlü�ünü bozmayacak �ekilde ara�tırmamızla ilgili 

gördü�ümüz kısımları aldık. 

E.M.H.Yazır’ın görü�lerini  verirken metnin orjinalitesini bozmamak ve 

serdedilen görü�leri kendi sadele�tirmemiz do�rultusunda sınırlandırmamak için 

oldu�u gibi aktardık. Uygun görülen yerlerde de açıklanan konuyla ilgili olarak 

yer yer sadele�tirmeler yapıldı. Çalı�mada kalkı� noktamız E.M.H.Yazır’ın 

                                                 
1 Elmalılı M.Hamdi YAZIR’ın  inziva süreci ile ilgili ayrıntılara hayatı anlatılırken de�inilecektir. 



 6 

kendine özgü diyebilece�imiz yorum ve tespitlerini sosyolojik bir bakı� açısından 

süzmek oldu�u için çalı�mamızda büyük bir hacme sahip olan Hak Dini Kur’an 

Dili adlı eserini tefsir anlamında herhangi bir açıklama ve detaya inmeden, yorum 

anlamında sosyolojik diyebilece�imiz kısımlarla sınırlı tuttuk.  

Birinci bölümde, ileriki bölümlerde tespit edece�imiz görü�lerin yerli yerine 

oturması için kavramsal ve teorik  çerçeve üzerinde duruldu. Farklı ki�ilere ait 

tanım ve yorumlarla « din » ve « toplum » kavramları hakkında din sosyolojisinin 

de verilerini kullanarak çe�itli tahliller yaptık. Elmalı M. Hamdi YAZIR’ ın             

din – toplum ili�kisine yönelik yorumlarının sosyolojik olarak  daha net tespiti için 

din- toplum ili�kilerini neli�ine ve nasıllı�ına dair bazı sosyolog ve yazarların 

kavramla�tırdıkları, ba�ka bir deyi�le formüle ettikleri birtakım  tahlilleri vermeye 

çalı�tık.  « Subjektif dini tecrübenin objektifle�mesi », « dı�salla�ma, nesnelle�me, 

içselle�me » kavramlarını  bunlardan bazıları olarak sıralayabiliriz. 

�kinci bölümde ise çalı�mamızın konusunu te�kil eden Elmalılı M.Hamdi 

YAZIR’ın ula�abildi�imiz eserlerinden,  hareketle din-toplum ili�kisi hakkındaki 

görü�lerini din sosyolojisi disiplinine ba�lı kalarak tespit ve tahlil etmeye çalı�tık. 

Elmalılı M. Hamdi YAZIR’ın kısa bir biyografisini yaptıktan sonra, din-toplum 

ili�kisi ba�lamında ele alınabilecek temel konuları tespit ederek ; bu konu 

ba�lıkları altında Elmalılı’nın görü�lerini tasnif edip tahlil etmeye çalı�tık. Din ve 

toplum ili�kisi sözkonusu olunca bu sürece ait tasnifler de ili�kinin  yo�unlu�u 

oranında fazlala�ıyor. Din ve sosyal bütünle�me ile ilgili olarak bütünle�meyi 

sa�layıcı unsurları (cemaatle namaz, oruç, zekat hac, i�bölümü,  vb…) 

E.M.H.Yazır’ın tespit ve tahlilleri do�rultusunda farklı yorum ve görü�leri de 

ekleyerek vermeye çalı�tık. Din ve sosyal de�i�me bölümünde, de�i�imin bütün 

toplumlar için kaçınılmaz bir gerçeklik oldu�undan hareketle Elmalılı M. Hamdi 

Yazır’ ın konuya bakı� açısını ba�ta �bni Haldun’un görü�leri olmak üzere farklı 
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görü�ler e�li�inde tahlil etmeye çalı�tık. Sosyal farklıla�ma ve din bölümünde 

farklıla�ma ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra E.M.H.Yazır’ın konu ile ilgili 

tespitlerini belirli bir sosyolojik formasyon içinde  de�erlendirmeye çalı�tık. Din 

ve sosyal çözülme bölümünde bir toplumu parçalayan, tehdit eden, birbirine 

dü�üren ;( sihir-büyü, faiz, kumar,kibir ve alay, cimrilik vb…) belli ba�lı unsurları 

H.Yazır’ın tespit ve yorumlarıyla de�erlendirmeye çalı�tık. Din ve sosyal geli�me-

ilerleme bölümünde ise E.M.H.Yazır’ın ilerleme ile ilgili olarak tespit etti�i 

yönleri ve gerçek ilerlemenin ne oldu�u hususundaki fikirleri de göz önüne alarak 

de�erlendirmeye çalı�tık.   Sonuç olarak da Elmalılı M.Hamdi Yazır gibi tarihe ve 

olaylara tanıklık etmi� bir mütefekkirin din-toplum ili�kisine dair tespitlerinin 

günümüzden  hareketle sosyolojik bir tahlille güncellemeye, bir nebze de olsun 

anlamaya çalı�tık. 

Çalı�mam  esnasında hiçbir yardımı esirgemeyen saygıde�er  

hocalarıma, bilgi, görü� ve tecrübelerini payla�an  tez  danı�manım 

sayın Doç.Dr.Bünyamin SOLMAZ Bey’e te�ekkürlerimi bir borç 

bilirim.                                                                Mustafa ÖZDEM�R 

                                                                                  Konya- 2007 
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1.BÖLÜM 

G�R�� 

KAVRAMSAL VE TEOR�K ÇERÇEVE 

1-ARA�TIRMANIN AMACI 
 
« Din – toplum ili�kisi » kavramı sosyolojik açıdan birçok konuyu içine alacak 

geni�likte bir kavram oldu�u için din-toplum ili�kisinin ‘ne’li�ini ve ‘nasıl’lı�ını 

tespit ve tahlil etmi� sosyologların  formüle ettikleri, daha do�rusu din- toplum 

ili�kisinin daha iyi  anla�ılmasını sistematik bir hale getirmi� olan Peter Berger’in,  

‘dı�salla�ma, nesnelle�me ve içselle�me‘ �eklindeki görü�leri ile Ünver Günay’ın 

‘subjektif din, objektif din ve subjektif dini tecrübenin objektifle�mesi’ �eklinde 

ileri sürdükleri görü�lerden hareketle, benzeri dü�üncelerin kar�ılı�ının Elmalılı M. 

Hamdi Yazır’da nasıl oldu�unu tespit etmek amacıyla böyle bir çalı�ma yaptık. 

Çalı�mamızın  ilerleyen bölümlerinde, Elmalılı  M. Hamdi Yazır’ın 

okumalarımızda dikkatimizi çeken kendine özgü, sosyolojik de�erlendirmelerinde 

din  -toplum ili�kisinin içine girebilecek belli ba�lı konuları tasnifleyerek 

de�erlendirmeyi amaçladık. 

2- ARA�TIRMANIN ÖNEM� VE VARSAYIMLAR 

 Elmalılı M. Hamdi Yazır, yakın tarihimizde çalı�maları ve fikirleriyle 

dikkatleri üzerine çekmi�, dini ilimlerden felsefeye, siyasetten sanata kadar uzanan 

birikim ve tecrübesiyle mümtaz �ahsiyetler arasındaki yerini almı�tır. Onun bu 

renkli ki�ili�i ve yazmı� oldu�u eserlerinin güncelli�ini koruyarak okunmaya 

devam edilmesi, onun  görü�leri ve çalı�maları üzerine yapılacak her ara�tırmayı da 

aynı oranda önemli kılacaktır. Tabi ki yapılan her çalı�ma gibi bu çalı�ma da bir 

mükemmellik iddiasında olamaz. Yapmaya  çalı�tı�ımız �ey ve bu çalı�mayı da 
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önemli kılan unsur,  sosyolojik anlamda bir nebze olsun anlamaya çalı�tı�ımız 

Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın görü�lerini, bir ba�ka açıdan güncellemesini yaparak 

anlamaya çalı�maktır. Varsayımlarla ilgili söylenebilecek �eyler ise : Elmalılı 

M.Hamdi Yazır’ın dönemi itibari ile yapılan ve yazılanlara ilgisiz kalmadı�ını,  

felsefi okumalarını  fransızca eserler  dahil olmak üzere birçok konuda yaparak 

ilgisini diri tuttu�unu, mevcut tartı�malarda islami bilgi ve birikimiyle birçok 

konuyu irdeledi�i gibi, sosyolojik anlamda da kayda de�er sentezlemeleri yaptı�ını   

söyleyebiliriz. 

3- TANIMLAR , KAVRAMLAR VE TEOR�LER 

3. 1-“D�N” HAKKINDA YAPILAN TANIM VE YORUMLAR 
 
  Dinin yüzlerce tarifi vardır. Din tarifleri bir kitap dolduracak kadar çoktur. 

Çesitli bilim dallarından bilginler kendilerine göre bir din tarifi yapmı�lardır. Bu 

tariflerin hiç biri üzerinde bir birliktelik sa�lanamamı�tır. Din çok çesitli yönleri 

olan bir olgudur. Bu sebeple her bilgin, tarifini onun bir yönüne a�ırlık vererek 

yapmı�tır. Böylece çok çesitli tarifler ortaya çıkmı�tır. A�a�ıda bu tariflerden bir 

kaç tanesi misal olarak verilecektir.  

 „Din, insanın kutsal saydı�ı seylerle olan ili�kisidir.” (Rudolf Otto). „Din, 

ruhî varlıklara inançtır.” (Tylor). “Din, insanın sonsuzu kavramasını sa�layan, akıl 

ve mantı�a tabi olmayan zihni bir meleke veya yetenektir.” (Max Müller) “Din, 

mutlak itaat duygusundan ibarettir.”(Schleiermacher). „Din, melekelerimizin 

serbest olarak kullanılmasını engelleyen yasaklar bütünüdür.“ (Salmori Reinach). 

„Din, bir inançlar, davranı�lar ve sosyal hayatın muayyen �artlarına göre 

olu�turulmu� kavramlar sistemidir.“ (Witold Tyloch).2 „Din, dua, kurban ve 

inançla kendini gösteren bir arzudur.“ (Feuerbach). „Din, en yüksek içtimaî 

                                                 
2 Günay TÜMER, Abdurrahman KÜÇÜK, Dinler Tarihi, Ocak Yayınları, Ank.,1997, s. 5.,6 
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de�erlerin �uurudur.“ (Adward S. Ames). „Din, daima hayat sahibi bir Tanrı’ya, 

yani bir ilahi �uur ve iradenin kainatı yönetti�ine ve insanlıkla alakalı ahlaki 

münasebetleri elinde tuttu�una inanı�tır.“ (J. Martineau). „Din, bir cemaatin 

meydana gelmesini sa�layan ayin ve inançlar sistemidir.” (E. Durkheim). Bu 

tariflerde din, kutsal kavramı, inanç, zihin, meleke ve mutlak itaat duygusu, arzu, 

ictimaî de�erler �uuru ve Tanrı fikri gibi hususlara a�ırlık verilerek açıklanmak 

istenmi�tir. Bu �ekilde dinin bir yönüne a�ırlık verilerek yapılan tarifler, herkesin 

üzerinde birle�ti�i bir tarif olmamaktadır. Bu tariflerdeki ayrılık; bir yandan din 

probleminin karı�ıklı�ından; öte yandan, bu tarifleri ortaya atan kimselerin 

sübjektif görü�, duyu� ve sahip oldukları dünya görü�leriyle, ya�adıkları ortamın 

umumi havasından kaynaklanmaktadır.3 

 Yukarıda yapılan E. B. Tylor, Max Müller ve Schleiermacher’ın yapmı� 

oldukları tarifleri de�erlendirecek olursak; Tylor dini “ruhi varlıklara inanç” 

�eklinde tarif etmektedir. Bununla birlikte Tylor’ın bu ziyadesiyle entellektüalist 

ve bu inançların beraberinde getirdikleri sırf dini saygı ve korku duygusu ve 

heyecanlarına yer vermeyen tarifi pek o kadar kabul görmemi�tir.  

 Aynı �ekilde, pek çok antropolojik verilerin gayri �ahsi (impersonal) bir güç 

olarak dü�ünülmü� ve anla�ılmı� oldu�unu göstermelerine kar�ılık, Tylor’ın bu  

tarifi, dini tutumun konusunu te�kil eden hususlara daima ki�ile�mi� varlıklar 

gözüyle bakmak gerekti�ini içeriyormu� gibi görünmesi sebebiyle de tenkit 

edilmi�tir.4 

 Max Müller’in tanımına baktı�ımızda ise dini “tabiatüstü - sürnaturel” ve 

“sonsuz - infini” kavramlarıyla açıklamak istedi�ini görüyoruz. Tabiatüstü, 

anla�ılmayan ve bilinmeyen �eyler ve sırlar alemi demektir. Dini bu açıdan ele 

alan Max Müller “Her dinde zihnin anlayamayaca�ı �eyi bir takım de�i�ik isimler 
                                                 
3 Günay TÜMER, Abdurrahman KÜÇÜK, a.g.e, s.7. 
4 Ünver GÜNAY, Din Sosyolojisi, �nsan Yay. �st. 2000, s. 196-197. 
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ve yakı�tırmalarla açıklamaya çalı�mak ve sonsuza yönelmek e�ilimi görülür.” 

demekte; buna göre dinin “Duygular ve aklın nüfuz edemedi�i �eylerle ilgili bir 

takım inanç ve uygulamalardan meydana gelen bir sistem” oldu�unu ve onun 

konusunu aklın idrak edemedi�i, anla�ılmaz ve esrarengiz sırların olu�turdu�unu 

söylemektedir.5 

 Yukarıda kısmen de olsa de�inme�e çalı�tı�ımız “din” kelimesinin tanımları 

yapılırken herkes ba�lı  bulundugu ekol ya da epistemik cemaatin görü�leri 

do�rultusunda konuya yakla�mı�tır. Pek çok farklı dü�ünür “din” kelimesinin 

tanımına antropolojik açıdan yakla�tı�ı gibi psikolojik ve sosyolojik yönden 

kelimeyi açıklamaya çalı�an dü�ünürler de olmu�tur. 

 Psikolojik yönden yakla�anlara bir örnek verilecek olursa; “din psikolojisinin 

kurucusu olarak kabul edilen William James’e göre, temelinde ne sosyal ne de 

müessevi hiç bir yöne sahip bulunmayan, aynı zamanda spekülatif veya akli 

türden olmadı�ı gibi patolojik türden de olmayan din, her�eyden önce “tabiatüstü” 

bir manaya sahiptir. Buna göre din, “Tek ba�ına ferdin kendisini ilahi kabul etti�i 

�eyle münasebet halinde olarak mülahaza etti�i durumdaki duyguları, hal, hareket 

ve tecrübelerinden ibarettir”.6  

“Bununla birlikte W. James’in bu tarifi, din sosyolojisinin en önemli isimlerinden 

olan Wach’a göre dini tecrübeyi tam olarak kucaklayamaması  ve onu tamamen 

sübjektif bir vakıaya irca etmesi sebebiyle eksik kalmaktadır. Zira James, dinin 

özünün ferdi duyguda yattı�ını öne sürmekte olup, gerçekte ise dini tecrübenin 

sübjektif yönü kadar objektif yönü de önemlidir.”7 

 Sosyolojik yakla�ımda “din” kelimesinin tanımına baktı�ımızda August 

Comte ve E.Durkheim gibi sosyologların pozitivist açıdan baktıkları indirgemeci 

                                                 
5 Ü. GÜNAY, a.g.e., s.198. 
6 Ü. GÜNAY, a.g.e., s.199. 
7 Ü. GÜNAY, a.g.e., s.200. 
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diyebilece�imiz tanımlarını görebiliriz. Temelinde dini “Daha müsbet dü�ünce 

�ekilleri kar�ısında silinip ortadan kaybolmaya mahkum bir ilkel ve büyüsel 

dü�ünce tarzı” olarak kabul eden August Comte ve onun yolundan giden 

pozitivistler, bu tür bir din anlayı�ı ile yanlı� yola sürüklendikleri gibi, aynı 

�ekilde dini iktisadi hayatın basit bir foksiyonu bir “gölge olay” a irca eden Tarihi 

Maddeciler de hataya dü�mektedirler. Bunun gibi, dini “ilkel ya da geleneksel 

kültürlerin bir artı�ı ve dini hayatı bir kültür gecikmesi“ ne irca etmek veya öyle 

görmek de mümkün de�ildir. Durkheim “kutsal = sakri” ve “kutsal dı�ı = profane” 

arasında bir ayrım gözetmekte ve kutsal kavramını dinin özü olarak almak 

suretiyle dini “kutsal �eylerle ilgili inanç ve amellerden meydana gelen ve bu 

inanç ve amellerin ona inanıp ba�lananları manevi bir birlik meydana getiren bir 

cemaatle birle�tirdigi dayanı�malı bir sistem” �eklinde tarif etmekte; ancak 

kutsalın sosyal men�e’li oldu�unu kabul ederek dinin özünü toplum kalıpları 

içerisine hapsetmek suretiyle, tapanla tapılanı birbirine karı�tırmaktadır.8 

 �slam Bilginleri, dinin çesitli tariflerini yapmı�larsa da bu tariflerin birbirine 

çok yakın oldu�u dikkati çekmektedir. Bunlardan bir kaç misal verece�iz.  

 Seyyid �erif Cürcani (ö. 816/1413) “Tarifat” ba�lıklı eserinde dini �öyle tarif 

etmektedir: “Din, akıl sahiplerini Peygamberin bildirdi�i �eyleri kabule ça�ıran 

ilahi bir kanundur.”9   

 Din insanda fıtri ve kayna�ı aklı selim oldu�u için Hanefi Mezhebinin 

kurucusu �mam-ı Azam Ebu Hanife’ye göre; Allah peygamber göndermeseydi 

bile, insanların kendi akıllarıyla Allah’ı bilmeleri ve ona iman etmeleri vacib 

olurdu. Gazali ve di�er bazı �slam Alimleri de Allah’a imanın insanda fıtri 

oldu�unu belirttikleri gibi �u ayet-i Kerime’de dinin insanda fıtri ve zaruri 

oldu�unu anlatmaktadır. “Pak ve halis olarak yüzünü dine çevir; o din ki Allah 
                                                 
8 Ü. GÜNAY, a.g.e., s.201. 
9 Abdurrahman KÜÇÜK, Günay TÜMER, a.g.e., s. 8. 
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nâsı onun üzerine halk eyledi, nâsı onunla meftur kıldı” (Rum:30) buyurmaktadır 

ki bu da dinin insanda yaradılı�tan oldu�unu göstermektedir.10 

 Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın din hakkındaki tanım ve görü�lerine bakacak 

olursak, din; zevilukulü hüsni ihtiyarlarıyla bizzat hayırlara sevkeden bir vaz’ı 

ilahidir.11 Elmalılı bu tarifi yaptıktan sonar, bir noktaya da dikkatimizi çeker: “Bu 

evvela dini hakkın bir tarifidir. Çünkü bizzat hayra sevki hakiki ancak odur. 

Edyanı batılada ise bu sevk vehmi olur. Onlar �erre, olsa olsa zatında hayrolmayan  

iddiai veya izafi bir hayra saik olabilir.”12 

         “Hasılı din, iman ve amel mevzuu olarak akıl ve ihtiyara teklif olunacak hak 

ve hayır kanunlarının heyeti mecmuasıdır ki millet ve �eriat dahi tabir edilir.”13 

        “ Fıtratın fâtırına delâleti tabiî oldu�u için her insanın fıtratında nefsine 

�uurunun meb’deinde vicdanının derinli�inde bir hak duygusu, ma’rifetullah 

gizlidir. Onun içindir ki ba�larınin son derece sıkıld��� ıztırar(çaresiz) 

zamanlarında anud kafirler bile derinden derine yaradana bir iltica hissi duyarlar, 

nitekim „ ���	
���
��
�����
��
���
�“(Rum,30/33) ayetiyle bu ihtar olunacaktır.”14 

 3. 2- “TOPLUM” HAKKINDA YAPILAN TANIM VE YORUMLAR   
 
              Toplum esasta; bir toprak üzerine yerle�mi� insaların  ili�kilerini 

düzenleyen, örgütlenmi� amprik bir sosyal sistem yada sosyal ili�kilerin 

sisteminden ibarettir ve sosyal sistem içinde fonksiyonel bakımdan ona ba�lı bir 

takım alt sosyal sistemler yer almaktadır:Hısımlık, hukuk, e�itim, din, ekonomi 

sistemleri gibi. Sistem, yapı bakımından, unsur ve ili�kileri birbirine sıkı biçimde 

ba�lı olan ve unsurlarından, parçalarından birisi üzerinde meydana gelen 

de�i�ikli�in di�er unsurlara, parçalara da etki yaptı�ı bir bütündür. Böylece sistem 
                                                 
10 Ü. GÜNAY, a.g.e., s.195. 
11 Elmalılı Muhammed Hamdi YAZIR, Hak Dini Kuran Dili,10 Cild, Eser Ne�riyat, 1971, C.1, s.83. 
12 E.M.H.YAZIR, a.g.e. C.1, s.83. 
13 E.M.H.YAZIR, a.g.e.,C.1, s.90. 
14 E.M.H. YAZIR, a.g.e,C.6, s.3822. 
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bütün parçaları birbiri ile ahenkli bir bütün, varlık olu�turmaktadır.Toplumbilim 

yönünden toplum da, tüm bir sosyal sistemdir. Toplum ister ça�da�, sanayile�mi� 

bir batı toplumu, ister ilkel bir hint kabilesi yada Avusturalya adalarında ya�ayan 

çok ilkel bir grup olsun, böyle bir sistemi olu�turur. �nsanlar büyük bir toplum ve 

toplumda yer alan di�er alt gruplar içinde ya�amaktadırlar. Toplumbilimin 

özellikle u�ra�tı�ı toplum, içinde di�er daha küçük toplumları, grupları da 

toplayan “tüm toplum”dur. Bu, Türk toplumu, Fransız toplumu terimleriyle 

belirtti�imiz gerçe�i olu�turur. Bu anlamda toplum, belirli bir bölgede ya�ayan 

insanlardan olu�mu� ve üyelerinin ortak bir ya�ayı� tarzını bölü�tükleri en büyük 

bir insan grubudur.15  

“Toplum; insan ili�kilerinin bir türlü düzeni olarak da telakki edilebilir. Bu 

nedenle toplumun varlı�ı insanın var olmasına ba�lıdır.”16 

              “Toplum; bir insan ürünü olmak  ve bir insan ürünü olmaktan ba�ka bir 

�ey olmamakla ve fakat sürekli bir �ekilde üreticisi üzerinde kar�ı etki icra 

etmekle diyalektik bir olgudur. Toplum bir insan ürünüdür. O insan eylemi ve 

bilinci tarafından verilmemi� ba�ka hiç bir varlı�a sahip de�ildir. �nsandan  ayrı 

hiçbir sosyal gerçeklik olamaz. Ancak �u da söylenmelidir ki; insan da bir toplum 

ürünüdür”17 diyerek toplumu tanımlamaya çalı�an Peter Berger’in daha çok 

toplumun olu�umundaki diyalektik sürece vurgu yaptı�ını görmekteyiz. 

              “Sathi olarak bakıldı�ında bir toplum, bir insan  yı�ınıymı� gibi görünür. 

Ancak, bu onun aldatıcı bir dı� görünü�ünden ba�ka  bir �ey de�ildir. Çünkü 

toplum hayatı, insan varlıklarının belirli bir amaç etrafında birle�mesinin bir 

sonucudur. �nsan topluluklarını basit bir “sürü” olarak görmeye kalkı�mak 

yanlı�tır. Kaldı ki hayvan sürülerinin bile toplum oldu�undan söz edenler 

                                                 
15 Sulhi DÖNMEZER, Toplumbilim, Beta Yay., �st.,1999, s.4,5,6 
16 Sulhi DÖNMEZER, a.g.e., s. 42 
17 Peter L. BERGER, Kutsal �emsiye,Çev. Ali CO�KUN, Ra�bet Yay., �st.2000, s.37 
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olmu�tur. Esasen insanların amaç ta�ımayan her birle�mesi, bir araya gelmesi 

toplum niteli�ini ta�ımaz. Toplumsal hayatın gerçekli�i iki veya daha çok insanın 

�uurlu, kar�ılıklı ili�kilerine dayanmaktadır. O halde toplumun yapısı son derece 

girift ve karma�ık olup, cemiyet sonsuz bir münasebetler a�ı olarak kar�ımıza 

çıkmaktadır”.18   

�bni Haldun’a göre insanların toplum halinde bir arada ya�amaları zorunlu bir 

�eydir. Filozoflar insanın tabiatı gere�i “medeni” bir varlık oldu�unu söylerlerken 

bu noktaya i�aret etmek istemi�lerdir. Yani insanın bir toplum içinde olmaksızın 

hayatını sürdürmesinin imkansız oldu�unu belirtmek istemi�lerdir.19 

Elmalılı M.Hamdi Yazır ise toplum kelimesine mele’ kelimesinden hareketle 

yakla�makta ve mele’ kelimesi ile ilgili olarak verilen tanımlardan en 

uygununu Fransızların “sosyete” tabiri ile kullandıkları, belirli bir amaç için 

bir araya gelmi� ve birbirleriyle  ittifak içinde olan “cemiyet” tabirini 

kullanmaktadır. 

 „ 
�� „ kelimesi  Kur’anın pek çok yerinde varid olan ve ulûmi siyasiye ve 

içtimaiye ıslâhatı noktai nazarından �ayanı dikkat bulunan bir kelimedir. Ekseriya 

müfessirin bunu vücuh ve e�raf manasıyle tefsir ederler. Fakat maksat vücuh ve 

e�rafın ferdiyyetleri haysiyyeti olmayıp bir cemiyyetleri haysiyyeti oldu�u ve 

zaten vecahet ve �erefin içtimaî bir mana ifade etti�i nazardan kaçırılmamak lazım 

gelir. Kamusun beyanına göre cebel vezninde mele’ �u manalara gelir: 

1. Te�avür: Yani birbiriyle mü�avere, 20 

2. E�raf ve ılye: Yani bir kavmin e�raf ve kibarı = vücuh-u a’yanı, ileri gelen 

yüksek takımı ki halkın gözünü doldururlar.  

3. Cemaat.  

                                                 
18 Ünver GÜNAY, Din Sosyolojisi, �nsan Yay., �st., 2000, s.14. 
19 Ahmet ARSLAN, �bn-i Haldun, Vadi Yay., Ank., 1997, s.98. 
20 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.4, s.2226.2227. 
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4. Tama’ ve Zann. 

5. Kavmi zu�are yani hüsni hey’et ve vecahet sahibi kavim. Hey’et. 

6. Tecemmu’. 

7. Hulk yani huy. 

„Ragıb de „Müfredat“ında �öyle demi�tir: „Mele’ bir re’iy üzerine içtima’ edip 

revnak ve manzarası gözleri, kıymet ve behası gönülleri dolduran cemaat demektir 

ki bir çok ayette varid olmu�tur.“ Bir de mele’ – daha umumi olmak üzere – hüsn-

ü cemal ile memlû halka denir ilh… Bundan anla�ılır ki biri ehass biri ea’mm olan 

iki mana mele’in ba�lıca manası olup di�erleri bunlara müteferridir. Esasında 

dolgunluk mefhumunu mütezammin olan bu kelime, içtima’, mü�avere, hüsni 

hey’et, ve emel mefhumlarıyle de küllî cüz’î alakası itibariyle mütenevvi’ 

manalara ıtlak edilmi�tir ki hepsini muhtevi olan en mühimi Ra�ib’in beyan etti�i 

birinci manadır. Görülüyor ki bu mana zamanımızda Frenklerin „sosyete“ tabir 

ettikleri cemiyyet manasıdır ki bunda bir maksad üzere içtima’ ve bir de hüsni 

intizam ve kıymet en esaslı mefhumu te�kil eder, mesela bir kabine, bir 

parlamento, bir ordu ve her hangi bir cemaatin hey’eti içtimaiyyesi erkanını te�kil 

eden eshabı reiy ve �uurunun manzarai ittifaki hep bir mele’ te�kil ederler. Ve 

vücuh-ü e�rafa mele’ itlak edilmesi de bu haysiyyetledir. Yoksa vücuh ve e�rafın 

yekdi�eriyle tenazu’lerini ifade eden müteferrik ve münferid haysiyyetleri „ mele’ 

„ tabirinin masadakından (tasdik edilen,uygun) hariçtir“.21 

    „ �nsanlar bidayeti hilkatlerinde dinsiz cemiyetsiz ya�amı� de�ildir, ahvali 

hayvanat bile gözden geçirilirse bidayeti hilkatinde anası koynunda olsun 

içtimaiyyetle yeti�meyen hiç bir hayvan yoktur, Her do�an fıtrat üzere do�ar, 

insanlar da ber muktezayi fıtrat bidayetinde cemaati vahide idi, sonradan ihtilâf 

ettiler de Allah, hakka itaatin ve vifakın sevabını müjdeler, muhalefet-ü ısyanın 

                                                 
21 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.4, s.2227. 
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ıkabını anlatarak korkutur Peygamberler gönderdi ve bunlarla beraber hakka 

müteallik kitapta indirdiki insanlar arasında ihtilaf ettikleri hususta hakim olsun, 

nizaı ve haksızlı�ı kaldırıp ıhkakı hakketsin.“22 

„ „Ümmeti vasatta“ ümmet, firakı nasın ittiba etti�i cemaat diye tarif edilmi�idi. 

Lâkin bu ma ǹa daha ziyade ümmeti vasat ıtlakına yara�an bir ma ǹayı hastır. 

Alelıtlak ümmet, bir �ey üzerine içtima edib biribirine uyan cemaat demektir ki 

iktida demek olan itimamdan mehuzdur. Bu âyet ise mazide insanların ümmeti 

vahide oldu�unu tasrih ediyor. Binaenaleyh bu cihet, �ayanı taharridir. Ve bu 

noktada müfessirîn ihtilâf etmi�lerdir: Ekser muhakkikîn ilk insanların tevhidi 

hakka iman ile dini vahid üzere içtima etmi� milleti vahide olduklarına kaildirler. 

Siyaki âyette Enbiyanın ihtilâf üzerine ba’s edilmi� olması da buna delalet eder 

diyorlar.“23  

      „Görülüyor ki bu rivayâtta ciheti vahdet, kanunı hak oldu�unda ittifak 

bulunmakla beraber bunun bal arıları gibi bazı hayvanatta oldu�u vechile bir fıtratı 

mahza olarak garize halinde gayri ihtiyari bir �uuri içtimai zarurî mi? Yoksa 

inki�afati fikriye ve akliye ile alakadar bir içtimai ta l̀imî ve ihtiyarî mi? Olması 

noktasında bir ihtilâf mevcuddur. Ya ǹi be�erde içtimaiyet, bidayeten tabiî ve 

zarurî mi? Yoksa sinaî ve iradî midir? Bu ihtilâf elyevm Avrupa �lmi hukuk ve 

�lmi içtima uleması beyninde caridir. Bizim muhtarımıza göre bidayeten fikir veya 

hissi içtima, icabi ilâhi ile zarurî, tatbikati fi l̀iyesi ve inki�afati ihtiyarîdir. Çünkü 

nübüvvet bir ilmi zarurîdir ve Hazreti Âdem nebiydir.“24 E.M.H.Yazır’ın insanda 

bulunan toplanma, bir araya gelme  hissinin, bal arıları ve bazı hayvanlarda 

oldu�u üzere içgüdüsel ve zaruri bir durum mu? Yoksa fikri ve akli meydana 

geli�lerle ilgili iste�e ba�lı olarak ö�renilebilen bir durum mu sorusuna 

                                                 
22 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.2, s.741-742�
23 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.2, s.743-744 
24 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.2, s.745. 
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ku�atıcı bir cevapla kar�ılık verir :ilahi gereklilik ile zaruri fakat fiili olarak 

uygulanı�ı ve ortaya çıkı�ı iste�e ba�lı olan bir durumdur.                                     

3. 3- D�N – TOPLUM �L��K�S� 

              “Din ve Toplum” konusu din sosyolojisinin  esas alanı ve aynı zamanda 

bu disiplinin en zor konusudur. Gerçi toplumsal hayatın çe�itli alanlarında din 

faktörünün önemini gösteren veya dini yapıların di�er toplumsal �artlardan 

etkilenmesini ortaya koyan pek çok ara�tırma yapılmı�tır, fakat ili�kinin içsel 

tutarlılı�ı konusunda teorik olarak anlamlı açıklamalar yapabilmeyi bunlardan çok 

azı ba�arabilmi�tir. 

              Dinin daima toplumsal bir form içinde tezahür etti�i olgusu de�il, dini 

fenomenlerin toplumsal realitenin asli ö�eleri oldukları bilgisi din sosyolojisinin 

konusal durumu için sürükleyicidir.25  

              Gazaliye göre, ki�inin, din ve toplumun dı�ında mevcudiyetinin icablarını 

gerçekle�tirebilmesi mümkün de�ildir.Gazali insanlar arasındaki münasebetleri 

ikiye ayırmakta ve onların ferdi ve sosyal olmak üzere iki görünü�ünün 

bulundu�unu öne sürmektedir. Hatta Gazali’ye göre bu durumu dinde de 

gözlemek mümkündür. Yani dinin de bir yandan tamamen ferdi ilgilendiren 

sübjektif ve bir de toplumu ilgilendiren objektif yönü bulunmaktadır.  Gazali’ye 

gore insanların sosyal varlıklar olu�ları din, hukuk, siyaset ve devletin varlı�ına 

ihtiyaç hissettirir. Din, insan toplumunun temelini olu�turur.26  

 

 

                                                 
25 Günter KEHRER, Din Sosyolojisi, Çev. M.Emin Kökta�, Din Sosyolojisi, Der.Yasin AKTAY, M.Emin 
KÖKTA�, Vadi Yay., Ank.,1998, s.70. 
26 Ünver GÜNAY, a.g.e., s.104.  
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3. 3. 1-“SÜBJEKT�F D�N” “OBJEKT�F D�N” KAVRAMLARI: 
 
             “Bir kısım psikolojistler dini tamamen ferdi olay olarak görme 

e�ilimindedirler. Batı ‘da özellikle protestan ilahiyatçı ve filozofların etkisiyle 

XVIII. Ve XIX. Yüzyıllar boyunca ortaya çıkan a�ırı subjektivizm dini tamamen 

ferdi bir olaymı� gibi anlama e�ilimini do�urmu�tu. Nitekim sosyologların  XIX. 

Yüzyılın sonları ile XX. Yüzyılın ba�larından itibaren ilmi ve tecrübi metotlarla 

mücehhez bir din sosyolojisi disiplininin bilim alanında kendini kabul ettirerek  

ortaya koydu�u ba�arılı çalı�malar, dinin toplumsal ve objektif yönünün önemini 

açıkça ortaya koymu�tur.”27 

              Gerçi bir kısım sosyologların a�ırı “sosyolojizm”i, bu kez de onları, dini 

her �eyden önce bir toplum olayı olarak görmeye ve hatta onun sadece toplumun 

bir fonksiyonundan ba�ka bir �ey olmadı�ını iddia etmeye sürüklemi�ti. Gerçekte 

ise din, psikolojik bir vakıa olması dolayısıyla ferdi alakadar etti�i gibi aynı 

zamanda sosyal bir olay olması dolayısıyla da toplumu ve sonuç olarak da 

sosyolojiyi ilgilendirmektedir. Esasen “ferdi din” ve “kollektif din” ya da 

“sübjektif din” ve “objektif din” ayırımı analitik bir ayırımdan ibaret olup, 

ya�ayan bir vakıa olarak dini hayatın bu iki vechesi bir madolyonun iki yüzü gibi 

birbirinden ayrılmaz bir bütün te�kil etmektedir. Nitekim Pinard de la Boullaye, 

sübjektif din ve objektif din arasındaki ayırımın analitik ve suni bir ayırım 

oldu�una i�aret etmekte:Objektif olarak din “objektif bir realite veya öyle bilinen 

bir realite ile ilgili fakat belli bir ölçüde ve aynı �ekilde ona ba�lı bulundu�unu 

kabul etti�i  ve onunla münasebette kalmak istedi�i  realite ile ilgili bir inanç ve 

uygulamalar (veya uygulamalı tutumlar ) bütününden ibarettir”. Sübjektif anlamda 

din ise “yukarıda i�aret etti�imiz inançlara  ve davranı�lara tekabül eden dü�ünü�, 

duyu� ve davranı� tarzı yani kısaca zihniyet �eklinde anla�ılmak zorundadır” 

                                                 
27 Ünver GÜNAY, a.g.e., s.207. 
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demekte ve böylece dinin sübjektif ve objektif yönünün birbirine ba�lı ve birbirini 

tamamlayan iki vecheden ba�ka bir �ey olmadı�ını güzel bir �ekilde gözönüne 

sermektedir.28 

3. 3. 2 - SÜBJEKT�F D�N� TECRÜBEN�N OBJEKT�FLE�MES� : 
 
              “Sübjektif din ve objektif din arasındaki zorunlu ve kaçınılmaz rabıta 

dolayısıyla, Din Sosylojisi ara�tırmalarında daima dinin mahiyeti icabı ilkin tek 

tek fertlere nüfuz edip, tabir caiz onlarda yerle�ip kök saldı�ı, ancak zorunlu 

olarak fertlerin fevkine yükseldi�i, objektifle�ti�i ve bu suretle fertten ferde giden 

bir köprü vazifesini gördü�ü vakıasından hareket etmek gerekmektedir.”  

“Dinin “kutsalın tecrübesi ve ya�anması” �eklindeki mücmel tarifi ilk bakı�ta 

oldukça �ekli ve mu�lak bir tarif olarak görülebilir. Ancak bu tanım üzerinde biraz 

dü�ünüldü�ü zaman onun pek çok hakikatleri içinde sakladı�ı görülür. Dinin 

daima önce tek tek fertlerin �uurunda yerle�ip kökle�ti�i anlatılmak istenmektedir. 

Zira tecrübeler, her zaman için özellikle bir �uur, ruh ve özellikle bir kimse ile, bir 

fertle irtibat halindedirler. �slam dininde de bu böyledir. �slam’da dini bakımdan 

sorumluluk her �eyden önce tek tek akıl sahibi fertleri ilgilendirmektedir. Ba�ka 

bir deyi�le �slamiyet önce tek tek fertlere hitap etmekte, onları imana davet 

etmekte  ve kalplerini iman nuruyla aydınlatmalarını istemektedir. �slam dini ve 

onun getirdi�i yüce gerçek ilk anda sadece Hz.Peygamberin ya�adı�ı bir tecrübe 

iken daha sonra onun bu tecrübeyi ba�akalarına açmasından itibaren öteki 

insanlara da yayılmı�, fertler arası bir görünüme bürünerek �slam cemaati te�ekkül 

etmeye ba�lamı�tır. Bu duruma göre kutsalla kurulan ba�la belirlenen  din, 

ya�anan ve objektifle�en bir �ey olmak nedeni ile bir toplum olayı ve sosyal bir 

realite ve tecrübe olarak kar�ımıza çıkmaktadır.”29    

                                                 
28 Ünver GÜNAY, a.g.e., s.208. 
29 Ünver GÜNAY, a.g.e., s.209-211 
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3.3.3 - “DI�SALLA�MA” “NESNELLE�ME” VE “�ÇSELLE�ME” KAVRAMLARI 
 
              Toplum manevi kültürün öyle bir vechesidir ki insanın hemcinsleriyle 

olan ili�kilerine temel olu�turur. Kültürün bir unsuru olarak toplum, be�eri bir 

ürün olmakla manevi kültürün karakterini bütünüyle payla�ır. Toplum eylem 

halindeki insanlar tarafından olu�turulur ve sürdürülür.30   

Toplumun temel diyelektik süreci üç a�ama, yahut üç adımdan olu�ur. Bunlar 

dı�salla�ma (externalization) nesnelle�me (objectivation) ve içselle�me 

(internalization). Topluma en uygun ampirik bakı�, ancak bu üç a�amanın birlikte 

anla�ılmasıyla mümkündür. Dı�salla�ma, insanların hem fiziki hemde zihni 

faaliyetleriyle dünyaya do�ru sürekli ta�malarıdır. Nesnelle�me, kendi asli 

üreticilerini kendilerinden çok dı�a dönük bir olgusallık (facticity) olarak kar�ılayan 

bir realitenin (yine hem fiziki hem de zihni) bu faaliyetinin sonucunda ula�ılan bir 

noktadır. �çselle�me ise, sözü edilen aynı realitenin kendisini bir kez daha objektif 

dünyanın yapılarından, sübjektif bilincin yapılarına aktarırken insanlar tarafından 

tekrar kendi içlerine mal edilmesidir. Dı�salla�ırken toplum, bir insan  ürünüdür. 

Nesnelle�irken ise sui generis (nev-i �ahsına münhasır) olur. �çselle�me boyunca 

insan artık toplumun ürünüdür.31 Berger’in de din- toplum ili�kilerinde ki diyalektik 

sürece din ve dünya kurma ba�lamında dini kodlara sahip insanların sahip oldukları 

kültürel yapılarının ta�ması ve bu ta�an birikimlerin toplum tarafından belirli bir 

nesnelli�e getirildikten sonra insan tarafından tekrar içselle�tirme süreci yada 

döngüselli�i olarak baktı�ını söyleyebiliriz.   

 

 

 

 
                                                 
30 Peter L. BERGER, a.g.e., s.42 
31 Peter L. BERGER, a.g.e., s.38. 
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2. BÖLÜM 

ELMALILI M. HAMD� YAZIR’DA D�N TOPLUM �L��K�S�NE 

SOSYOLOJ�K B�R BAKI� 

2.1. ELMALILI M. HAMD� YAZIR’IN HAYATI HAKKINDA B�LG� 
 
              Elmalılı Muhammed Hamdi YAZIR (1878-1942): 1878’de Antalya’nın 

Elmalı kazasında do�du. Ailesi Burdurludur. Babası Hoca Numan Efendi, küçük 

ya�ında Burdur’un Gölhisar Kazasının Yazır köyünden ayrılarak Elmalı’ya geldi, 

tahsilini orda tamamladı ve �eriye Mahkemesi Ba�katibi oldu. Annesi Elmalı 

ulemasından Esad Efendin’in kızı Fatma Hanım’dır.  

 �lk tahsilini Elmalı’da yaptı, rü�diyeyi de burada bitirdi. Hafızlı�ını yapmı�, 

Arapça okumu� ve �slami ilimlerde ön bilgileri edinmi� olarak dayısı Hoca 

Mustafa Sarılar’la birlikte �stanbul’a geldi (1895). Kayserili Mahmud Hamdi 

Efendi’nin Bayezid Camii’ndeki derslerine devam etmeye ba�ladı (Hocasının adı 

da Hamdi oldu�u için daha sonraları kendisine küçük Hamdi lakabı verilecektir.) 

Devrin di�er hocalarından da faydalandı ve icazet aldı. 1905’te ruus imtihanını 

kazandı. Mekteb-i Nuvvab’a girdi ve buradan birincilikle mezun olarak kadı 

icazetnamesi aldı. 1905’ten 1908 yılına kadar Bayezid Camii’nde ders okuttu. Bu 

göreviyle birlikte Me�ihat ( Seyhülislamlık) Mektubî Kalemi’ne (yazı i�leri) tayin 

edildi (Ekim 1906), bir yandan da Mekteb-i Nuvvab’da ahkam-i evkaf, 

Medresetü’l Vaizin’de fıkıh, Medrese-i Süleymaniye’de mantık, Mülkiye 

Mektebi’nde ahkam-i evkaf derslerini okuttu, Meclis-i Maarif azalı�ı yaptı. �ki yıl 

da Huzur Dersleri’ne muhatab olarak katıldı.1908’de dersiam oldu. Bu yıllarda 

dı�arıdan felsefe, edebiyat, riyaziye tahsil etti. Sami ve Bakkal Arif efendilerden 

hat dersleri aldı.32 

                                                 
32 �smail KARA,Türkiye’de �slamcılık Dü�üncesinin Temel Metinleri,Gerçek Hayat Yay.,s.323. 
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         II. Me�rutiyetin ilanından sonra kurulan Meclis-i Mebusan’a Antalya 

mebusu olarak girdi. II. Abdulhamid’in hal’i için gereken hal’ fetvasını yazdı. 

Daha sonra sırasıyla Darul- Hikmeti’l �slamiye azalı�ına(4 A�ustos 1918), 

ardından bu müeesesenin reisli�ine (2 Nisan 1919) tayin edildi. Damat Ferit 

Pa�a’nın 1. ve 2. kabinelerinde Evkaf Nazırlı�ını üstlendi, 15 Eylül 1919’da ise 

Ayan (senato) azalı�ına tayin edildi. �ttihad ve Terakki Cemiyeti’nin ilim 

�ubesinde görev aldı.33 �urası kayda de�erki,Hamdi Efendi mebus ve nazır olmak 

sureti ile bir müddet siyasi hayata atılmı� isede hiçbir zaman siyasi akımlara 

kapılarak ilim sahasından uzakla�mamı�tır. Bu yüzden de Meclis’te takdim töreni 

yapılırken kendisi için söylenen “ilmiyye sınıfının nasiye-i paki, medarı 

iftiharıdır” övgüsüne fazlasıyla layık oldu�unu bu davranı�ı ile ispat etmi�tir.34 

Cumhuruyet’in ilanı sırasında Medresetu’l Mutehassisin’de mantık hocası idi. 

Damat Ferit Pa�a kabinelerindeki görevi dolayısıyla, Milli mücadele aleyhinde bu 

kabinelerin verdi�i karardan sorumlu tutuldu, gıyabında idama mahkum edildi. 

Fakat Ankara �stiklal Mahkemesin’de görülen mahkemede beraat etti. �stanbul’a 

dönerek bir bakıma inzivaya35 çekildi ve camiye gitmek dı�ında vefatına kadar 

evinden dı�arı çıkmadı. Bu inziva döneminin ilk yıllarında daha önce ba�ladı�ı 

metalib ve mezahib adlı tercüme çalı�masını tamamladı. Prens Abbas Halim 

Pa�a’nın te�vikiyle büyük çaplı bir hukuk kamusu hazırlamaya koyuldu, ardından 

TBMM’nce kararla�tırılan ve Diyanet ��leri Ba�kanlı�ı’nca kendisine teklif edilen 

Kur’an tefsirini kaleme aldı.36 Dört çocuk babası olan Hamdi Efendi 1942 yılı 

Mayıs ayının yirmi yedinci günü �stanbul Erenköy’de vefat etmi� ve Sahray-ı 

Cedid mezarlı�ına defnedilmi�tir. 

                                                 
33 �smail KARA,Türkiye’de �slamcılık Dü�üncesinin Temel Metinleri,Gerçek Hayat Yay.,s.323. 
34 �smet ERSÖZ, “Elmalılı Hamdi YAZIR ve Tefsirinin Özellikleri”,Elmalılı M. Hamdi YAZIR 
Sempozyumu,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları/109, Ank., 1993, s.170.171.  
35 Elmalılı’nın medreselerin kapatılmasından sonra hocalı�a devam edemeyi�i bir nevi onun geri kalan 
ömrünü münzevi bir �ekilde geçirmesinde etkili olmu�tur diyebiliriz. 
36 �smail KARA, a.g.e.,s.324. 
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         Geride bıraktı�ı eserlerden bir kısmı basılmı�, bir kısmı da basılmamı�tır. 

Basılmı� olanlar: Telif, terceme ve makalelerden ibaret olmak üzere �unlardır: 

Telifleri: 1- “Hak Dini Kuran Dili” adlı tefsiri: ��bu Türkçe tefsir, Diyanet ��leri 

Riyaseti bütçesinden verilen tahsisat ile oniki yıl zarfında yazılmı� olup, 1935-

1939 yıllarında Ebuzziya Matbaasında �stanbul’da, bir cildi fihrist olmak üzere , 

dokuz cilt ve 6433 sayfa halinde, on bin takım olarak basılmı�tır. 

1- �r�adü’l Ahlaf fi Ahkami’l- Evkaf: Hamdi Efendi’nin Mülkiye 

Mektebinde hoca iken okuttu�u dersleri ihtiva eden bu eser,1330/ 1911 

yılında �stanbul’da Ahmet Kamil Matbaasında basılmı�tır. 

2- Sefer Bahsi: Hak Dini Kuran Dili adlı tefsirinin 8. ve 9. ciltlerinin 

ba�ına konulan bu uzun mektup, 1960 yılında Nebio�lu basımevinde 

bastırılmı�tır. 

3- Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Dini: Hamdi Efendi’nin Me�iyhat namına, 

Anglikan kilisesine mensup Dini Eserler Kütüphanesi Müdürü 

tarafından yönetilmi� sorulara yazdı�ı cevaplardır.   

 Tercemeleri: Tahlili Felsefe Tarihine Ait Metalib ve Mezahib(Tahlili tarihi 

felsefe-Metalib ve Mezahib ) : Paris üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

profesörlerinden  Paul Janet ile aynı fakültenin konferans muallimi Gabriel 

Séailles’in 1887 tarihinde ne�rettikleri eserin tercemesidir.(Elmalılı ba� kısmına 

40 sayfalık bir önsöz (dibace) yazmı�tır.)  

Makaleleri : Hamdi Efendi’nin bunlardan ba�ka Sırat-ı Müstakim, Sebilü’r-Re�ad 

ve Beyanü’l- Hak mecmualarında, çe�itli konularda  makaleleri ne�redilmi�tir.37  

 

 
 

                                                 
37 �smet ERSÖZ, a.g.m., s.172. 
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2.2. E. M. HAMD� YAZIR’DA D�N-TOPLUM �L��K�S� 
 
              Elmalılı M. Hamdi YAZIR’ın Din –Toplum ili�kisi hakkındaki 

yorumlarına baktı�ımızda Ünver Günay’ın sübjektif dini tecrübenin 

objektifle�mesi �eklindeki kavramla�tırması  ile Peter Berger’in Dı�salla�ma, 

Nesnelle�me, �çselle�me, �eklinde formüle etti�i diyalektik süreçlere çok 

benzedi�ini görmekteyiz. E.M.H.Yazır’ın din-toplum arasında ki kar�ılıklı 

etkile�im ve diyaliktik sürece dair tespitlerine geçmeden önce kullandı�ı bazı 

temel kavramları inceleyecek olursak: 

�çtimai: Sosyal 38, toplumsal 

Müeessesei içtimaiyye: Toplumsal kurum 

Ruhi içtimai: toplumsal ruh 

Ruhi vahid: tek vicdan , bir vicdan 

Cismi içtimai: Toplumsal beden 

Cismi cemaat: topluluk gövdesi, toplulu�un bedeni 

Vicdani ferd: fert vicdanı 

Müvazene-i içtimaiye : Toplumsal denge 

Cemiyet: toplum 

Millet : topluluk, ahali, toplum 

Ümmet: 1. Bir peygambere inanıp ba�lanan cemaat, taife, 2. bir dille konu�an 

insanların hepsi,39 millet 

Heyeti içtimaiyye: toplumsal �ekil ,toplumsal birlik, sosyal görünüm ,sosyal 

topluluk. 

Hissi içtimai: Toplumsal his, kollektif �uur. 

Vicdani islami: müslüman vicdan 

                                                 
38 Ferit DEVELL�O�LU, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Aydın Kitabevi , Ank., 1992, s.487.  
39 Ferit DEVELL�O�LU, a.g.e., s.1356 
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�çtimaiyeti islamiye: müslüman toplum 

Misakı içtimaiye: toplumsal sözle�me  

Rabıtai vahdet: birlik ba�ı   

              Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın din-toplum ili�kisine bakı�ında tespit 

edebildi�imiz en önemli noktalardan birisi ‘sentez’ci diyebilece�imiz bir orta 

yolu önermeye çalı�masıdır.Çünkü Elmalılı M.Hamdi Yazır,  gerek fert ve 

toplum ili�kisinde olsun; gerekse de din ve toplum ili�kisi konusunda olsun, 

öncesinde ve kendi  döneminde yaptıkları yorumlarla önceki bölümlerde de 

kısmen bahsetti�imiz, a�ırı uçlara savrulmu� olan  ferdiyetçi psikolojistlerle,  

toplumcu sosyolojistlerin, pozitivistlerle, subjektivist ve objektivistlerin 

indirgemeci ve genellemeci hatalarına dü�mekten itina ile kaçınarak bu 

dü�ünceler arasında kendi islami bilgi ve kültürü ile bir sentez yapabilmi� ve 

mutedil bir duru� sergileyebilmi�tir. Bunu ‘ümmeten vasata’ ile ilgili olarak 

yaptı�ı �u  yorumlarından anlıyoruz: “Demek ki mesele cemiyeti ihmal eden 

müfrit ferdiyyetçilerin, müstebitlerin, hudgamların zannetti�i gibi ne yalnız 

infiradda ne de ferde hiç kıymet vermek istemeyen müfrit içtimaiyyatçıların 

zannettikleri gibi yalnız cemiyettedir. �kisi arası bir itidal noktasındadır. Ruh ile 

beden gibi ferdin zuhuru (yani dı�salla�ması) cemiyette, cemiyetin kıyamı (yani 

içselle�mesi) ferdde, evvel ve ahir ikisinin kıvamı haktadır.(nesnelle�me ya da 

objektifle�me). Onun için ferdler hakkın birli�ine istinad ile bir mukavele (yani 

toplumsal sözle�me ve toplumsal ruh, ruhi ictimai)  yapmadan cemiyyet 

yapamadılar, aynı zamanda mukavele ve hareketlerinde hakkın hukukunu 

gözetmedikleri içinde muvaffak olamadılar”.40  Bu sentezi; ferdin vicdanındaki 

his ve duyguların cemiyete yansıması �eklinde, yani sübjektif dini 

tecrübelerin topluma yansıyarak objektifle�mesi �eklinde 

                                                 
40 E.M.Hamdi YAZIR,a.g.e.,C.8, s.5283 
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tanımlayabilece�imiz gibi, Berger’in kavramla�tırdı�ı �ekliyle Din ve Dünya 

kurma ba�lamında dünya in�a edici yönüyle insanların dini ya�ayı�larının 

dı�salla�arak toplumsal realite tarafından kabul edilmesi ve 

yaygınla�tırılması yani nesnelle�mesi ve nesnelle�en bu toplumsal ya�ayı�ın 

kültürel kodlar e�li�inde bireyler tarafından içselle�tirilerek devam 

ettirilmesi süreci.     

              “Ve dini hak vaz’i be�erî olan bir müessesei içtimaiyye de�il, sa�lam ve 

mes’ud bir müessesei içtimaiyyenin asl ü esasını ve düsturi hareketini te�kil eden 

bir vaz’i ilâhidir. Ve her milletin kabiliyyeti hayat ve saadeti, kalbini verdi�i 

ma’budun sanıyle mütenasibdir. Ve onun için hepsi hiç ve ancak Allah’ın dini 

haktır. �nsanlara Sema kapılarını açacak olan kanun Zeyd ve Amrın mevzuatı ve 

âmâli ve te�ehhiyati de�il, halk-u emir kendisinin olan rabbülâlemînin emridir. 

Yoksa dünya bir tarafa toplansa bir yapra�ın tabi’ oldu�u sükut veya i’tila 

kanununu vaz’i ilâhîden tahvile kadir olamaz. Nitekim insanları tufanı beladan 

kurtaracak olan sefinei necat da kanuni haktan ba�kasıyle in�a 

edilemez.”41Yazır’ın burada dine toplumu olu�turan temel etken(aslı esası)ve 

toplumu harekete geçiren , in�a eden temel prensip olarak baktı�ını 

görmekteyiz. Burada P.Berger’in Din ve Dünya  kurma ili�kisinde dine 

verdi�i rolü Yazır’ın da „müeesesei içtimaiyye’nin“ „toplumsal yapı’nın“ 

olu�masında aynı i�levi gerçekle�tirmek üzere „dini hak“a rol verdi�ini 

görüyoruz. 

 „Ruhi içtimai evvela fertte teessüs eder, vicdani ferde ne vakit hissi 

uhuvvet girer ve onu kibirden, darlıktan, hudgamlıktan çıkararak geni�letirse o 

vicdan sahai vüs’ati nisbetinde bir cemaate namzet olur. Bu vüs’at bir refakattan 

bir aileden tutunuz da cihangir devletlere kadar gider. Vicdan darlı�ı cehalet ve 

                                                 
41 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.3, s.2212. 
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kibir ile mütalazımdır. �n�irahi sadır dahi denilen vicdan vüs’ati ise havf-u recada 

muhabet-ü mehafette yükselmi� bir idrak ve42 irfana ve buna müterettip tevaz-ü 

merhamet, sabr-ü tahammül gibi hasletler ile müterafiktir. Kibirli, dar bir vicdan 

yalnız kendini sever ve yalnız kendisi için korkar. Ümidi kendisine, havfi yine 

kendisine mahsustur. Nazarında menfaat onun menfaati, zarar onun zararıdır.”43 

E.M.H.Yazır’ın burada vicdana vurgu yaparak toplumsal(kollektif) �uurun 

olu�abilmesinin ilk �artı olarak islamın ferdin vicdanında yerle�ip kök 

salmasını �art ko�uyor. Ferdin vicdanına yerle�en karde�lik hissinin 

dı�salla�ması (Berger’in tabiriyle) ile o sahip olunan vicdan geni�leyerek 

cemaatten cihangir devletlere kadar yayılır. 

“Bir vicdanda bu mahabbet-ü mehafet yükselip de bir di�erini dahi kendisi gibi, 

lâakal kendisine müsavi bir kıymetle görme�e ve onun menfaatinden kendisinin 

gibi memnuniyet, zararından kendisinin gibi mahziniyet duymaya ba�larsa o 

vicdanda ruhi içtimai te�ekkül etmeye ba�lamı� olur ki insan kelimesinin bir asli 

olan üns-ü muvanestin mebdei budur. Böyle bir duygu ise iki muadil arasinda bir 

camiai mü�tereke duymaktır ve i�te bu camia bu duygu hissi uhuvvetin men�eidir. 

Bu his fi’len ya�andıkça o cami’a kuvvet bulur, bu his bu cami’a ne kadar vüs’at 

peyda eder ve ne kadar kuvvet bulursa kibir o nisbette tenakus eder ve içtimaiyet 

ve medeniyet de o nisbette vüs’at ve kuvvet peyda eyler”.44 

              Kollektif �uurun -toplumsal ruhun- olu�masının ilk a�amasını Allah 

tarafından insan fıtratına ba�ı�lanmı� bir’mevhibei rabbaniye’ oldu�unu, 

ikinci a�amasınında fıtri olan bu duygu ve hissin dı�arıya topluma ta�ması 

yada yansımasıdır. “Bu ruhi içtimainin teessüsü evvelemirde fıtrette bir mevhibei 

rabbaniye ve derecei saniyede muhitin bir in’ikâsidir ve her iki noktai nazarla 

                                                 
42 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.1, s.110. 
43 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.1, s.111. 
44 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.1, s.111. 
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terbiyei fıtriye ve kesbiyeden müteessirdir. ��te vicdanında böyle bir ruhî içtimaî 

teessüs etmi� olan fert vüs’at ve kuvveti nisbetinde bir heyeti içtimaiyenin 

te�ekkülüne mebde olur. Bu vicdanın duydu�u  o camia hamil oldu�u mahabbet ve 

mehafetin esası ne ise hissi uhuvvetinin derecesi o ve namzet oldu�u cemiyetin 

hududu da odur. Bu suretle muhtelif milletleri ayıran, muhtelif ve müteaddit 

cami’alar ve onunla mütenasip ruhlar te�ekkül eder ve bir cami’a ne kadar 

tahassus ederse ruhi içtimaî o kadar daralır ve umumî olan cami’ayı parçalar, 

cemaatini ihvanlarını da o nisbette azaltır, fakat bunda ne mahabbet, ne de 

mehafet, ne menfaat, ne zarar, bütün hududile te’min edilmi� olmaz, ve bilâkis bir 

cami’a ne kadar umumî ve muhit ise ruhi içtimaîsi o kadar geni�ler ve hususî 

camiaları o nisbette bel’ederek yükseltir, mahabbet ve mehafet, menfaat ve 

mazarrat da aksayi hududuna dayanmı� olur. Bunun için cemiyeti büyülten, 

küçülten en mühim sebep ruhi içtimaîsindeki derecei vüs’at ve kuvvette aranmak 

lâzım gelir. Cami’ada vüs’at varda, vicdanda kuvvet yoksa, o cemiyet idare 

edilemez, da�ılma�a küçülmeye mahkûm olur. Vicdanda kuvvet var, fakat 

cami’ada vüs’at yoksa o cemiyet büyüyemez, akıbet büyük bir cemiyetin bel’ine 

u�rar.”45 

 “Acaba ruhi insanide mahabbet ve mehafetin bütün hududunu ihata eden en 

muhit ve en kavi müessiri içtimaî ne olabilir? Zıddı, nazîri, �eriki mevcut 

farzedilebilen hiçbir �ey bu kudreti �amileye malik olamaz, �eriki nazîri mevcut 

olmayan da ancak Haktealâdır. Çünkü mukabili lizatihi batıl ve lizatihi mümteni 

olan ancak odur. Ve bunun için bütün mehamid ona mahsustur. Bunu  duyan ve 

kuvvetle ya�ıyan vicdanlar, cihan�ümul bir cemaatin azasından olma�a namzet bir 

ruhi içtimaiye malikdirler ve ancak bu camia ile hissi uhuvvet aksasını bulur ve 

mafevki tasavvur olunamayacak bir heyeti içtimaiye te�ekkül edebilir ve rıdvanı 

                                                 
45 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.1, s.111.112. 
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ekbere onunla erilir.“46 E.M.H.Yazır’ın burada daha üstünü ve yukarısı 

tasavvur olunamıyacak bir toplumsal birli�in yada toplumsal bütünlü�ün 

olu�masının en olmazsa olmaz �artı olarak, dı�salla�acak olan vicdanın yani 

hissi uhuvvet ve ruhi ictimaiyi sa�layacak olan vicdanın kayna�ının, �eriki, 

naziri mevcut olmayan   Hakteala oldu�unu söylüyor. 

Millet kelimesini ümmet kelimesinden ayırt ederek ümmeti faaliyet halinde 

olup da hukuki yapılanmasını (yani toplumsal anlamda müessesele�mesini) 

tamamlayamamı� bulunan milletin islam hukuku dilinde „ümmet“ kavramının 

kar�ılı�ı oldu�unu47 söyleyerek aradaki nüansa dikkat çeker. 

         Millet ile ilgili olarak yaptı�ı tanım ve yorumlara da baktı�ımızda  

‚dı�salla�ma ,nesnelle�me ve içselle�me’ süreçlerini daha  net olarak görmek 

mümkün : 

„Millet, esası lûgatte söyleyip yazdırmak veya ezbere yazmak manasında olan 

„�mlâl“ masdarile yani imlâ manasıle alâkadar bir isimdir. Zemah�erî’nin „Esas“ 

ta beyanına göre asil manası „tarikati meslûke“ dir ki e�ri veya do�ru olabilir, 

bundan din, �eriat ma’nasinda mütearef olmu�tur. Sehristanî’nin ‚Milel-ü nihal’de 

beyanına48 göre din, �eriat, millet denilen �eyler vaki’de ve haddi zatında aynı 

�eylerdir, fakat itibaren ve mefhumen her biri bir haysiyetle tefrik olunur. �tikat 

haysiyetile millet denilir, Filvaki (do�rusu) i’tikad edilen ne ise esas itibariyle 

amel edilen odur.Yani itikad edilen , inanılan ne ise amel edilen 

,dı�salla�tırılan �eyde odur. Amel edilen ne ise esas itibarile içtima edilen de 

odur.Fertlerin iman ettikleri de�erlerin amel ve eylem düzeyinde 

dı�salla�arak, yani bireyin vicdanında inandı�ı  sübjektif bir tecrübe olan 

                                                 
46 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.1, s.112. 
47 E.M.H. YAZIR,Dibace(Önsöz),P.Janet-G.Séailles, Tahlili Felsefe Tarihi METAL�P ve MEZAH�B 
Maba’dattabia ve Felsefe-i �lahiye, (Çev. Elmalılı Hamdi),�st. 1341 Matbaa-i Amire, içinde, s.2-40, 
Sdl.Dr.Recep KILIÇ, ( Sadele�tirilmi� metni aldı�ım yer:E.M.Hamdi Yazır Sempozyumu, Türkiye Diyanet 
Vakfı Yayınları/109, Ank., 1993, s.62. ) 
48 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.1, s.483. 
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dini inanı�ının amel ve eylem kanalıyla toplumsal alanda dı�salla�ması ve bu 

dı�salla�an tecrübelerin zamanla üzerinde insanların içtima etti�i bir 

toplumsal gerçekli�e bürünmesi yani nesnelle�mesi ve objektifle�mesi süreci 

de diyebiliriz.  

Elmalılı M. Hamdi Yazır Metalib ve Mezahib adlı esere önsöz mahiyetinde 

yazdı�ı „Dibace“sinde  yukarıdaki tespitlerin bir tekrarı diyebilece�imiz 

�ekliyle din-toplum arasındaki diyalektik  sürece �u sözlerle adeta noktayı 

koyar:“…zaten milliyeti,içtimai bir heyeti, „içtimai“ kılan bir nefis, sosyal bir 

vicdan demektir.Irk ve kan milletin tarifi  de�il, tezahürünün alet ve araçlarıdır. 

Her milletin geni�leme yetene�i, o vicdanın kapsam ve evrensellik derecesi ile 

orantılıdır. Lisan da, ırk ve kandan ziyade bu vicdanın bir ifadesidir.Din bu 

vicdanın en kapsamlı ilkelerini, en büyük ideallerini içerir. Bir heyetin dini ne ise 

sosyal vicdanı da o: sosyal vicdanı ne ise gerçekte dini de odur.“49  

 „Binaenaleyh millet, bir hey’eti içtimaiyenin etrafında toplandı�ı ve üzerinde 

yürüdü�ü, tabiri aharle ruhi içtimaîsinin tabi oldu�u ve cismi içtimaîsinin merbut 

bulundu�u mebadii hâkime ve tarikati meslûkedir. „Burada milletin (toplumun) 

olu�masında ki hiyerar�ik diyebilece�imiz, birbirinden ayrılmaz adeta 

mütemmim bir cüz gibi duran sıralamalara dikkat edecek olursak: ilk önce 

mebadii hakime(ki bu islamdır) ikinci olarak mebadii hakimeye sülûk edecek 

ba�lanacak olan ruhi ictima(toplumsal ruh) ve son olarak da toplumsal ruhla 

sıkısıkıya merbut bulunan cismi ictimaiyi (toplumsal bedeni) görürüz. „Hakkı 

hak, ne hakkı na hak, e�risi e�ri, do�rusu do�rudur. �u kadar ki na hakları 

hüsrana, hakkolan da hüsni akibete götürür. Demek ki millet, hey’eti içtimaîsinin 

kendisi de�ildir. Ona cemaat, kavm, ümmet veya ehli millet denilir“50.Az önce 

belirtilmi� olan nüansın burada da vurgulandı�ını görüyoruz;yani kuru bir 
                                                 
49E.M.H. YAZIR,Dibace (Önsöz),a.g.sempozyum, s.61.62. 
50 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.1, s.484. 
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kalabalı�a yada toplumsal birli�e-heyeti içtimaiyeye- millet denemez, olsa 

olsa kavm, ümmet denir, diyerek millette olması gereken toplumsal ruh(ruhi 

ictimai) ile toplumsal bedenin (cismi içtimainin) ba�lılı�ına ve uyumuna 

dikkat çekmek istemi�tir. „Mesela Yahudiyet ve Nasraniyet bir millettir. Ve 

fakat  Yehud ve Nasara ehli millet, sahibi millettirler. Maamafih millet, „ehli 

millet“ ma’nasina da mecaz olarak kullanılir. Mesela „millet �öyle yaptı, millet 

böyle yaptı“ denilirki kavim demektir.“51 

Elmalının, içtimai ruhun olu�ma sürecini vücuddaki ruh ve beden ili�kisi 

üzerinden de kurgulamaya çalı�tı�ını görüyoruz. „Zira vücudda ruh ile cismin 

derin bir ıhtılatı vardır. Ve bir tezahhüri cismani ifade edemeyen ruhaniyetin hiç 

bir hükmü yoktur, ruhun en büyük �iarı vahdet oldu�u ve aynı zamanda her kalb-ü 

vicdanın ruhani duygusu sırf kendine ait bulundu�u için cismani bir tezahürde 

birle�miyen ruhlar arasında bir rabıtai vahdet tezahür edemez ve binaenaleyh 

sadece vahdeti ruhaniye üzerine müeeses bir ruhi içtimai taviri faidesiz ve belki 

gayri mümkindir.“52Yani tek ba�ına ruh nasıl bir anlam ifade etmiyorsa  ve 

tezahür edece�i bir beden arıyorsa; toplumda olu�acak olan ruhi ictimai 

(toplumsal ruh)de bireyin vicdanında hapsolmu� olan vahdeti ruhaniyenin 

dı�salla�arak tezahür edip efrad arasında payla�ılarak birlik ba�ının-rabıtai 

vahdetin- olu�ması gerekiyor.  

„Mütemasil ruhlu efrad arasında vahdeti ruhaniyetin mevcudiyeti, beyinlerinde bir 

vahdeti cismaniyenin tezahürü ile  malum olur ve bu suretle ruhaniyet 

cismaniyetten, cismaniyet ruhaniyetten müzaaf bir in’ikas ile kesbi kuvvet eder ve 

ruhi içtimai bu sayede te�ekkül eyler  ve ümmet bununla zuhura gelir.“53 

Birbirine benzer ruhlu fertler arasında ruhî birli�in varlı�ı, aralarında bir 

                                                 
51 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.1, s.484. 
52 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.1, s.533. 
53 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.1, s.533. 
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maddî birli�in görünmesiyle bilinir. Böylece ruh vücuttan, vücut ruhtan 

katmerli bir yakınla�ma ile kuvvet kazanır ve sosyal ruh bu sayede te�ekkül 

eder, ümmet bununla meydana gelir. 

Kısaca ifade etmek gerekirse, fertte önce, bütün de�erlerin kayna�ı olarak Allah 

teala’nın emir ve nehiylerini kabulle ba�layan vicdanı vahdet, bu tavrın toplumu 

te�kil eden di�er fertlerde de yaygınla�ması ile birlikte, formel bir anla�maya 

ihtiyaç hissetmeden, kendili�inden olu�an cemaatin içtimai ruhunu ve içtimai 

misakını te�kil eder.54   

2.3. E. M. HAMD� YAZIR’DA D�N VE SOSYAL BÜTÜNLE�ME 
 
         Birle�mek , kayna�mak, birlik ahenk ve denge içinde bulunmak, yekvücud 

olmak... gibi manalara gelen ve batı dillerindeki  ”integration”un kar�ılı�ı olan 

”bütünle�me” sosyolojide, toplumda ki küçük yada alt gruplar, cemaaler, menfaat 

birlikleri, müesseseler gibi sosyal yapının çe�itli unsurları arasında ki tamamlanma 

ve kayna�ma durumunu ifade etmektedir. Ba�ka bir bakımdan sosyal bütünle�me, 

bir toplumu meydana getiren fertlerin, farklı gruplarının ve daha geni� muhtelif 

ünitelerin kar�ılıklı ba�ımlılık ve ahenk içerisinde bir düzen te�kil edecek �ekilde 

birle�meleri sürecinden ibarettir. Bir ba�ka açıdan da sosyal bütünle�me, bir 

toplum ve sosyal grup içinde hakim olan kültürel de�erlerin toplumu meydana 

getiren fertler tarafından alınarak, kendilerine mal edilmesi ve böylece fertlerin 

toplumun sosyo kültürel de�erlerini kazanarak onunla uyumlu bir �ekilde ya�ama 

durumuna gelmeleri sürecini ifade etmektedir. 

         Bütünle�me  birbirinden ayrı olan parçaların bir ünite halini almasını temin 

eden vetiredir. Bu bakımdan sosyal bütünle�me bir çe�it içtimai te�kilatlanma 

                                                 
54 Tahsin  GÖRGÜN, Hamdi YAZIR’ın Sosyal Felsefesine Giri�, E.M.Hamdi Yazır Sempozyumu, Türkiye 
Diyanet Vakfı Yayınları/109, Ank., 1993, s.219.  
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vetiresini, çe�itli sosyal faaliyetlerin birbirleriyle olan ahenklilik derecesini ifade 

etmektedir.55 

Sanayi devrimi, sosyologların dikkatini bütünle�me konusu üzerine çekmi� ve 

sosyal bütünle�me konusunun büyük öncüsü Durheim olmu�tur. Durkeim’e göre 

bireylerin ba�lı bulundukları gruplar içinde kalmalarını sa�layan faktörlerin 

ba�ında benzerlik  yani ki�ilerin aynı karakteristiklere sahip bulunmaları gelir. 

Durkheim küçük bir toplumda bütün üyelerin aynı asli karekteristikleri 

ta�ımalarından ortaya çıkan bu dayanı�maya ”mekanik dayanı�ma” adını 

vermi�tir. Mekanik dayanı�ma, ortak de�erler ve inançlar marifetiyle yerle�en 

dayanı�madır. Bu de�erler ve inançlar ki�inin ve grupların ba�arılı olarak i�birli�i 

yapabilmelerini sa�lar. Buna kar�ılık, i� bölümünden do�an dayanı�ma ”organik 

dayanı�ma ” olarak adlandırılmı�tır.56 

Bununla birlikte J. Wach’ın da kuvvetle i�aret etti�i gibi, dinin toplum içerisindeki 

yapıcı ve birle�tirici rolü, ihtilaf yaratıcı ve parçalayıcı fonksiyonunu kat kat 

a�makta olup, her ne kadar toplumdaki birlik ve bütünle�menin temini dinin ne 

niyeti ve ne de asıl gayesi olmamakla birlikte din, neticede sosyal bütünle�meyi 

gerçekle�tirmeye yönelmektedir. Çünkü bir din, herhangi bir toplumda yayılıp 

yerle�ti�i ve kökle�ti�i andan itibaren, orada çe�itli inançlar, müesseseler, normlar, 

de�erler, adetler, tavır ve davranı� modelleri aracılı�ı ile hayatiyet bulmakta ve bu 

�ekilde o, toplumun sosyal varlı�ı ile kayna�arak, toplum fertlerini dini ve sosyo-

kültürel bütünle�tirici bir fonksiyon görmektedir. Gerçekten de bu hüküm, 

özellikle inancı ve sisteminin temeline ”Tevhid” akidesini yerle�tirmi� bulunan 

�slam dini ve bu dini kucaklamı� bulunan müslüman topluluklar için geçerli olan 

bir husustur. 

                                                 
55 Ünver GÜNAY, a.g.e., s.311. 
56 Sulhi DÖNMEZER, a.g.e.,s.170. 
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         Elmalılı M. Hamdi’ye baktı�ımızda dinin -islam’ın-  toplum hayatındaki 

birle�tirici ve bütünle�tirici yönlerini somut diyebilece�imiz örnekler 

üzerinden de göstermeye çalı�maktadır. Bu örneklerin ba�ında toplum içinde 

üst düzey kayna�tırma ve bütünle�meyi sa�layan cemaatle namaz kılmak fiili 

gelmektedir : 

2.3.1- Toplumsal Bütünle�meyi Sa�layıcı Bir Unsur Olarak Cemaatle 
Namaz:  
�slam dininde birlik ve beraberli�e büyük önem verilmi� ve insanları 

biraraya getirecek, kayna�tıracak olan her türlü faaliyet te�vik edilmi�tir. Bu 

te�viklerin ba�ında da, insanların birbirlerinden haberdar oldu�u, halle�ti�i, 

cemaatle namaz gelmektedir. Günde be� vakit namaz, haftada bir Cuma 

namazı ve yılda iki kez olmak üzere bayram namazlarının kılınması �eklinde, 

müslümanların bir araya gelmesi sürekli olarak te�vik edilmi�tir. Elmalılı M. 

Hamdi Yazır’ın ilgili yorumlarına bakarsak: 

”Cemaati islamiyenin te�ekkülü de Fatihanın nüzulünden sonradir. Binaenaleyh 

arada acip bir devir �aibesi var zannedilir(Bundan dolayı arada tuhaf bir zaman 

kusuru var zannedilir)� Fakat hakikat öyle de�ildir.” “Bu ayette ( 
�
����
�� �
�� �

!"�#$� ) (Fatiha,1/4) cem’iyet ve içtimaiyete büyük bir ehemmiyet verilmi�tir. 

Çünkü akit „ibadet ederim, istiane ederim“ gibi mütekellim vahde yani fert sigasile 

yapılmıyor da „!"�#$�%����“ diye cemi yani mütekellim maalgayr sigasile 

yapılıyor.Yani;�Namazda Fâtiha okurken bir kimse yerinde "Yalnız sana ibadet 

ediyorum ve yalnız senden yardım diliyorum." dese namazı bozulacaktır. Çünkü 

yüce Allah ki�iden yalnız ki�isel vicdanı ile bir antla�ma yapmak istemiyor da 

sosyal vicdanı ile bir antla�ma yapmak istiyor. Ve her namazında bu vicdanı 

terbiye etmek, kuvvetlendirmek istiyor.“57 

                                                 
57 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.1, s.115. 
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“(&�'(��
 )�*"+ 
 �) ve salatı ikame ederler, yani malum olan namazı dosdo�ru 

kılarlar. �kame kıyam ve kıvamdan if’al olarak lügatte kaldırıp dikmek veya 

düzeltip do�rultmak veya terviç ve idame etmek veya ihtimam ile icra etmek 

manalarına geldi�inden salate nisbetinde bu manaların birinden veya kadri 

müterekinden beli bir istiare yapılmı� ve bunun için bir kelimelik “)�'(  ” yerine 

iki kelimelik “&�'(��
 )�*"+  ” intihap edilmi�tir. Evvel emirde dikmek veya 

do�rultmak manalarını dü�ünelim: bu bize “namaz dinin dire�idir” hadisi �erifini 

hatırlatır. Bu hadiste din yüksek bir binaya te�bih ediliyor ve namaz ayni o binanın 

dire�i gösteriliyor ki imanda bu binanın temelidir. Temsilen diyebiliriz ki bu 

binanın mimarı Allah, ba� kalfası Peygamber, amelesi ümmetir. Bu binanın temeli 

kalplerin derinliklerinde atılacak ve a�ızlardan ta�acak, dire�i ferdi namazlarla 

ihsar ve tesviye olunacak ve cemaat ile meydanı �ühuda dikilecek, sonra üzerine 

aksamı sairesi in�a edilecektir.Ve fakat �urası unutulmayacaktır ki bu bina camit 

(cansız) de�il, zihayat (canlı) tır. Bu selef tarafından bi kerre yapılmı� olmakla 

sonradan gelenler, yalnız bunun içinde oturup kalacak de�ildirler. O bir bünyei zi 

hayat gibi her gün yapılıp i�letilecek, her gün nümuvvü inki�afına hizmet 

edilecektir. Bu bina ve direk te�bihi bize islâmın vaziyeti içtimaiyesini ve bu 

vaziyette namazın kıymet-ü ehemmiyeti mevkiiyesini anlatıyor. Filvaki cemaatle 

namaz içtimaiyeti islâmiyenin dire�idir ve bütün te�kilâti islamiyenin mebnasıdır. 

Ve cemaatle namaz kılmak  ve kıldırmak o dire�i dikmektir. Münferiden namazlar 

da bu dire�in ihzar ve tesviyesidir. Dosdo�ru, zahir-ü batını temiz ve muntazam 

olarak namaz kılmak, imanın nemalanıp bütün vücuttan fı�kırması ve güzergahı 

hayata bir cereyanı muntazam ve müstakim vermesidir.“58 

Cemaatla ibadet etmek için cemaatin te�ekkül etmi� bulunması lazımdır. Halbuki 

cemaat kuru bir kalabalık demek de�il, ruhi vahidle hareket edebilen bir heyeti 

                                                 
58 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.1, s.186-187. 
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müntazamei vahdaniye demektir. Binaenaleyh cemaatin te�ekkülü bir ruh ve bir 

misaki içtimaiye mütevakıftır. Misaki içtimai ise henüz içinde bulundu�umuz akd-

ü mukavele ile te�ekkül edecektir. 

“ �,$-�� “ den nefsi ferdî ve hey’eti umumiyyesiyle nefsi içtimaîye �amil bir 

mana anlamalıdır. Yani her ferd kendi ferdiyyetinde vazifesini bilir ve yapar. 

Müslüman hey’eti içtimaiyyesi de umurı ammesi itibariyle ancemaatin salah üzere 

bulunur, bilfi’il hidayet üzere gider, nefsi ferdî ferdiyyetinde, nefsi içtimaî 

içtimaiyyetinde hidayet-ü salahini muhafaza eylerse onlara kafirlerin, mü�riklerin, 

yabancı milletlerin dalâletleri hiçbir zarar vermez, yoksa ben yapmıyorum ya 

ba�kaları ne yaparlarsa yapsınlar deyipte umurı ammenin cereyanına alakadar 

olmayan ve onun ıslahını vazife edinmeyenler kendi nefislerinde do�ru yolu 

tutmamı� ve zimamı umurı �irarın ve erbabi dalâlin ellerine teslim etmi� 

olacaklarından dolayı her halde mes’ul olur, zarar görürler. Ça�da�ı olan �air ve 

yazar M.Akif Ersoy’un da dedi�i gibi: girmeden tefrika bir millete dü�man 

giremez; toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. 

Salah ve hidayeti içtimaiyyenin de mebdei salah ve hidayeti ferdiyyedir. 

Ferdler do�rulunca cemaat de do�rulmu� olur. Cemiyyetini ıslah-u tanzim etmek 

isteyen ferdler evvel emirde kendilerini ıslah etmeli, emri bilma’ruf nehyi 

anilmünkere evvela kendi nefislerinden ba�lamalıdırlar. Her ferd, hak yolunu 

tutup kendini bil’fiil ıslah edince âhare nümune olması, salah-u hidayetinin 

di�erlerine sirayet etmesi binnisbe kolay olur. Nefsi ferdî böyle oldu�u gibi nefsi 

içtimaî de böyledir. Nefsinde kendi umru muhtel, salah-u hidayete muhtaç olan bir 

kavm de di�er kavmi ıslah59 edemez, di�erlerini ıslah etmek veya onların 

zararlarından kendilerini vikaye eylemek isteyen bir millet evvel emirde kendi 

umuri dahiliyyesini ıslah ve tanzim etmeli, kendi yolunu do�rultmalıdır. Bunun 
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için mü’minler de di�erlerinden evvel kendilerini düzeltmeli ve kendi umuri 

dahiliyyelerini ıslaha dikkat eylemelidirler. Bunu yaptılar mı di�er bozuk olan 

efrad-ü akvamın dalâletinden mutazarrır ve mes’ul olmazlar.60 �deal anlamda bir 

bütünle�me için E.M.H.Yazır’ın önerileri tazeli�ini her zaman korumaya 

devam edecek olan toplumsal hakikatleri barındırıyor. Fert ve toplum 

içiçeli�i o kadar önemli ki adeta hiyerar�ik bir sıralamaya tabi diyebiliriz. 

E.M.H.Yazır’ın sıralamasına baktı�ımızda cemiyetini ıslah etmek isteyen bir 

fert, ıslaha önce kendi nefsinde ba�lamalı ki bu durum bir ba�kasına sirayet 

eden örnek bir durum olarak bütün bir toplumda yaygınla�ması daha kolay 

olur. Ba�kalarını ıslah etmek veya ba�kalarının zararlarından korunmak 

isteyen bir millet evvela kendi içi�lerini düzeltip tanzim etmeleri gerekir. 

   „Korkunç bir yolun kenarına çekilmi� olan bir ip veya bir kuyuya dü�mü� 

olanları çıkarmak için uzatılmı� bir ip ve ona vechi layıkile iyice tutunmu� bir 

hey’et tasavvur edinin. ��te bu tasavvurdan hasıl olan hey’eti içtimaiyye Kur’an 

etrafında mütemadiyen yükselen bir cemaati islaminin misalini te�kil edecektir. 

Cemaati �slamdan böyle bir ümmet de te�ekkül etmelidir: „Emetün“ öne dü�en, 

fırakı muhtelifeyi toplayan metbu bir cemaat demektir ki hepsinin önünde de 

imam bulunur. Cemaatle namazlar bu muntazam ve hayırhah tertibi içtimainin61  

tecelliyatını ifade eden sureti mahsusesidir. Bu suretle hayra davet ve emir 

bilma’ruf, nehiy anilmünker yapmak bir ümmet ve imamet te�kili müslümanların 

ba’del iman ilk farizai diniyyeleridir.“62 �yili�i emredip kötülükten sakındırmak 

eylemi bir milletin muntazam bir tertibi ve bütünlü�ü için imandan sonra 

yapılacak olan ilk dini fariza olması gerçe�i de bir mana ve amaç üzerinde 

birle�meye örnek te�kil edebilecek güzel bir örnek olarak alınabilir.   

                                                 
60 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.3, s.1827. 
61 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.2, s.1154. 
62 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.2, s.1155. 
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„Gerek ferd ve gerek cem ìyyet için namaz, dinin dire�i zekât da köprüsü 

oldu�undan namazı ve zekâtı zayi  ̀ edenler bu müjdeyi gaib etmi� olurlar, onun 

için Hazreti Sıddık bunları ifa etmiyenlerle harb etti.“63 

              „Misakı fıtri ile ahdi ilahiye dahil olmu� ve yeminlerinde sadık olmu� 

kimseler kesblerinden mesul ve müstefid olmakla beraber netice itibariyle yalnız 

kesiplerine ba�lı olmayıp kesiplerinden çok fazla nimet ve saadetlere irerlerki 

bunun misali bir ferdin tek ba�ına çalı�masıyla içtimai bir mukaveleye  merbut 

olarak cemiyyet halinde çalı�ması arasındaki farktır. Zira cemiyyetle ya�ıyanlar 

yalnız kendi kesiplerinden de�il, cemiyyetlerinin kıymetine ve mukavelelerinde ki 

sadaketlerine göre yekdi�erinin mü�terek ve mütekabil mesaisinden yüksek bir 

surette istifade ederler. Da�ınık kesiplerin zahmeti çok, verimi az oldu�u halde bir 

yemin ve misaka ba�lanarak muhtelif kesiplerini sadakatle birle�tirmi� ve 

amellerinin tevzi ve i�tirak noktalarına hep bir ruh ile sarılarak cemaatle yürümü� 

olanlar her biri kendi kesbinden müstefid olmakla beraber yekdi�erinin 

kesiplerinden de mütezayid bir surette nasip alırlar.”64 Elmalılı M. Hamdi Yazır’ı 

toplumsal bütünle�me ile ilgili olarak  fert ve toplumun kar�ılıklı 

kazanımlarından bahsetti�ini görüyoruz. Yani toplumsalla�amanın, 

sosyalle�menin fert açısından birçok kolaylıkları ve kazanımları oldu�u gibi 

fertlerinde mevcut toplumsalla�mayı sa�lıyacak birçok katkıları vardır. 

”Fakat herkesin menfaat-ü mazarreti kendi kesbine maksur olacak, kimse 

kimsenin amelinden asla müntefi ve mutazarrır olmayacaksa teâvünün, 

içtimaiyetin, ümmet-ü �mametin hikmet ve faidesi nedir? Bu bir teshilden ibaret 

olsa yine bir menfaat de�il midir? Sonra tevarüs bir hükmi Dünyevî dahi olsa 

bunun menafii uhreviye de hiç hükmü yok mudur?”65 E.M.H.Yazır’ın burada 

                                                 
63 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.5, s.3655. 
64 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.8, s.5465. 
65 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.1, s.509. 
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toplumda olması gereken yardımla�manın, sosyalle�menin zaruriyetine vurgu 

yapmak için olumsuz soru ile dikkatleri çekerek, herkesin kazancının 

kendine oldu�u, kazancından yada zararından bir ba�kasının 

etkilenmeyece�i  bir toplumun olamazlı�ının mesajını veriyor. 

2.3.2-Toplumsal Birlik ve Bütünle�meyi Sa�layıcı Bir Unsur Olarak Zekat: 
 

Kur’an’da yer alan bir ba�ka dayanı�ma ve  kayna�ma unsuru da 

zekattır. Zekat ibadeti sayesinde insanlar birbirlerinin durumlarından 

haberdar oluyor; ve yardıma ihtiyacı olan kimselere, imkanı yerinde olanlar 

tarafından yardımlar yapılarak farklı gelir düzeyine sahip insanlar arasındaki 

farklılık bir nebze de olsa giderilmi� ve bu gelir farklılı�ı sebebiyle olu�abilecek 

muhtemel kıskançlık, kin ve nefret duygularının da önüne set çekilmi� 

olmaktadır. Elmalılı M. Hamdi Yazır da zekatın bu yönlerini de içine alan 

çe�itli yorumlarda bulunmu�tur: 

             ” Kur’an ” Müslümanların mallarında sailin ve fukara için bir hakk-ı 

malum vardır” (Mearic/24-25) buyuruyor ki lisan-ı �eriat’ta buna zekat derler. 

Gerçi fukaraya sadaka ve muavanet her dinde ve insaniyetin hepsinde vardır; fakat 

dini islam bunu arzuya tabi bir muavenet-i muhsinane �eklinde bırakmakla iktifa 

etmiyor, a�niyayı fukaraya borçlu addediyor ve zakatı fukaranın bir hakkı telakki 

ediyor. Halbuki borcunu ödemekle atiyye, hediye vermek arasında ne kadar fark 

vardır! Fukaranın bu hakkı gözetilmeyen cemiyetlerin tabakalarında o kadar 

münaferet ve gayz husule gelir ki ilk fırsatta o cemiyeti peri�an eder ve hakk-ı 

veraset, hakkı temellük-i �ahsi gibi umdelerin bile aleyhinde feveranlar hasıl olur. 

Halbuki hakkı  veraset ve hakk-ı temellük-i �ahsi en mühim hukuk-i tabiiyyeden 

ve bir milletin en mühim esbab-ı saadetindendir. Çünkü hakk-ı temellük-i ferdi 

olmayan bir memlekette istihsali �ahsi mü�evviki yoktur. �stihsal   mü�evviki 
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olmayan yerde de saadet-i ferdiyye yoktur. Hakk-ı veraset ise, hakk-ı temellükün 

bir netice-i zaruriyesidir. Bunlara kar�ı husule gelen gayzlar hep a�niyanın 

ihtikarından, ihtirasından ve fukaranın hakkını tanımamasından ne�et eder.”66 

E.M.H.Yazır’ın bu sözlerinden anla�ılan, zekatın bir toplumun tabakaları 

arasındaki olu�acak olan nefret ve kin duygusunun engellenmesinde ve 

barı�ın tesisinde çok önemli etki ve katkılara sahip oldu�udur. Bir ba�ka 

açıdan da zekat insanların yardım etme duygusunu ço�turaca�ı için bireysel 

anlamda insanları çalı�maya da itecek ve böylece toplumla birlikte ferdin de 

saadeti artacaktır.  

”Kimsenin hakkını yemedikten sonra, kim olursa olsun muhtaç olanlara mümkün 

olan muaveneti yapmak, infak, tasadduk vesair envai birr-ü hayırdan biriyle 

bakmaktır. Muhtaç olan akrabanın insanda hakkı olaca�ı gibi, geçimsiz kalmı� bir 

bîçarenin, yolda kalmı� bir seyyahın bütün cem’iyyette bir hakkı vardır. 

Binaenaleyh bunları gözetilecek müesseseler yapılmalıdır. Bu – bunlara hakkını 

vermek Allah yüzünü murad edenler için – yani Allah’ın rızasını arayanlar için 

hayırlıdır. Ve felâh bulacak olanlar i�te onlardır. Allah rızasını gözeterek umumî 

olsun hususî olsun hakkını yerine koyanlardır.”67 

”Hikmet ve sünneti ilâhiyeye nazaran böyle gece gündüz, gizli açık demeyip 

her zaman ve her halde infaka devam edebilmek az olsun çok olsun infakın ekmeli 

vücuhu olan bu tarzı sahibinin tarikı kesbine nazaran muhtelif meratibe 

mütehammildir. Bunun esasında emvalin intifaa tahsısıyle ihtikâr-ü iddihardan 

sıyaneti ve tedavülün te�rii gibi hayatî, malî, iktısadî hikmetler vardır. En calibi 

dikkat nokta iktısadı ferdî ile iktısadı umumîyi telif etmektir. Cemiyetin nizamı 

umumîsi servetin tedavüli küllîsine mani ve iddiharı �ahsî hırsını tervice müsaid 

                                                 
66 E.M.H. YAZIR,Müslümanlık Mani-i Terakki De�il, Zamin-i Terakkidir, Sebilürre�ad,                                                                
C.XXI/544 -54 (Temmuz-A�ustos 1339), �smail KARA,Türkiye’de �slamcılık Dü�üncesinin Temel 
Metinleri,Gerçek Hayat Yay.,s.343-344 
67 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.6, s.3828. 
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oldu�u zaman sukutı içtimaî ba�lamı� oldu�unu bilmek lâzim gelir ve o zaman 

ehli imanın eshabı emvaline bu babda yüksek vazifeler terettüb eder ki bunlar 

bütün meksubatın sarfına kadar müntehi olabilir.”68 

2.3.3 -Toplumsal Bütünle�meyi Sa�layıcı Bir Unsur Olarak Oruç: 
 
              Sosyalpsikolojik yakla�ımlar, ferdi farklılıklardan çok, benzer 

davranı�ların sebepleri üzerinde durur. Sosyal etki sonucu meydana gelen gruba 

yada cemaata uyma davranı�ı, ki�ilerde benzerlik ve sosyal davranı�larda 

düzenlilik do�urur. Bu görü�ten hareketle, dini bir vecibe olan ”oruç ibadetini” 

nin psikolojik ve sosyal etkilerinden dolayı bir ”sosyal de�er ve norm” olarak 

benimsenmesi ve böylece de sosyal davranı�lara belli bir etki yapması tabiidir. Bu 

açıdan oruç ibadetinin fertlerde meydana getirdi�i benzer ve ortak sosyal 

davranı�ları incelemek, hem konuya daha farklı bir yakla�ım getirir, hem de dinin 

fert ve toplum hayatındaki rolü ve önemini açıklama imkanı verilebilir.69 

E.M.H.Yazır’ın konu ile ilgili tespitlerine baktı�ımızda: ”Oruç tutmıyan 

sabretmesini bilmez, iktısad-ı nefsanisini gözetemez, hele refah içinde ya�ıyanlar 

hiç oruç da tutmazlarsa bütün hürriyetlerini �ehvetlerine kaptırırlar, ve �unun 

bunun ırz-ü malına tecavüzden kendilerini alamazlar, haram helal seçemezler, 

hatta vicdanları da istemiye istemiye rezaletlere atılırlar.Böyle esiri �ehvet olanlar, 

o kadar sabırsız ve o kadar aç gözlü olurlar ki bir gün aç kalmakla hemen 

ölüverece�iz zannederler ve bu zannile orucu muzır imi� gibi telâkki ederler. 

Halbuki oruç gerek ferdî ve gerek içtimaî noktai nazardan büyük bir terbiyei 

ruhiyeyi haiz oldu�u gibi, aynı zamanda midenin ve bedenin istirahati ile sıhhî ve 

                                                 
68 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.2, s.943. 
69 Veysel UYSAL, Psiko-Sosyal Açıdan Oruç, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ank., 1994, s.190.,191. 
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tıbbî bir takım fevaidi cismaniyeyi müstelzim bir riyazati bedeniyyeyi de 

mütezammindir”.70  

 ”Orucun bu vechile bedene mukavemet, metanet, iktisadı nefsanî 

bah�eden bir takım fevaidi cismaniye ve ruhaniyesi, hayatın ve insanlı�ın tadını 

tattıran ve fukaranın ahvalini hissettiren içtimaî ve ahlakî menafiı hasenesi 

bulunmakla beraber, bunların hepsi birer faide olup illet ve hikmeti vücub 

de�ildirler.”71 Toplumsal açıdan oruca baktı�ımızda en büyük kazanımın bir 

ba�ka insanın durumunu dü�ünmemize yol açacak olan empati ya da 

di�ergamlık duygusunun bireyler tarafından içselle�tirilmesidir diyebiliriz. 

”Orucun asıl hikmeti vücubı emri ilâhîye inkıyad ile zevkı ubudiyyeti tatmak ve 

ruhı âsârı riyadan tathir ederek kuvvet-ü ihlası artırmak ve kendini bizzat vikayei 

ilâhiyeye tevdi’ etmek için mücahedei nefs eylemektir. Netekim Cenabı Allah bir 

hadîsi kudsîde „ Oruç benim içindir ve onun mükafatini ancak ben veririm“ 

buyurmu�tur. Bu suretle „)�+#.
�,'��“ nazmı mecîdi sıyamın hikem-ü menafimi 

fevaid-ü mesalihini, illet-ü makasıdını bütün �ümulile ifade eden bir beyanı 

ilâhîdir ki hepsini, maddî manevî dinî ve dünyevî mekasıda �amil olan hasleti 

ittikada icmal etmi�tir.”72 Bir  ba�ka kazanımda kendi nefsi ile mücadele içinde 

olan ki�iler kendilerini ıslah etmek suretiyle, kendilerinden olu�acak olan 

toplumu da kötülüklerden uzak tutup ıslah etmi� oluyorlar. 

2.3.4 -Toplumsal Bütünle�meyi Sa�layıcı Bir Unsur Olarak Hac: 
 

Elmalılı, hacla ilgili olarak toplumsal birlikteli�i fiili olarak tecelli 

ettirecek en büyük ve en kapsamlı kulluk �iarı oldu�unu  tespitten ba�ka 

bunun nasıllı�ına dair pek ayrıntıya girmemi�tir. Evet gerçekten de Hac 

                                                 
70 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.1, s.627. 
71 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.1, s.628. 
72 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.1, s.628. 
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ibadetinin �u an yüzbinlerce müslümanı bir araya getirip bulu�turan, benzeri 

bulunmayan dev bir organizasyon oldu�u herkesin üzerinde ittifak etti�i bir 

gerçektir.  

     ”Haccın hikmetine gelince: bunun dini ve dünyevi menafiı kesireyi 

mütazammın oldu�u her türlü �üpheden varestedir. Ezcümle emri kıblede beyan 

olunan – /��"*0
1�
�,�
2� 
����,.
�*� � - mazmunı celilindeki tevhidi içtimaiyi fi’len 

tecelli ettirecek olan en büyük en �amil bir �iarı teabbüddür ki bunun vüs’ati 

�ümulünü kürei Arz üzerinde hiçbir mekanda bulmak kabil de�ildir.73   

2.3.5 -Sosyal Bütünle�me ve Kayna�ma Unsuru Olarak Cihad: 

              Cihad ve sosyal bütünle�me arasında nasıl bir ili�kinin olaca�ı sorusu 

akla gelebilir. Fakat, Elmalılı’nın, a�a�ıda vurgusunu kısmen yaptı�ı 

yorumunu buraya aktarırken ‘sava�’ kelimesinin birçok milletteki kar�ılı�ının 

dü�mana kar�ı omuz omuza olma ve kayna�ma halini de içine alan bir durum 

oldu�u gerçe�ini de göz önünde bulundurmak gerekir. 

              “Cihadın hikmeti insanları ikrahtan korumak, ikrah kabul etmiyen dini 

hâkim kılarak i l̀âi kelimetullah etmek, ya ǹi herkesi mensub oldu�u akideden 

cebren çıkarma�a çalı�mayıb, hakkın bilihtiyar kabul ve inti�arına sed çekmek 

isteyen ve gücünün yetti�ine cebr-ü ikrah eden hak dü�manlarının def ì ve 

mevaniin ref ì ile kalbi selim ve aklı müstakım için tebeyyün etmi� bulunan tarıkı 

rü�dü, hâkimiyeti hakkı umuma arz-u i l̀ân etmek ve bu suretle ümmeti 

Muhammedi cemaati mürselîn miyanındaki makamı Muhammedi ile mütenasib 

olarak mileli muhtelifeden mürekkeb bir hey èti içtimaiye üzerinde müsalemeti 

umumiyeyi kâfil kalbi kül gibi hâkim bir ümmeti vasat yapmak ve Peygamberlerin 

hiç birini tefrik etmeyib hepsine aledderecat iman ile vahdaniyeti ilâhiyeye 

                                                 
73 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.2, s.708. 
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mübteni olan dini islâmı bütün dinlerin rabıtai külliyesi ve hedefi terakkisi olan bir 

dini umumî olarak müdafaa ve ızhar eylemektir.”74 (Cihadın  hikmeti, insanları 

zorlamadan korumak, zorlama kabul etmeyen dini hakim kılarak Allah'ın kelâmını 

yükseltmek, yani herkesi mensub oldu�u inançtan zorla çıkarmaya çalı�mayıp, 

hakkın isteyerek kabul edilip yayılmasına set çekmek isteyen ve gücünün yetti�ince 

zor kullanan hak dü�manlarının savulması ve engellerin kaldırılması ile sa�lam bir 

kalb ve güçlü bir akıl için açıkça ortaya çıkmı� bulunan do�ruluk yolunu, hakkın 

egemenli�ini herkese arz ve ilân etmek ve böylece Muhammed ümmetini, 

peygamberler cemaati arasındaki Hz. Muhammed'in makâmı ile uyumlu olarak 

çe�itli milletlerden te�ekkül eden sosyal bir toplum üzerinde genel barı�ı üstlenen, 

kamunun kalbi gibi egemen ve orta yolu tutmu� bir ümmet yapmak ve 

peygamberlerin hiç birini ayırmayıp hepsine derecelerine göre iman etmekle 

Allah'ın birli�ine dayanan �slâm dinini, bütün dinlerin genel ba�lantısı ve ilerleme 

hedefi olan genel bir din olarak savunup açıklamaktır. ) Elmalılı M. Hamdi Yazır 

burada cihada vurgu yaparken daha çok, bir bütünlük te�kil eden toplumsal 

yapının zorla bozulmaya çalı�ıldı�ı durumlarda, bütün herkesin kayna�ıp tek 

vücud olaca�ı ve olması gerekti�i gerçe�ini de dile getirmi�tir. 

2.3.6- Sosyal Bütünle�me ve Kayna�ma Unsuru Olarak �yili�i emredip, 

kötülükten sakındırmak(Emri bil Maruf Nehyi anil Münker) : 

Emri bil maruf nehyi anil münker yani ‘iyili�i emredip, kötülükten 

sakındırma’ ilkesi klasik sosyoloji ba�lamında dü�ünüldü�ünde, toplumsal 

bütünle�me normlarına uymayan bir ilke gibi durmaktadır. Fakat bu ilke iyi 

analiz edildi�inde, toplumsal kayna�maya ve bütünle�meye götüren yollardan 

biri oldu�unu rahatça görebiliriz. Elmalılı’nın dikkatlerimizi çekti�i husus; bu 

                                                 
74 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.2, s.864. 
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ilke sayesinde her fert kendi ıslahını ve otokontrolünü yapacak, fertlerin 

toplamından olu�an toplum da bu sayede bir istikamet ve düzenlilik kazanmı� 

olacaktır. Düzenlili�ini kazanmı� olan bu toplum da dı�arıdan gelecek her 

türlü bozucu etkiye kar�ı, dirlik ve bütünlü�ünü korumak için donanımlı bir 

�ekilde durarak birlikteli�ini devam ettirecektir. 

               “Ey iman edenler! Siz ancak kendinize bakınız, umumiyyetle hepiniz 

kendi �ahıslarınızı, kendi millet-ü cemaatinizin salâhina ihtimam ediniz, evvelâ 

kendinizi düzeltme�e u�ra�ınız: Zira siz, ferden ve cemaaten hepiniz hidayette 

bulunur, do�ru yolu tutarsanız dalâlette kalanlar size zarar vermez. – Bundan hiç 

kimse hiç kimseye karı�masın, herkes kendi nefsinde bir hayatı infirad ya�asın 

gibi bir mana anla�ılmamalıdır. Malumdur ki hidayette olmanın, do�ru yolu 

tutmanın erkanından biri de istitaati kader(gücü yetti�i kadar) emri bilma’ruf 

nehyi anilmünker(iyili�i emredip, kötülükten sakındırma) yapmaktır.“75 

2.3.7 – Sosyal Bütünle�me ve Kayna�ma Unsuru Olarak Sevgi: 

              Sevgi unsurunun, sosyolojik dü�ünü�te bir bütünle�me unsuru olarak 

alınıp alınamayaca�ı, tartı�ılması gereken bir kavramdır. Fakat �uda bilinen 

bir gerçektir ki; sosyoloji teorileri içinde sürekli tartı�ılagelen konulardan 

biri de toplumu bir araya topluyan ve bir arada tutan �eyin ne oldu�u 

sorusudur. Elmalılı M. Hamdi’ ye göre bu �ey Allah’ın insanları yaratırken 

içlerine koymu� oldu�u meveddet ve merhamet duygusudur. 

              “Ve yine onun ayetinden – uluhiyyetin eltafını gösteren ayetlerinden „
)�


�,�
3'4
!�/�0��5�
�,$-�� …“(Rum,30/21) ki sizin için nefislerinizden – yani maymun 

veya di�er bir hayvandan de�il, kendi özlerinizden ayni insan, be�er cinsinden – 

zevceler halketmi� kendilerine ısınasınız ,meyl edip ülfet eyleyesiniz diye – çünkü 

                                                 
75 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.3, s.1825. 
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cinsiyyet kokla�ma�a ihtilaf ürküntüye sebep olur. �nsan e�ini ba�ka hayvandan76 

aramak mecburiyetinde kalsa idi ne feci’ olurdu? Hem aranızda bir mevedded ve 

rahmet koymu� – izdivac vasıtasıyle öyle insanî bir sevi� ve esirgeyi� ki hayvanlar 

gibi kızı�ma demlerine munhasır de�il, hatta yalnız zevclerle zevceler arasında 

de�il umumiyyetle siz insanlar arasında bir meveddet ve merhamet hissi 

yapmı�tır. �üphesiz onda – nefislerinizden zevceler yaratıp aranıza meveddet ve 

rahmet bırakmakta ayetler var, sade bir ayet de�il, bir çok ayetler, Allah tealânin 

tabiatleri halk ve tahvil edip kemale erdiren kudretiyle beraber rahmetine, ve 

bilhassa insanlar arasındaki inayeti rahmaniyye ve ahkâmi rabbaniyyesine dahi 

delâlet eyleyen deliller vardır. Tefekkür edecek bir kavm için- yani bu ayet, çok 

dü�ünülecek bir ayettir. Hem sade ferdin dü�ünmesi kâfi de�il cem’iyyetle kavm 

dü�ünmelidir. Dü�ünecek bir kavm için insan hilkatinin bu ayetinde öyle 

hikmetler, delâletler vardır ki insanlı�ın nasıl yüksek bir ahlak ve sevimli bir 

medeniyete müstaid (yatkın) ve ne kadar mes’ud bir hayat ve nimete namzet 

olarak yaratıldı�ını ve bu hayatın bir rüknü olan kadının sükut ve zilletten 

muhafazası için sevgi ve esirgeme hisleriyle nasıl bir nizamı içtimaî takip edilmek 

lazım geldi�ini gösterir.“77  

              „Din-i �slam’ın bu hak-perestlik  esasından do�an netaic-i 

ictimaiyyesinden birisi vahdet(birlik) ve uhuvvet(karde�lik) esasıdır. Gerçi 

vahdet-i ictimaiyyenin esası tecanüs(bir cinsten olma)tür. Fakat tevhid-i Bari ve 

tazimi hak seciyyesinden do�acak olan tecanüs, bütün tecanüslerin fevkindedir. 

Çünkü hak-perestlik bulunan ve hakkın birli�ine kail olan ruhların miyar-ı 

hassasiyet (hassasiyet ölçüsü) ve tefekkürleri hep bir olaca�ı için, bu tecanüsten 

hasıl olan vahdet, her türlü vahdetlerden daha kavi ve daha cemiyetli olur. ��te 

                                                 
76 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.6, s.3811. 
77 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.6, s.3812. 
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�slam’daki vahdet-i ictimaiyyenin kuvveti bundan münbaistir. Tevhid-i Hak her 

vahdetin ve her kuvvetin esasıdır.78 

2.3.8 -Toplumsal Bütünle�me Unsuru Olarak Dayanı�ma ve �� bölümü: 
 
             �� bölümü kavramı fonksiyonel bütünle�menin söz konusu oldu�u 

toplumlarda daha çok görülen bir olgudur.“Buna göre fonksiyonel bütünle�me, 

toplumda ki i� bölümünün ahenkli bir �ekilde gerçekle�mesinin bir sonucu 

olmaktadır. Mamafih orada, toplumun her çe�it normları, müesseseleri ve 

de�erlerinin önemli bir rol oynadıkları muhakkaktır.“79 

  „Allah’a iman ve itaat için Peygamber tarafından yapılan davete esbabı kiramın 

biat ve icabetleri gibi biat ve dinin dire�i olan namazı ikame ile cemaat ve 

cem’iyyeti sa�lam tutanlar emirleri de beyinlerinde �urâdir. – ��leri: buyurukları 

istibdad ile de�il, aralarında danı�ıkla reiylerine müracaat iledir. Kendi i�lerine 

kendileri sahiptir, ba�kalarının elinde esir de�il aralarında tesanüdsüz 

cem’iyyetsiz, müteferrikta de�il, toplanıp sözü bir etmesini bilirler.(yani  

mü�avere-danı�ma- için de insanların, bölük ve parçalı de�il, bir araya gelip 

bütünlük te�kil eden bir durumda olmaları gerekir.)  Müraceatin sureti de reiy 

kabiliyeti olan ammenin re’ylerini temsil edebilecek ictihad sahibi hall-ü akd 

erbabının (meseleleri dü�ünüp çözüme ba�layacak kimselerin) toplanıp müzakere 

etmesiyledir. Resuli ekrem sallallahü aleyhi vessellem “ ��6�
 78
 �9	��:
 � „ 

müeddasınca harb maslahatlarına teallûk eden i�ler de mü�avere ederdi. Ondan 

sonra da eshab gerek onda ve gerek ahkâmda mü�avere ettiler, Peygamberin vefatı 

üzerine Halife intihabi ve ehli riddete kıtal, ceddin mirası, �arab içenlerin haddinin 

adedi ve Irakta fetholunan arazinin ahkâmi vesaire gibi mesail hep bu kabildendir. 

�üphe yok ki ahkâma müteallik mü�avere, hakkında nassı kat’î malûm olmayıp az 

                                                 
78E.M.H. YAZIR,Müslümanlık Mani-i Terakki De�il, Zamin-i Terakkidir, Sebilürre�ad, a.g.e., s.334  
79Ünver GÜNAY, a.g.e., s. 312.  
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çok mevridi ictihad olan veya tatbikati mücahedeye mütevakkıf bulunan 

hususattadır.(�üphe yok ki hükümlere dair mü�avere, hakkında kesinlik ifade 

eden bir nass bilinmeyip az çok ictihada elveri�li olan veya tatbikatı çalı�maya 

ba�lı hususlardadır.) �urâ müzakereleri icmaî meselelerin aslını te�kil eder. Tarihi 

islamda ve usuli fıkıhta maatteessüf bu �urâ düsturu devri sahabeden sonra 

Kur’anın verdi�i bu ehemmiyet ile mütenasib bir surette inki�af 

ettirilememi�tir.“80  

      „Lâkin gerek hakkullah ve gerek hakkı abd olsun, mutlak hakkın 

mahfuziyyeti hakkullah, yani hukuki âmme cümlesinden oldu�u ve binaenaleyh 

her ferdi mü’minin hukuku cemaatin teahhüdü altında bulundu�u cihetle ona81 

kar�ı tecavüz hukukı âmmeye tecavüzü mütezammin oldu�undan gerek haricden 

ve gerek dahilden umumî, hususî vaki’ olan tecavüzün def’i ve cezasının verilmesi 

cem’iyyetin vazifesi, yani lâekal farzı kifayedir. Dahilden olanlara mahkemelerin 

adaletini temin, hariçten olanada da siyasî tedbirlerle bu inti�arın yapılması ve 

yapılabilmesi, bir milletin yüksekli�ini ve hakkı hayatını gösteren en âlî 

faziletlerdendir.“82
��Fakat gerek Allah hakkı olsun, gerek kul hakkı olsun mutlak 

hakkın korunması Allah hakkı, yani kamu hakkından oldu�u ve dolayısıyla her 

mümin ki�inin haklarının toplumun taahhüdü altında bulunması açısından ona 

kar�ı saldırı toplumun hakkına saldırı demek oldu�undan gerek dı�tan ve gerek 

içten genel ve özel olarak yapılan saldırının savu�turulması ve cezanın verilmesi 

toplumun görevi yani en azından farz-ı kifayedir.�çten olanlarda mahkemelerin 

adaletini temin, dı�tan olanda da siyasi tedbirlerle bu yardımın yapılması ve 

yapılabilmesi bir milletin yüksekli�ini ve ya�ama hakkını gösteren en yüce 

faziletlerdendir). Bir ba�ka açıdan Elmalılı M. Hamdi Yazır bu örneklerle 

                                                 
80 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.6, s.4248. 
81 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.6, s.4249. 
82 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.6, s.4250. 
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fonksiyonel anlamda bütünle�mi� bir toplumda olması gereken i�bölümlerini 

de saymı� olmaktadır. 

„(; �<��
)�"��) kur�unlu bina , eczası kur�unla kenetlenerek yekpare bir cisim 

haline gelmi� olan muhkem bina demektir. ��te mü’minler hey’eti içtimaiyyesi 

gerek „/�-<
2�-(��
� “ sûresinin ba�ında ve gerek sûrei Fethin ahirinde “    
=	>?

	�-,��
���
@"A"�
=�	>��
BC� 
DE�F
G'
H�#F�8
@'A#F�8
I	5�8
I�J:
K�4� ”(Fetih, 48/29) 

te�bihi ile beyan ve tasvir olundu�u üzere böyle kaviy bir irtibat ile yekdi�erine 

merbut sa�lam bir bünyan te�kil etmeli ve islam mücahidleri o suretle mümtezic 

bir saf halinde çarpı�malıdır. �üphesiz ki bu te�bihte efradın cismen yek nesak bir 

�ekl-ü nizam ile terbiye ve inzibatları mevzui bahs oldu�u gibi, kalben niyet ve 

imanlarının bir kelime etrafında toplanacak ve birbirlerini sevip tutacak bir surette 

ihlas ve istivası da mevzu bahistir.83(���te müminlerin sosyal durumları gerek Saffât 

Sûresi'nin ba�ında ve gerek Fetih Sûresi'nde yer alan "Onlar, filizini yarıp çıkarmı�, 

gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınla�mı� ve gövdesi üzerine dikilmi� bir ekine 

benzerler ki bu, ziraatçıların da ho�una gider..." (Fetih, 48/29) âyetinde ifade 

edilen benzetme ve tasvir üzere sa�lam bir irtibât ile bir di�erine ba�lanmı� 

kuvvetli bir yapı te�kil etmeli ve �slâm mücahidleri böyle birbirlerine kenetlenmi� 

tek bir saf halinde çarpı�malıdır. �üphesiz bu benzetmede, ferdlerin cismen 

tekdüzen bir �ekil ve nizam ile terbiye ve asayi�leri konu edildi�i gibi, kalben niyet 

ve imanlarının da bir kelime etrafında toplanacak ve birbirlerini sevip sayacak bir 

surette samimiyet ve kararlılıkta olması mevzu bahistir.) 

„Ihtara hacet yoktur ki be�erin be�ere itaatini bilâ kayd-ü �art inkâr eden bu söz, 

haricîlik ve anar�istlik da v̀asıdır. Ve bir reisin riyaseti altında toplanmıyan bir 

cem ìyyeti be�eriyye yoktur. Cumhuriyyetler bile bir reisin riyaseti altında 

birle�mek ihtiyacındadır. Fakat kendi hayatı Dünyalarından ilerisini hiç hesaba 

                                                 
83 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.7, s.4927. 
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almak istemeyen ihtilâlci kâfirler kendi garaz ve menfeatlerini elde etmek için 

hürriyyet da v̀ası altında itaat umdelerini yıkarak milletlerin nizamı içtimaîlerini 

tahrib etmekten zevk alırlar. Bunun gibi hayatı dünya refahıyle �ımarmı� ve Âhıret 

likasının yalan oldu�unu diline dolamı� olan o kâfirler de Allah’ın emriyle 

Peygambere itaat hissini kırmak için be�erin be�ere me� r̀u  ̀olan itaat esasını bir 

esaret ve husran mealinde göstererek kökünden baltalama�a çalı�ıyorlardı.“84 

Tarihteki ve günümüzdeki belirli bir devlet sahibi olan toplum yapılarına 

baktı�ımızda fertlerin ve kitlelerin kendi ba�larına hareket etmediklerini, 

belirlenmi� bir hiyerar�ik düzen içinde i�lerini yürüttüklerini; bu i�lerin 

düzen ve intizam içinde yürümesi içinde bazı yönetimsel uygulamaların 

olması kaçınılmazdır. �dari ya da askeri olsun, belirli bir emir komuta 

zincirinin ya da amir memur ili�kisinin olması toplumsal düzenin sa�lıklı 

i�leyebilmesi için gerekli görülmektedir. 

2.4. E. M. HAMD� YAZIR’DA D�N VE SOSYAL DE���ME 
 
              Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın  din ve sosyal de�i�me ile ilgili olarak tespit 

edebildi�imiz yorumlarına geçmeden önce, din ve sosyal de�i�menin tanımı ve din 

ve soyal de�i�me ili�kisinin içeri�i hakkında kısa bir de�erlendirme yapacak  

olursak :   

              Sosyal de�i�me,  ”zaman içerisinde bir toplumda gözlenebilen ve 

toplumun sosyal te�kilatının yapısı vaya fonksiyonalarını geçici olarak de�ilde 

sürekli ve köklü bir �ekilde etkileyen ve toplumun tarihinin akı�ını de�i�tiren 

de�i�ikliktir.”85 

              Din ve toplum arasında ki ili�kilerinin kar�ılıklı olmasının, din ile 

toplumsal bir olay olan sosyal de�i�me arasındaki ili�kiler konusunda belirleyici 

                                                 
84 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.5, s.3453. 
85 Ünver GÜNAY, a.g.e., s. 329. 
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bir rol oynadı�ını öncelikle belirtmeliyiz. Böyle olunca, din ile sosyal de�i�me 

arasındaki ili�kileri ele aldı�ımızda, bir yandan sosyal de�i�menin din üzerindeki 

etkilerini bahis konusu ederken, öte yandan da dinin sosyal de�i�me süreci 

içerisinde ki rolü üzerinde durmamız gerekmektedir. Konuyu daha bilimsel ve 

sosyolojik terminoloji ile ifade etmek gerekirse, din ile sosyal de�i�me arasında 

iki hatta üç yönlü bir ili�kinin söz konusu oldu�unu belirtmek gerekir. 

              Buna göre, din ve sosyal de�i�me ili�kilerinde din, bir yönüyle sosyal 

de�i�meye engel te�kil eden bir faktör olarak kar�ımıza çıkarken, bir ba�ka 

vechesi altında sosyal de�i�menin temel faktörü veya motor gücü  olarak kendini 

göstermekle ve nihayet sosyolojik perspektiften yakla�ıldı�ında, dini de�i�meyi 

sosyal de�i�menin bir sonucu olarak ele almak, yahut en azından sosyal 

de�i�menin din üzerindeki etkilerinden söz etmek mümkün olmaktadır.86   

              Elmalılı M.Hamdi’nin konu ile ilgili görü�lerini yine onun yorumları 

e�li�inde de�erlendirelim: 

              ”Sen do�du�un vakit Arz aydınlandı ve nurunla ufuk  parladı, bir 

sulbden bir rahime geçiyordun, bir alem geçince bir tabak peyda oldu. Yani yeni 

bir karn, geçenlerin hepsinden üstün birbirine uygun müterakki bir cemiyyet zuhur 

etti demektir. Bunların hepsi insanların gerek ferd gerek cemiyyet itibarıyla  

hayatta bir kararı olmayıp ölüm ve ahirete do�ru Allah’ a rucu edinceye kadar 

tehavvülden tahavvüle geçme�e mahkum olduklarını ifade ediyor. Bu suretle 

dünya hayatı be�er tavırdan tavıra terakki ve tedenniye giden mütemadi bir inkılab 

demek oldu�u ve bunun için beyan olundu�u üzere nihayet Allah’a varıp hisap 

vermek labüd bulundu�u anlatılmı� oluyor.”87 Bu yorumlarda E.M.H.Yazır’ın 

sosyal de�i�me olgusunu, gerek fertlerin gerekse de cemiyyetlerin hayatta bir 

kararı olmayıp ölüm ve ahirete do�ru Allah’a rücu edinceye kadar 
                                                 
86 Ünver GÜNAY, a.g.e., s. 333. 
87 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.8, s. 5681. 
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tahavvülden tahavvüle geçmeye mahkum olmaları tespitini ve bu tespiti ile 

sosyal de�i�meye do�al bir süreç olarak yakla�tı�ını gömekteyiz.  

      ”Ve lakin biz bir çok karınlar in�a ettik- kurûnı vustâ husule geldi (
L��J#8

&�*���
 ��"') onların da üzerlerine ömür uzadı- mururı zaman ile kocadılar, 

sa�kınla�tılar, o ne�’e köreldi, o iman dinçli�i, o amel kudreti kalmadı, kalpler 

katıldı, hissi dinî söndü, türlü bid’atler, ihtilaflar, tahrifler ile �eriat ahkâm 

bozuldu, bahusus sonlarına do�ru fısk-u fetret ço�aldı. Binaenaleyh hikmeti 

ilâhiyye yeni bir ruh ile yeni bir te�ri’ ıktıza etti, Musa’nın hissettigi o ate�i 

yeniden duyurmak, mehabbetullah ile yeni bir hayat �evk-u ne�’esi vermek için 

yeni bir kitap, yeni bir Peygamberle ahbar-u ahkâmı yenilemek lazım geldi, bu 

sebeple sana vahiy gönderip bunları bildirdik. Tevrat, kurûnı vustanın tenvir için 

verildi�i gibi bu suretle Kur’an da kurûnı vustanın fetretine nihayet verip kurûni 

cedîdeyi tenvir için gönderildi.”88 Bu tespitler �bni Haldun’un uygarlıkların 

çökü�ü ile ilgili olarak tespit etti�i süreçlere de çok benzemektedir.�bni 

Haldun için kural olarak belli bir �ehir uygarlı�ı, belli bir süreden ve 

evrimden geçtikten sonra çözülme sürecine girmekte ve çökmektedir.89  

”Peygamberler, rahmeti ilâhiyyenin mübe��ir ve nâ�irleri, hâmil oldukları tekâlif 

ve �erayi’ mâbihilhayat olan mâi sâfiy ile dolu a�ır bulutlar gibi Kur’an kalplerin 

âbı hayatı, din ve ma’rifet, ebedi bir hayat olan rahmeti ilâhiyye, mükellef ve 

muhatab olan insanlar da ya�murun indi�i yerler gibi iki kısımdır: Topraklar gibi 

insanların ve insan hey’eti içtimaiyyesinin de tayyibi ve habîsi: �yisi kötüsü, 

mü’mini kâfiri vardır. �yiler iyi dü�ünür, rusüli ilâhiyyeden istifade eder, âyâti 

ilâhiyyeyi tefekkür ve tezekkür ile ibret alır, iman eder, hayat bulur, niamı 

ilâhiyyeye �ükreder.”90 (�Yani bu beyan ve tasvir, insanlar için bir darb-ı meseldir. 

                                                 
88E.M.H. YAZIR, a.g.e.,C.5, s.3740.   
89 Ahmet ARSLAN, �bn-i Haldun, Vadi Yayınları, Ank.1997, s.142. 
90 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.3, s.2201-2202. 



 54 

Peygamberler, ilâhî rahmetin müjdeci ve yayıcıları, yüklenmi� oldukları teklifler ve 

�eriatler, hayatın kendisiyle kâim oldu�u saf su ile dolu a�ır bulutlar gibi Kur'ân 

kalblerin âb-ı hayatı (hayat suyu), din ve mârifet (bilgi), ebedî bir hayat olan ilâhî 

rahmet; sorumlu ve muhatap olan insanlar da ya�murun indi�i yerler gibi iki 

kısımdır: Topraklar gibi insanların ve insan topluluklarının da iyisi ve kötüsü, 

mümini kâfiri vardır. �yiler iyi dü�ünür, Allah'ın peygamberlerinden istifade eder, 

ilâhî âyetleri dü�ünmek ve anmakla ibret alır, iman eder, hayat bulur, Allah'ın 

nimetlerine �ükreder.) 

    Bu  yorumlarda  �slam’ın sosyal de�i�mede hakim faktör rölünü 

üstlendi�ini görüyoruz. Putperest inançları ve gelenekleri içerisinde 

bocalayan bir toplumda Hz. Peygamber’in ça�rısının kısa zamanda nasıl 

köklü dini-sosyal ve kültürel de�i�meleri beraberinde getirdi�ini ve üstelik 

onların yalnızca Arabistan’la sınırlı kalmayarak, o zaman ki dünyanın büyük 

bir bölümünü etki alanına dahil etti�ini  ve böylece islam kültür ve 

medeniyetinin bu yaratıcı hamle sayesinde insanlı�a kazandırdıkları91 

herkesce malumdur. 

    Elmalılı de�i�imin bir toplum için kaçınılmazlı�ını ortaya koyduktan 

sonra toplum geçirece�i de�i�im süreçleri için de dinde her zaman var olan 

içtihad kapısının varlı�ına i�aret eder ve tecdid yenilenme konusunda da 

uyarısını yapar:“ Fakat dini tecdid etmek, dinde asıl olmayan bid’at ihdas etmek 

demek olmadı�ını unutmamalıdır. Asılsız bid’at hevâdır, cemiyeti gençle�tirmez 

bozar, ihtilafa dü�ürür, sapıtır.“92 „Fıkıhta “ezmanın te�ayyürü ile ahkâmın 

te�ayyürü inkar olunamaz” kaidesinin bir esası demek olan bu veciz ayet, bi’seti 

Muhammediyyenin bir sirr-ü hikmetini göstermekte ve Kur’anın her zamana 

hakim olabilmesinin esas vechini anlatmaktadır. Ki tetavüli ömür ile eskimi� olan 
                                                 
91 Ünver GÜNAY, a.g.e., s. 337. 
92 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.5, s.3741. 
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cemiyyeti be�eriyyeyi emri hak olan di�er bir ne�’et “bir ne�’eti uhrâ” ile 

yenilemek kanunu,“Allah tealâ bu ümmete muhakkak her yüz sene ba�ında dinini 

yenileyecek kimse gönderir” mealindeki hadisi �erif dahi asırdan asra bu ayetlerin 

tatbikine te�vik yollu bir va’ddir.“93 Evet de�i�im ve yenilenme kavramları 

tarihi süreçte her zaman kendini göstere gelmi� bulunan kavramlardan ve 

Elmalılı’ ya göre bu kavramlar aslına sadık olarak icra edilebilirse cemiyetin 

gençle�mesi ve Kur-an’ın her zamana hitap edip, hakim olabilmesinin temel 

�artı yada esas vechesidir.  

                 „Zaten insanların böyle halki cedîd ile ya�ayabilmeleridir ki onların 

ihtiyaçlarının sırrını te�kil eder, öyle olmasa idi insanın yarın için hiç bir endi�esi 

ve hiç bir emeli olmazdı. Mamafih bu mana yalnız insane ve zîyahata mahsus 

de�ildir. Alemde her �ey “ D�0�
6�
M��9
7:
N?“ „O'nun zâtından ba�ka her �ey yok 

olacaktır.“� (Kasas,28/88) mantı�ınca helâk ve fena içinde her lahza te�ayyüre 

maruz ve her te�ayyürde yeni bir halk ile ihtilat ve iltibas içindedir.“94 �nsanların 

do�al ve sosyal çevreleri devamlı de�i�me  halinde oldu�u için sorunları da 

de�i�mektedir. Bu yüzden kaynaktan beklenecek ve üretilecek dü�üncenin her 

dönemde farklı olması gerkir. �nsanlar de�i�en zaman ve �artlara ba�lı olarak 

dü�ünceyi ve dünyayı sürekli de�i�tirmek ve yaniden üretmek zorundadır. 

De�i�en, insanın varlıkla kurdu�u ili�ki biçimidir, ili�kinin kendisi de�ildir. 

�nsanın varlıkla kurdu�u ili�ki de her zaman bir teorik çerçeve içinde 

olmaktadır. �slam dü�üncesinin geli�mesi her �eyden önce islam dünyasına 

kaybolan benli�ini kazandırmak ve dünyayı ba�kalarının gözlü�üyle görmekten 

kurtarmak suretiyle bundan sonraki geli�meler için de teorik bir zemin 

hazırlamı� olacaktır.95    

                                                 
93 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.5, s.3740. 
94 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.6, s.4503. 
95 Mehmet AKGÜL, Türkiye’de Din ve De�i�im, Ötüken Ne�riyat, �st., 2002, s.25. 
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„Allah diledi�ini mahv-ü isbat eyler – gerek tekvinde ve gerek te�ri’de diledi�ini 

mahveder. Vücuttan siler hükümden iskat, eserini de izale eyler. Diledi�ini de 

onun yerine veya resen sabit kılar.� (Allah diledi�ini mahveder, diledi�ini yerinde 

sabit tutar. Gerek yaratmada, gerek hüküm koymada diledi�ini mahveder. Varlık 

âleminden siler, hükümden dü�ürür, yürürlükten kaldırır, izini yok eder, diledi�ini 

de onun yerine geçirir veya do�rudan do�ruya yenisini yaratır) Evvela tekvin 

hususunda görülüyor ki Allah tealâ, alemde bir takım �eyleri ifnâ ve izale ederken 

di�er bir takım �eyleri durduruyor veya yeniden vücuda getiriyor. Mesela bir 

milleti mahvediyor, di�er bir milleti ya�atıyor, aynı bir kavm içinde Zeyd ölürken 

Amır duruyor veya yeni do�uyor. Aynı bir �ahısta ve aynı bir �eyin ahvalinde bile 

böyle nice mahivler nice isbatlar yapar. Mesela ticaretinde kâh zarar ettirir kâh 

kâr, rızkını kâh tenkis eder, kâh tezyid, ecelini, ömrünü kısaltır, uzatır, saadetini 

�ekavete veya �ekavetini96 saadete tahvil eder.( Evvela yaratılı�ta görülüyor ki, 

Allah Teâlâ, âlemde birtakım �eyleri yok edip, ortadan kaldırırken, di�er birtakım 

�eyleri durduruyor ve yeniden vücuda getiriyor. Mesela bir milleti mahvediyor, 

di�er bir milleti ya�atıyor. Aynı �ekilde bir kavim içinde Zeyd ölürken bir Amir 

do�uyor veya Ahmed ya�amaya devam ediyor. Aynı �ahısta ve aynı varlıkta 

hastalık, ya�lanma vs. gibi sebeplerle durmadan durum de�i�ikli�i oluyor. Bedende 

hücreler bir yandan ölürken, bir yandan da yenileri onların yerine geçiyor. Mesela 

ticaret hayatında aynı ki�i bazı i�lerinde kâr ediyor, bazılarında zarar ediyorlar. 

Allah, bazan onun rızkını arttırır, bazan azaltır, ecelini ve ömrünü uzatır, kısaltır 

seadetini �ekavete, �ekavetini seadete dönü�türür. Tevbekarın defteri amelinden 

seyyiâti mahveder, hasenât yazar. Öyle ki kainat, bir taraftan harfleri veya satırları 

silinip di�er taraftan yazılan kitap gibidir.“97 Kainatın bir taraftan harfleri veya 

satırları silinip di�er taraftan yazılan bir kitaba benzetilmesi de gösteriyorki, 
                                                 
96 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.4, s.3002. 
97 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.4, s.3003. 
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de�i�im süreci, içinde takdiri ilahi dedi�imiz bir takım metafizik tecelliyatları 

da içine alacak �ekilde cereyan etmektedir.  

             „�man evvela marifet ve mahabbet gibi iki haleti ruhiyyeyi tazammun 

eder. Sonra da hak tealâ tarafından varid olan emir ve nehyine göre salih amellere 

müreati ve mekârimi ahlak ile tehallüku iktiza eyler.( �mân, önce bilgi ve sevgi gibi 

iki ruh hâlini ihtivâ eder. Sonra da Hak Teâlâ tarafından gelen emir ve nehiylere 

göre hayırlı i�lere te�ebbüs etmeyi ve güzel ahlâk ile ahlâklanmayı gerektirir.��Yeni 

imana gelen kalplerde ilk tehassüslerin vicdanlara çarpı�ı kuvvetli ve binaenaleyh 

mahabbet ne�’esi �iddetli olsa da gerek marifet ve gerek muktezayı imanın 

tatbikatı itibariyle kemaline ermi� bir kalp gibi yüksek melekâta ve fi’l-ü infialde, 

amelî sühulet ve �’tidale sahip olamaz. Nitekim tuli emed ve müruri zaman ile 

hissiyat kocayarak ne�’esini zayi’ eder(�Yeni imana gelen kalplerde ilk duyguların 

vicdanlara çarpı�ı kuvvetli ve bu yüzden muhabbet ne�esi �iddetli olsa da, gerek 

bilgi ve gerek imanın gerektirdi�i �eyin tatbikatı itibariyle olgunlu�a ula�mı� bir 

kalp gibi yüksek faziletlere eremez, yaptı�ı i�lerde ve gösterdi�i tepkilerde usulüne 

uygun ve normal bir hareket tarzına sahip olamaz Nitekim uzun zaman geçmesiyle 

duygular kocayarak ne�'esini kaybeder�� �evke fütur, kalbe kasvet gelir ve ruhî 

kanundan dolayı ferdler gibi cem’iyyetler de dinî ne�’elerinde hadaset ve 

tufuliyyet, sebab ve rü�d, kemal ve kühulet, herem-ü �eyhuhet gibi tavırdan tavra 

muhtelif devirler ya�ar( Arzulara gev�eklik ve kalbe katılık gelir ve bu kanun 

ruhundan dolayı ferdler gibi cemiyetler de dinî ne�elerinde bir ba�langıç çocukluk, 

gençlik, rü�d, kemâl ve olgunluk sonra da kocamak ve ihtiyarlık gibi tavırdan tavıra 

çe�itli devirler ya�ar). Ve bu suretle kocayan cem’iyyetler ancak ne�’enin 

yenilenmesi tarikıyle ba’s ba’del mevt gibi yeniden hayat kesbederek 

mevcudiyyetini idame ve yine o suretle tekâmülünü istihsal edebilir“98(bu suretle 

                                                 
98E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.7, s.4744.  
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kocayan cemiyetler ancak ne�enin yenilenmesi yoluyla, öldükten sonra dirilme gibi 

yeniden hayat kazanarak varlı�ını devam ettirebilir ve yine o suretle geli�mesini 

sa�layabilirler). „Tevhidi hak ile islam, aleme bir likaullah ne�’esi getirmi� idi ki 

ona tenahî tasavvur olunmaz ve onun hiçbir ne�’e ile mübadelesi tecviz edilmez. 

�stikbalin âgu�i imkanında gizlenen hiç bir devlet, hiç bir ne�’ei nimet onun ihatası 

haricine çıkamaz. Rıdvanı ekber bütün ne�’elerin, saadetlerin gayesidir. Sabikun o 

ne�’enin a�kiyle iman ve islama sarılıyorlardı.“99(�Hakkın birli�i ile �slâm, âleme 

bir Likâullah (Allah'a kavu�ma) ne�'esi getirmi�ti ki, onun sona ermesi dü�ünülemez 

ve hiçbir ne�'e ile de�i�tirilmesi söz konusu edilemez. �stikbalin imkan zemininde 

gizlenen hiçbir devlet, hiçbir nimet ne�esi onun kavrayı�ı dı�ına çıkamaz. En büyük 

ho�nutluk, bütün ne�'elerin ve mutlulukların gayesidir. Öncekiler, o ne�enin a�kıyla 

iman ve �slâm'a sarılıyorlardı.) Yukarıda kısmen de olsun de�indi�imiz �bn-i 

Haldun’un umranların çökü�leri ile ilgili olan kısım burda yine kar�ımıza 

çıkmı�tır ; ve kaide ortadadır yeni bir de�i�im olabilmesi için mevcut hali 

hazırdaki cemiyetin belli bir zaman sonra ilahi kanundan dolayı ferdler gibi 

cem’iyyetler de dinî ne�’elerinde çocukluk, ergenlik, olgunluk ve ya�lılık gibi 

tavırdan tavra muhtelif devirler ya�ar. Ve bu suretle kocayan cem’iyyetler 

ancak ne�’enin yenilenmesi tarikıyle ba’s ba’del mevt gibi yeniden hayat 

kesbederek mevcudiyyetini idame ve yine o suretle tekâmülünü istihsal 

edebilir.  

„Binaenaleyh ecelleri geldi; mühletleri bitti mi bir saat tehir edemezler, takdim de 

edemezler. Yani o eceli ne bir lâhza ileri geçirebilirler ne de geri, ne uzatabilirler 

ne kısaltabilirler. Vakti merhunu gelince anı anına derhal yakalanır, belalarını 

bulurlar( �u halde ecelleri geldi, mühletleri bitti mi, bir saat geri kalamazlar, ileri 

de gidemezler. Yani o eceli ne bir an ileri çekebilirler, ne de geri. Ne uzatabilirler, 

                                                 
99 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.7, s.4744. 
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ne kısaltabilirler. Biçilen vakti gelince ânı ânında derhal yakalanır, belalarını 

bulurlar). Bu müddeti ise ancak Allah bilir. Binaenaleyh bir müddet cereyan eden 

bu müsadeye ma�rur olupta ilâ gayrinnihaye böyle gidecek zannetmemeli, fırsat 

elde iken hemen tövbekâr olup bir an evvel isyandan korunma�a ve Allah’ın 

emirlerine imtisal ile istikbali te’mine çalı�malıdır. �bni Abbas ve ekser 

müfessirînin muhtarına göre bu ayetteki ecel, siyaka nazaran mutlak ömür 

manasına olmayıp eceli azab ve helak demek oldu�undan „ Likülli ümmetün 

ecelun„(Araf,7/34) kanunu, efradi salâhkâr(fertleri dinlerine ba�lı olan) bir 

ümmetin dünyanın sonuna kadar payidar olabilmesine mani de�ildir. Bundan fisk-

u fücur içinde puyan olan (ko�an) ümemi kâfire ve âsiyenin bir müddet nâil 

oldukları zâhirî refah ve safaya bakıpta arkalarına dü�memek ve onları bâki 

kalacak zannedipte ahlak ve hareketlerini ve tavrı medeniyyeterini nümunei 

imtisal addetmemek lüzumunu anlamalıdır. »100 E.M.H.Yazır’ın burada dönemi 

itibariyle geçilmekte olan modernle�me evreleri ile ilgili olarak uyarı 

mahiyetinde  önemli tespitlerde bulundu�unu görüyoruz; fısk-ı fücur içinde 

ko�up duran kafir ve asi  milletlerin  sahip oldukları zahiri refah ve safayı, 

ebedi kalaca�ını zannedipte alınması gereken bir örnek olarak saymamak 

gerekti�i anla�ılmalıdır. 

2.5. E.M. HAMD� YAZIR’DA D�N VE SOSYAL FARKLILA�MA 
 
              Farklıla�mak, ba�kala�mak, de�i�ik bir hal ve manzaraya bürünmek, 

ayrımla�mak, benzer unsurların farklı ve de�i�ik bir durum alması gibi çe�itli 

anlamları ifade etmektedir. Öte yandan daha somut bir biçimde toplumsal 

farklıla�mayı, toplumdaki me�guliyet, mertebe, durum, fonksiyon ve kültürün 

farklıla�ması, ba�kala�ması ve çe�itlenmesinden ibaret bulunan bir süreç olarak 

                                                 
100 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.3, s.2156. 
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tarif etmek de mümkündür. Toplumsal farklıla�ma olayını daha iyi anlatabilmek 

için iki türlü toplum tipini birbirinden ayırt etmek gerekmektedir: 1.Basit toplum , 

2. Karma�ık toplum. Basit toplum, orada henüz toplumsal farklıla�manın yani 

me�guliyet, mevki, statü, ve fonksiyon farklılıklarının ortaya çıkmadı�ı 

toplumdur. Karma�ık toplum ise, sosyal farklıla�ma dedi�imiz vakıanın ortaya 

çıkarak toplumun i�-güç, toplumsal mevki, statü ve fonksiyonlar bakımından 

ba�kala�tı�ı, i� bölümü ve uzmanla�manın gittikçe arttı�ı toplumdur ki, bunun en 

geli�mi� örneklerini günümüzün modern toplumlarında görmekteyiz.101 

Faklıla�ma ile ilgili olarak verdi�imiz bu bilgilerden sonra Elmalılı 

M.Hamdi’nin görü�lerine baktı�ımızda, Allah’ın insanları fafklı faklı 

yaratmasının insanlar için bir rahmet oldu�unu, birbirleri ile tanı�ıp 

kayna�maları için bir vesile oldu�u tespitini yaptı�ını görüyoruz. Gerçekten 

de toplumsal yapıya baktı�ımızda farklılıkların ayrıcalı�a dönü�türülmedi�i 

durumlarda insanların farklı farklı renklere,  dillere, görü� ve dü�üncelere 

sahip olması, dahası farklı farklı ticaret ve meslek gruplarının olması, 

toplumsal çatıyı faklı farklı yerlerinden dayayan direklerin i�levini 

görmektedirler. 

”Semavat ve arzın yaradılı�ında öyle yüksek sanat vardır, her noktası onu yaradan 

Allah’ın ilm-ü iradesiyle sıfatının kemalini gösterir ve dillerinizin, benizlerinizin 

de�i�i�i – lisanların ihtilâfı tabiri, umumiyyetle lügatlerin taaddüdünden, lehce ve 

�ive gibi hususî söyleyi� tarzlarının ihtilâfına kadar hepsine sadık olabilir. Arabın 

dili ba�ka, Acemin dili ba�ka, Türkün dili ba�ka, Rumun dili ba�ka, Frengin dili 

ba�ka vs. Her kavmin dili ba�ka ba�ka oldu�u gibi aynı kavmde muhtelif 

kabilelerin, zümrelerin de dillerinde ba�kalık vardır. Mesela Yemenlininki ile 

Necidlininkinin farklı olur. Hatta her �ahsın bile dili di�erlerinden tefriyk olunur. 

                                                 
101 Ünver GÜNAY, a.g.e., s.288. 
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Renk beniz de böyledir. Kiminin beyaz, kiminin siyah, kiminin sarı, kiminin 

kırmızı oldu�u gibi her �ahsın benzinde bile di�erlerine nazaran bir hususiyet 

hissedilebilir.”102 

     ”Ey insanlar haberiniz olsun ki biz sizi bir erkekle bir di�iden yarattık – 

Adem ile Havvadan yahud her birinizi bir ana ile bir babadan yarattık, yani bu 

cihetle hepiniz müsavisiniz, birbirinize kar�ı övünme�e veya �u kavim bu kavim 

diye tahkir etmeye hak yoktur. Bu haysiyyetle bir insanlık uhuvveti vardır ki o 

bile öyle suhriyyete ve birbirinin103 etini yercesine gıybete mani olmak lazım gelir. 

-Ve sizi �a’blar ve kabileler yaptık ki tanı�asınız – yani soylarınızı, atalarınızla 

tefahur için de�il birbirinizi soyu sopu ile tanıyarak ona göre yardımla�asınız.”  

     ”�uub, �a’bın cem’i, kabail, kabilenin cem’idir. Araplar, cem’iyyet 

taksîmatını insan bedeninin hılkatını esas ittihaz ederek yapmı�lardır. �öyle ki: 

insanın kafa tasını te�kil eden ba� kemiklerinden her birine kabile ve mecmuuna 

kabâil denir ve bu ba� kemiklerinin birbirine kavu�up biti�ti�i eke de �a’b itlak 

edilir. Bir babanın sulbündan müta�a’ıb olan kesretli bir cemaate bundan me’huz 

olarak kabile denildi�i gibi müteaddid kabileleri cami’ olan ve hey’eti mecmuası 

bir asla mensub bulunan büyük cem’iyyet �a’bdir ki kabileleri ihtiva eyler. Kabile 

amâreleri ihtiva eyler ki sadır, yani gö�üs mesabesindedir. Amâre batınları ihtiva 

eyler ki Türkçemizde göbek tabirine benzer. Βatın fahızleri ihtiva eder, fahız da 

fasîleleri ihtiva eyler, mecmuu altı tabaka eder. Bazıları fasîleden sonra yedinci 

olarak a�îreti saymı�lardır. Mesela: Huzeyme bir �a’b, Kinane bir kabile, Kurey� 

bir amâre, Kusayy bir batın, Hâ�im bir fahiz, Abbas bir fasîledir. Mamafih bazı 

müfessirin burada kabail, Arap batınlarına  �uûb da Acem, yani Arabın gayri 

akvam batınlarına i�aret oldu�unu söylemi�lerdir. Hasılı bir erkekle bir di�iden 

yaradılıpta �uûb ve kabâile ayrılı�, darılıp darılıp da�ılmak ve dö�ü�mek, 
                                                 
102 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.6, s.3813. 
103 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.6, s.4477. 
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sö�ü�mek için de�il, tanı�ıp yardımla�arak sevi�mek ve güzel ahlakları tatbik 

ederek daha büyük daha güzel cem’iyyetler husule getirip korunmak içindir.“104 

Evet toplumlar kendi kültürlerine uygun olarak ileti�im kuracakları farklı 

büyüklükteki farklı olu�umları meydana getirerek kendi içinde hiyerar�isi 

olan, düzenli i�leyen bir sistem kurmu�lardır. 

              „�nsanlar üç kısımdır: Birincisi Sabikun (en ileride duranlar) dur. Onlar 

halka kitabın muktezasına göre muamele ederler, insaf ederler. Kendi haklarında 

ise semahatli (cömert) davranır intisafa (haklarının tamamını almaya) müracaat 

etmezler, �üphe mevkilerinden sakınırlar. �kincisi muktesitler (orta yolda olanlar)�

dir. Bunlar hem ba�kasının hakkına insaf ederler, hem kendi hakkını ister, intisaf 

ederler. Bunlar için ise mizan lazımdır. Üçüncüsü haksızlar zalimlerdir. Bunlar 

kendi haklarında insaf isterler, fakat ba�kalarının hakkında insaf etmezler. Kendi 

canlarının yandı�ını istemez, ba�kalarının ise canını yakarlar. Bunlara kar�ı da 

kuvvet, demir lazımdır.“105 E.M.H.Yazır’ın burada i�aret etti�i farklıla�ma ise; 

ilahi hitaba muhatap olan herkesin aynı istenilen kıvamda ve düzeyde bir 

ki�ilik olu�tur(a)mayaca�ı gerçe�idir. Çünkü  herkesin farklı beklenti, algı, 

bilgi ve tecrübe birikimlerine sahip olarak anlamaya yatkın oldu�u hususu 

bugün herkesçe malum olan bir gerçektir. �nsanları farklıla�tıran bu 

gerçekler sebebiyle olu�acak olan toplumda da faklıla�maların ve 

tabakala�maların olması kaçınılmazdır.  Ba�ka bir deyi�le sırf vahy anlamında 

dinin kendisi, inananlar arasında farklılı�a yol açmaz, daha önce sosyolojik 

olarak farklılık arzeden insanlar, Vahy’e dayalı olarak olu�turdukları dini 

anlayı�larını �ekillendirip, farklıla�tırırlar.106 

 

                                                 
104 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.6, s.4478. 
105 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.7, s.4760. 
106 Fazlı ARABACI, Alevilik ve Sünnili�in Sosyolojik Boyutları, Etüt Yay.,Samsun, 2000, s.63. 
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2.6. E.M. HAMD� YAZIR’DA D�N VE SOSYAL ÇÖZÜLME  
 
              Sosyal çözülme kavramı sosyal bütünle�menin zıddı olarak, bir toplumu 

bir arada tutan ve maddi ve manevi anlamda yükselmesini sa�lıyacak olan 

de�erlerin zamanla bu i�levlerini yerine getiremeyecek �ekilde fonksiyonlarını 

yitirmesi, erozyona u�raması ve bozulmasıdır. Bunu  takiben sosyal çökü� 

dedi�imiz vakıa gerçekle�ir. E.M.H.Yazır’ın tespitleri ile bu çözülme süreçlerinin 

soyut ve somut diyebilece�imiz görüngülerini, vurgusunu yaptı�ı cümleleri de 

ba�lıklara alarak incelemeye çalı�aca�ız. Ele aldı�ımız ba�lıklar, her ne kadar 

sosyolojik disiplin açısından ele almaya elveri�li de�il gibi görünseler de; bugün 

gelinen noktada anlayıcı sosyoloji disiplinin, pozitivist yakla�ımların aksine, 

toplumdaki olgu ve olayların gerisindeki zihniyet tahlillerinin yapılarak; mevcut 

yapının daha net anla�ılmaya çalı�ılması çabası bizim için kalkı� noktası olmu�tur 

diyebiliriz.   

2.6.1. Toplumu Parçalayıcı Bir Unsur Olarak  : Sihir ve Büyü 
 
              �ki ailenin arasını ayıracak derecede toplumu tehdit eden sihir ve 

büyü Elmalılı’ya göre daha ileri a�amalarda, kom�uları, hem�erileri ve milleti 

birbirine dü�ürecek kadar toplumun içinde etkin ve yaygın bir parçalayıcı 

unsurdur.  ”Kitabullah’ı arkalarına atıp Süleyman’ a kar�ı o �eytanların takip 

ettikleri �eylere ittiba eden bu fırkai ehli kitap., bu zümrei yehud, bu kafir 

�eytanların takip ve talim etti�i bu iki nevi sihir kitaplarından koca ile karısı 

arasını ayıracak �eyler ö�reniyorlar. Bu tabir, sihrin azami tesirini ifham içindir. 

Yani bunlar bu tarik ile karı ile koca beynini(arasını) bile ayırabilecek fesadlar 

çeviriyorlar, bunu yapabilecek olan sihirlerle içtimaiyatta ne büyük fitneler 

çıkarılabilece�ini kıyas ediniz.”107 Toplumun çekirde�i olan aileye yapılan her 
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türlü kötülükler aynı zamanda o çekirdek üzerine bina edilecek olan topluma 

da yansıyacaktır. ”Karı ile kocasını ayıranlar, bu kadar kuvvetli bir rabıtai 

içtimaiyeyi kıranlar, bir hey’eti içtimaiyeye neler yapamazlar, kom�ular, 

hem�ehriler beyninde neler yapmazlar; efradı milleti birbirine mi dü�ürmez? 

Hükûmet ile tebaasının arasını mı açmaz? �htilâller mi çıkarmazlar? Sihrin en 

büyük te’siri ruhlar üzerindedir, fikirleri bozar, kalbleri çeler, ahlâkı berbad, 

cemiyetleri peri�an eder. Binaenaleyh sihrin aslı yoktur diye aldanmamalıdır. Ve 

böyle sahirlerden sakınmalıdır.”108  

2.6.2. �ktisadi Yapıyı Tehdit Edici Bir Unsur Olarak : Faiz  
 
              Faiz gerçe�i günümüzde bile birçok devletin ikdisadi atılımının 

önünde engel te�kil eden, günden güne artan sarmallarla adeta bataklı�a 

saplanmı�lı�ı andıran, insanların çalı�maya ve üretmeye olan istek ve 

heveslerini kıran, bir toplum için en büyük tehdit unsurlarının ba�ında 

gelmektedir. Elmalılı bu gerçekleri daha yıllar öncesinden görmü� ve halen 

güncelli�ini sürdüren tavsiyelerde bulunmu�tur.  

“Riba cari (yürürlükte) olan hey’eti içtimaiye henüz tekemmül etmemi�tir ve 

tekemmül etmeyen akvam ve milelden de riba ref’ olunamayacaktır. Ahlâkı dinisi 

yükselmemi�, teavüni içtimaîsi (sosyal yardımla�ması) a�ızlardan kalplere 

eri�memi�, içtimaiyyetleri ta�allüb ve tahakkümden kurtulup dairei uhuvvete 

girmemi� olan cemiyyetler ribadan kurtulamazlar, kurtulmadıkça da marzıyi 

hakkolan kemali ahlâkî ve içtimaîyi bulamaz, menafiı âmme ile menafiı hassa 

tesadümünü ref’edemezler.”109( Dine ve inanca ba�lı ahlâkları yükselmemi�, sosyal 

yardımla�ma ve dayanı�ması sadece sözde kalmı�, sosyal yapıları kuvvet ve 

tahakkümden kurtulup karde�li�e varamamı� olan toplumlar ribâdan 
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kurtulamazlar, kurtulmadıkça da gerçekten Allah rızası olan ahlâk olgunlu�unu ve 

sosyal düzen sa�lamlı�ını bulamazlar, kamu yararı ile ki�isel çıkarların çatı�masını 

ortadan kaldıramazlar).“Her hangi bir hey’eti içtimaiyyede fâizsiz 

ya�anamayaca�ı hissi ço�almaya ve izin me�ruiyetine çareler aranma�a ba�landı 

mı orada sükut ve inhıtat ve devri cahiliyyeye irtica’ ba�lamı�tır. Iztırar ise ibaha 

kapısını açar, bu günkü cemiyyeti be�eriyenin riba devrinden kurtulabilmesi ciddi 

bir salâhı içtimaî iktisab etmesine mütevakkıftır. Fakr azalıp salâhı içtimaî 

ilerledikce faizler tenezzül edecek ve bir gün gelip kalkacaktır. Fakat riba devam 

ettikçe de servetler inhisardan (tekelle�meden) kurtulmayacak, fakr 

azalmayacaktır. Umumî noktai nazarla bu günün dünyasında faizin ref’i de�il 

tenzili üzerinde dola�abilmektedir. ��te bütün dünyanın henüz tahakkuk 

ettiremedi�i bu ümniyye (istek) mintarafillah, içtimaiyyeti islâmiyede tahakkuk 

etmi�idi. Bu suretle Kur’an ve dini islâm hali hazırdaki bütün be�eriyete dahi en 

yüksek bir tekâmükün ilhamını bahsedecek bir kitabı mübin, bir kanunı 

ilâhidir.”110 “�ktısadı ammı te’min için infakı hayır usulünü ta’mim eden 

cemiyetler fakrin tedavisini ahassi amâl ittihaz eyler,( Toplumun iktisat düzenini 

güven altına almak için, hayır yolunda infakı genelle�tiren toplumlar fakirli�i 

ortadan kaldırmayı en önemli hedef kabul ederler) bilakis tevziı emvalde riba 

usullerini tervic eden cemiyyetler dahi servette inhisar ile fakrin ta’mimini istihdaf 

eylerler (bunun aksine mal bölü�ümünde ribâ usullerini revaçta tutan toplumlar da 

servette tekelle�me ile fakirli�in yaygınla�masını hedef tutarlar). Faizci riba almak 

için daima bir muhtaç gözetir. Ve her riba bir bedel verilmeden alınan açık bir 

fazla oldu�u için muhtacın ihtiyacını tehvin(hafifletme ) yerine sa’y-ü amelini 

mukabilsiz gasbederek dolayısıyle te�did eder ve hakikatte o cemiyyet ribacılara 

münhasır (çalı�mı�) olur. Fukara kısmı ne kadar faziletkar olursa olsun cemiyetin 
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haricinde a�yar (toplumun dı�ına itilmi�) vaziyetinde bırakılır. Bu da o cemiyeti 

mütemadiyen ihtilale sürükler, na me�ru’ makasıdden do�an efkari ihtilal ile fitrî 

sebeplere istinad eden ihtilalin ise azîm farkı (çok büyük fark) vardır. Rahmeti 

ilâhiye a�niya ve fukaranın bir teavüni samimî içinde sufrai hilkatten mütena’im 

olmalarını ıktıza ederken bunun zıddına hareket eden ve kar�ılarında fakr ihdas 

etmedikçe mütena’ım olmayaca�ını zanneden cemiyetler, hiç bir zaman ıztırab ve 

ihtilali içtimaîden kurtulamazlar. Böyle tevziı emvalde ribayi i’tiyad eden 

cemiyetlerin efradi için riba tiryakilerin afyonu gibi hasret çekilir bir ihtiyaç halini 

alır. O zaman bir re’sülmale malık faziletkâr ferdlerin de bundan tevakkisi 

müteassir (sakınmaları zor) olur. Hepsi çar-ü naçar bu çarkın di�leri arasında ezilir 

gider. O zaman bu mü�kilâtı ıktiham (zorlu�u gö�üsleyip)  edib de etrafindakilere 

bir nefes aldırabilen eazım (büyükler) “ �
��"'
O�4
6
�
���	
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)>P  „ (Bakara,2/277) teb�irine ma sadak (nail) olurlar. Ribacılar ise ebedî bir 

sar’ai ihtilalin ihtilacatı (ihtilâl sarasının çırpını�ları) içinde kıvranır giderler.”111  

 

 2.6.3. Toplumsal Bünyenin Firengisi : Zina 
 
              Sa�lıklı bir toplumun sa�lıklı ve iyi e�itilmi� nesilerden meydana 

gelece�i gerçe�i  din için nesli ve onun korunmasının yollarını öncelikli bir 

mesele haline getirmi�tir. Bu tespitten hareketle Elmalılı da, toplumsal yapıyı 

kemiren, çürüten, her türlü kötü ahlaka sürükleyen yıkıcıların ba�ı  dedi�i 

zinaya, dikkatlerimizi çekmi� ve gerekli uyarılarını  ve çözümlerini 

serdetmi�tir. “Gerek sihhî, gerek tabiî, gerek ahlakî, gerek hukukî, gerek içtimaî 

hangi cihetten mülâhaza edilirse edilsin zina çok muzır, muharrib, bir seyyiedir. 
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Erkekle kadının hılkî112 ihtiyacından bulunan münasebati cinsiyyelerinin me�ru’ 

ve müstahsen yolu zinada de�il, nikahtadır. Nikahta hayatın bir feyzi, zina ve 

sifahta ise onun itlâf ve ta’kimi vardır. Nikahın sülûheti sıdk-u selameti ve kesreti 

bir binyei �çtimaiyyenin sıhhatinden oldu�u gibi onun zıddı olan zinanın �üyuu da 

bil’akis binyei içtimaiyyeyi kemiren, çürüten, her türlü seyyiei ahlakiyyeye 

sürükleyen muharribâtın ba�ıdır. Tıbbî ta’bir ile ifade edecek olursak zina binyei 

içtimaiyyenin firengisidir.”113  

              Elmalılı M. Hamdi toplumsal bünyenin firengisi olarak gördü�ü zina 

için en geçerli reçetenin nikah oldu�unu söyler:“Zira nikâh bekai nev ìn menâtı 

olmak haysiyyetile bizzat maksud oldu�u gibi cem ı̀yyeti ifsad ve nesli ifna eden 

sifahtan zecr eder bir hayırdır, bir ıhsandır. Binaenaleyh bunu teshil ve teksir 

etmek de mühim bir hayır ve evliyayı umura mühim bir vazifedir.”114 

2.6.4. Toplumsal Hayat’ın Sefalet ve Sükutu : Kumar  
 
              Kumar ve benzeri �ans oyunları gerek aileleri parçalayarak gerekse 

de insanları zahmetsizce para kazanacakları bir yol kandırmasıyla hırslarını 

ve birbirlerine olan dü�manlıklarını artıran, her yönüyle toplum için sefalet 

ve çökü�ün ba� sebeplerinden biribir. E.M.H.Yazır’ın tespit ve yorumlarına 

baktı�ımızda: 

     “Öyleleri vardır ki oyun masalarında avuç avuç paraları hevaya atmaktan 

korkmaz da beri tarafta devlet-ü milletin eksi�ini dü�ünmez, kar�ısında 

yoksulluktan kıvranan hem�ehrisinin, hemcinsinin kursa�ına bir lokma ekmek 

yeti�tirmekten tiksinir, kıskanır. Fazla olarak ona kar�ı görüyor musun i�te sen 

açsın ben tokum, sen inlersin ben zevk ederim gibi hissi gurur ve iftihar ile çalım 
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da satar, dü�ünmez ki ferdin sefaleti hey’eti içtimaiyenin sükutudur. Ve hey’eti 

içtimaiyenin sükut-u sefaleti, erinde gecinde bütün efradına sari(bula�ıcı)dır.”115 

      “Ekseriyet bu hasleti gafilede iken alel’ıtlak infaka  tergib, i’tidali te’min 

ile salâh ve müvazenei içtimaiyeyi istihdaf ve te’min eder. Ondan sonra infakta 

ifrat ile zenginlerin fakirle�me�e ba�ladı�ı ve bu suretle muvazenei içtimaiyenin 

bozulaca�ı zaman gelince de „ Q$���
 N?
��J$�.
6� “(�srâ, 17/29)ir�adına lüzum 

vardır.”116 

“Saniyen hayatı be�erde her kesb bir çok kesblerin hıssai teavününe medyundur. 

Hiç bir kesbi ferdî tasavvur olunamaz ki onda cemiyetin bir zamanı, di�er efradı 

cemiyetin bir alâkai iktisabı karı�mamı� bulunsun.Tok, sofrasında karnını 

doyururken anda kar�ıdan geçen bir açın henüz ödenmemi� bir hakkı bulunmadı�ı 

iddia edilemez.”117  

“Bir memleketin bir tarafında ifratkar sefahethanelerde na-mahdud servetler israf 

edilirken, di�er tarafında bir takım yetimler, bi-kesler (kimsesiz), dullar, fakirler 

nafakai yevmiyesini tedarikten aciz kalarak feryad u figan ederlerse, o cemiyette 

‘hakk-ı temellük’ aleyhinde fikir uyanmamak ve neticesi Rusya gibi olmamak 

kabil midir?”118 

2.6.5. Toplum �çin Bir Tehdit Unsuru : �nsan Ahlakının Bozulması 
 
              Toplumsal çözülmenin bir çok farklı göstergeleri içinde belki de en 

önemli ba� tetikleyici diyebilece�imiz, di�erlerine göre daha genel ve soyut 

olan bir çözülme sebebi de hiç �üphesiz  insan ahlakının bozulmasıdır. 

Elmalılı’ya göre ba�ta �eraiti iktisadiyenin (iktisadi �artların) bozulması 
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olmak üzere bir çok bozulma, insan ahlakının bozulmasını takip eden 

süreçler olarak gelmektedir. 

             “Hayatı be�erde �eraiti iktisadiyyenin pek büyük ehemmiyeti vardır. Bir 

kavm için �eraiti iktisadiyyenin tezelzülü veya fıkdanı (sarsıntıya u�raması veya 

kaybolması) bir helak muhtırası veya mukaddimesidir. �stihsalâti umumiye ( Genel 

üretim) yolunda oldu�u zaman ferdî muzayakaların (ferdî anlamdaki sıkıntıların)  

tehvinine çare bulunabilirse de umumî �eriati iktisadiyyenin bozulması felaketi 

umumiyyedir. �eriati iktisadiyye ise iki esasta toplanır: ahlakiyyeti insaniyye ile 

atayayı rahmaniye veya rahîmiyye olan sermayei hilkat (Allah'ın yaratılı�tan 

verdi�i zenginlikler). Ahlakiyyeti insaniyyenin fesadı feyzi hilkatin inkıtaına sebep 

olabilir. Feyzi hilkatin inkıtaı ise helâki küllîdir. Binaenaleyh ahlakiyyetin künhü 

ancak hâlik teâlaya ubudiyyette yani hevayi be�ere de�il hak tealânin vaz’i olan 

nizami hayre ittiba’ ve inkiyad ve �err-ü fesaddan ictinab ve ittikada aranmak 

lazım gelir.”119 

Elmalılı M. Hamdi  a�a�ıda açıklayaca�ı üzere insan ahlakının bozulması ile 

ilgili olarak toplumun di�er kesimlerine de rahatlıkla yayılabilecek olan bazı 

fitne unsuru günahları da sıralar. Bunlar: Münkerin açıkça yapılması ve 

yaygınla�tırılması, emri bil maruf nehyi anil Münker ilkesinde dalkavukluk, 

verilen sözlerin tutulmaması, akitlerin bozulması, sözün peri�anlı�ı ve 

cihadda tembellik. 

      “Ve bir fitneden korununuz ki-R<�4
�,��
��*'S
! T��
!�"(.
6- (Enfal,8/25) 

herhalde içinizden bilhassa zulmedenlere isabet etmez. – Yalnız i�i yerinden 

oynatanlara mahsus bir musibet olmakla kalmaz, belki umumîle�ir, size de �amil 

olur. Bazı günahlar vardır ki zararı âmm olur. Sebep olaca�ı fitne ve ihtilal, 

celbedece�i mihnet ve musibet yalnız o günahı yapan, i�i yerinden oynatan ve bu 
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suretle kendine ve gayre zulmetmi� olan zalimlere120 münhasır kalmaz da kurunun 

yanında ya�ı da yakar. Mesela i’lani münker, emri bilma’ruf nehyi anilmünkerde 

müdahene, ifsadi akide, iftiraki kelime, cihadda tekâsül bu kabildendir. Bir �ahsın 

hatası bir orduyu batırabilir- hadisi nebevîde varid oldu�u üzere bir geminin dibini 

delmeye u�ra�an bir �ahsın fi’li öyle bir gark musibetini intaç eder ki bu fitne o 

geminin içinde bulunanlardan yalnız onu delene veya ona muavenet edenlere veya 

görüp sükût edenlere de�il hiç haberi olmayanlara varıncaya kadar hepsine isabet 

edecek bir musibeti �amile olur. Ve hatta hiç haberdar olmayanların gafletlerinden 

dolayı vaziyyetleri daha feci olabilir. Bunun için böyle bir musibete bidayeten 

meydan vermemek için korunmak, murakabei umumiyyede bulunmak ve onu 

deleni men’etmek o gemide bulunanların hepsine farzı kifaye olan bir vazifedir. 

�çlerinden bazıları bu vazifeyi ifa ettikleri surette hepsi kurtulur. Hiç biri 

aldırmayıp gemi delindi�i surette ise hepsi mu�ab olur.” Toplumda meydana 

gelen bir kötülük kar�ısında duyarsızca davranmak yani bana dokunmayan 

yılan bin ya�asın tarzındaki bir dü�ünce ile herkesin kendi kabu�una 

çekilererek ya�adı�ı bir toplumun hepsi için o korkulan kötülü�ün sarması 

kaçınılmaz bir gerçektir. Elmalılı kötülükle mücadele ederken de toplumsal 

dengeyi –müvazenei içtimaiyi- bozacak �ekilde olmamasına dikkatleri 

çekiyor. Bu toplumu okyanusta yol alan bir gemiye benzetirsek gemiyi tamir 

edece�iz derken her hangi bir bölümüne kontrolsüzce ve dengesizce 

yüklenerek alabora olmasına da neden olabiliriz. “Fakat dikkat edilmek lazım 

gelir ki gemiyi delmeye kalkanı men’edelim derken herc-ü merc ile muvazeneyi 

bozup geminin devrilmesine de sebebiyet vermemelidir. Evvela farzı kifayenin 

ifasını der’uhde ederek farzı ayn gibi icra edecek kaptan ve maiyyeti gibi „ 
R��

�,�*��
!
)��� 
�
O���*���
)����  “(Ali �mran,3/104) bulunmak, saniyen herkes 
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kendi nefsini muhasebe etmek, salisen cereyanı umumîden gaflet etmeyerek 

murakabei umumiyyeyi dikkat ve intizam ve husni ahlak ile idame eylemek ve bu 

suretle fitnei âmmeden korunmak lazımdır. Bu ise her mü’minin kendi nefsinde 

Allah ve Resulü için itaat ve icâbeti iltizam ve fitne vaki’ olmamak için kendine 

ve cemaatine ihtimam ile gafletten ihtiraz (sakınma) eylemesine mütevakkıftır 

(yükümlülü�ünü getirir).”121 

Kavimlerin helakı ile ilgili birçok örnek Kur’an’da verilmektedir. Bu 

helakler ile ilgili olarak Elmalılı �unları da ekliyor: “Nitekim hiç bir kavm 

Peygamberleri içlerinden alınmadan azabı istihsal ile ta’zib olunmamı�tır. �yiler 

içinde de kötüler zuhur edip zalimler ileri gitme�e ba�ladı�ı zaman zulm-ü isyanın 

�eâmetiyle (olumsuz etkisiyle) gelecek olan fitnenin zararı iyilere de isabet etti�i 

gibi, kötüler içinde fevkalade iyiler zuhur etmeye ba�ladı�ı zaman da velevse az 

olsun o iyilerin yüzü suyu hürmetine o kötülerin mustahıkk oldukları umumî azab 

da afiv veya tehir olunur. Kötüler calibi azab oldu�u gibi iyiler de calibi 

rahmettir.”122  

2.6.6. Toplum �çin  Helak Sebebi : �irk ve �syanda Israr  
 
             Kur’an; inanç, söz, fiil ve davranı� itibariyle ki�inin kendisine, ailesine, 

topluma, çevreye ve Allah’a kar�ı görevlerini bildirir. Kur’an ; geçmi� 

milletlerin hayatlarını örnek vererek yapılan hatalara dü�ülmemesi hususunda 

insanları uyarmaktadır. Bu uyarıların ba�ında da her zaman Allah’a kar�ı �irk 

ve isyana dü�ülmemesi emri ve uyarısı yer almı�tır. Tarihte birçok toplumun 

yok olma sebebi olarak gösterilmesi sebebiyle    

 ““�irk-ü isyan ve isyanda ısrar, hayattan hüsni istifadeye manidir. �syanda musirr 

olanların bazı istifadeleri olursa bu, güzel ve hakikî bir istifade de�ildir. Ehli 
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isyanın hayati hiç bir zaman hayatı tayyibe olamaz (�irk ve isyanda, ta�kınlıkta 

ısrar hayattan güzel güzel yararlanmaya engel olan �eylerdir. �irk ve günahta 

ısrar, edenlerden bir kısmının hayattan faydalanmaları söz konusu olsa da, aslında 

bu güzel ve hakiki bir faydalanma sayılmaz. �syan ve günah ehlinin hayatı hiçbir 

zaman "hayat-ı tayyibe" olmaz). Mütemerrid (isyanda direnen) asiler, nimeti dünya 

içinde yüzseler bile huzuru kalpten mahrum vaziyetleri daima tehlikelidir. Ehli 

iman ve salâh ne kadar mezahim ve ibtilaya (sıkıntı ve imtihan) da maruz olsa 

gönülleri yüksek bir haz ile parlar. Onun içindir ki bir asi, tevbeye muvaffak 

oldu�u zaman vicdanı büyük bir in�irah bulur. Mesela bir sarho� içkiden tevbekar 

olabilirse yeni bir hayat bulmu� gibi ne�’eyab (ne�e bulur) olur. Ferd noktai 

nazarından böyle oldu�u gibi cem’iyet noktai nazarından mesele daha mühim ve 

istifade daha büyüktür. Bir ferdin emri hakka isyan ile elde edece�i her hangi bir 

istifade cem’iyyet için bir zarardır. Cem’iyyetin zararı ise haddi zatında o asinin 

de bir zararını mutazammındır. Ki tevbe ve isti�far etmeyip ısrar etti�i surette o, 

bu zararı bugün duymazsa yarın duyar.”123 Elmalılı M. Hamdi Yazır burada fert 

ve toplum içiçeli�ine, yani fayda ve zararda toplumun mü�terekli�ine i�aret 

etmektedir.“Halbuki her tevbekâr olan ferd ile cem’iyyet bir unsuri salâh 

kazanmı� olur. Hayattan hüsnü istifadeye bir hatve atılmı� bulunur. ��te “Hasen” 

kaydiyle “yümetti’uküm metean hasene“ buyurulması bu gibi nüktelerle 

alakalıdır.”124 

“Reyb-ü nifak, küfr-ü �ikak, zulm-ü udvan, hırs, yeis, atalet, cehalet, taklid, 

taassub, sui niyyet gibi ahlaki, içtimaî emrazi ruhaniyyeye kar�ı Kur’anın aynı �ifa 

ve rahmet oldu�u �üphesizdir. Bundan ba�ka tababeti maddiyyenin âciz kaldı�ı 

nice emrazi cismaniyyeye kar�ı da Kur’anın havassı �ifa bah�ası ehlinin me�hudu 

                                                 
123 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.4, s.2753. 
124 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.4, s.2754. 
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olagelmi�tir.”125 Yukarıdaki tespitten de anla�ıldı�ı gibi Elmalılı M. Hamdi 

Yazır; �üphe ve iki yüzlülük, kâfirlik ve uyu�mazlık, zulüm ve haksızlık, hırs, 

ümitsizlik, i�sizlik , cahillik, taklid, ba�nazlık, kötü niyetli olmak gibi fiileri 

ahlâkî ve sosyal, psikolojik hastalıklar kategorisine sokarak;bunlara kar�ı 

Kur'ân'ın �ifa ve rahmet oldu�u tespitini yapıyor. 

      ”Kadın, aile ve infak i�lerinde bozukluk, ahlaksızlık, idaresizlik, Allah’ın 

emirlerine isyan ile haksızlık, azgınlık bir cem’iyyetin, bir medeniyyetin, bir 

memleketin inkırazına badi olacak esbabdan bulundu�u anlatılmak ve bu suretle 

bu sûre ahkâmı bir taraftan evvelki Te�abün sûresine bir taraftan da gelecek 

Tahrîm sûresine ba�lanmak üzere buyuruluyor ki:Nice memleket (nice �enlik 

Rabbının ve rasullerinin emrinden çıkıp azdıda biz onu �iddetli bir azaba çektik ve 

görülmedik bir azaba giriftar eyledik.(Talak, 65/8)”126 

„Allah’ın ahkamına ilmi bulunmayan veya ilmin muktezasına tabi’ olmayan 

kimseler sırf kendi keyf-ü heveslerinin arkasında ko�arlar. Hevalar ise ferde göre 

ihtilaf eder, Beni �srail gibi ihtilafa dü�ürür, Allah’ın gadabına götürür. �eriat ise 

toplar, tevhid ile rızasına götürür.“127 

 „Zira gerek Arabistanda ve gerek sâir yerlerde olsun batmı� milletlerin âkibetleri, 

yerleri ve izleri gözden geçirilirse görülür ki Allah onların üzerlerine demâr: helak 

ya�dırmı�– bütün hususiyyetlerini imha etmi�tir. O kâfirlere de onun o âkibetin 

emsali yara�ır – o helâk olan kâfirlere o âkibet hak oldu�u gibi onlar gibi 

küfredipte Allah yolundan sıyrılan beriki kâfirlere de yara�an odur. O âkibetin 

emsâli yine onun gibi helâk ve inkırazdır. Cemi’ teaddüd itibariyledir.“128 

              „Kulüb, saniyen tevhidi ef’al dini hakkın a’zamı erkanındadır. „Ben 

kendi ba�ıma münferiden dinimi, imanımı muhafaza edebilirim“ demek 

                                                 
125 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.5, s.3195. 
126 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.7, s.5074-5075. 
127 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.6, s.4318. 
128 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.6, s.4380. 
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tehlikelidir. Kendi ba�ına kalmak isteyen ferdlerin iman ve islam üzere hüsni 

hatime ile gidebilmesi meskûk olur.”129 

 2.6.7. Toplumsal Helak Sebebi Olarak : Kibir ve Alay 

              Kibir ve alay sa�lıklı bir toplumun olu�masında ve geli�mesinde ki en 

büyük engellerden biridir. �nsanların  kendi aralarındaki ileti�imi olumsuz 

anlamda etkleyen kibir ve alay yüzünden insanlar birbirinden uzakla�makta; 

sevgi ve karde�lik yerini kine bırakmaktadır. Kibir  ve alay her iki boyutta da 

ifsat edici bir özelli�e sahiptir; hem insan-insan ili�kisinde, hem de insan-Allah  

ili�kisinde bozucu bir etkiye sahiptir.  Böyle bir toplum uçurumun kenarındaki 

bir evden farksızdır. Yüce Allah Kur’an’da kendisine kar�ı büyüklük 

taslayarak, göndermi� oldu�u peygamberlerle ve inananlarla alay eden birçok 

kavmin sonunun helak oldu�unu i�aret etmektedir. Elmalılı  M.Hamdi 

Yazır’da Kur’an’da bahsi geçen bu durumlarla ilgili olarak çe�itli yorumlarda 

bulunmu�tur:  

              “��te mahlûkun hâlik kar�ısında mevkiı bu iki me�iyyetin alesseviyye 

ihtimali mutlakıdır. Ve böyle olmakta sizin cinsi be�er içindeki sair halktan hiç bir 

imtiyazınız yoktur. Dün çır çıplak buldu�unuz, yalın ayak ba�ı kabak zaruretler 

içinde kıvrandı�ına güldü�ünüz, insan yerine koymayıp her türlü hakarete layık 

gördü�ünüz bir ferd veya bir kavm yarın bakarsınız ki Allah’ın lütf-u ma�firetine 

ermi� tepenize çıkmı�tır. Bu gün saadetlere gömülmü�, cihana hakim olmu�, 

istikbalini te’min etmi� zanneti�iniz bir ferd veya kavm o bir gün bakarsınız ki 

Allah’ın bir belasına çatmı�, hâki helâke serilmi�, ate�ler içinde yanmakta, 

ıztıraplar içinde kıvranmaktadır. Allah’a kar�ı bütün cinsi be�er �u iki takdirin 

ihtimali tenavübüne alesseviyye mahkumdur.”130 

                                                 
129 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.2, s.1153. 
130 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.3, s.1634. 
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      “Tarihi be�er, tarihi islâm bunun büyük küçük misalleriyle mâlâmâldir. 

Ferdleri, akvamı sa�ireyi bırakalım da en büyük misallerini alalım. Evvelâ 

Araplar, kavmden kavme bu hizmeti yapmı�lardır, ba’dehu Emeviyyenin son 

zamanlarında oldu�u gibi bu hizmet, Araptan Aceme do�ru geçmi�, hadîsi �erifin 

de delâlet ettigi üzere kavmi Fürs ma’nen ve maddeten islâma pek büyük 

hizmetler eylemi�, sonra bunlar da aynı hale gelmi� bu defada Allah Türkleri 

göndermi�, Arapların, Fürslerin kadrini bilemeyip zayi’ ettikleri devleti islâmi ele 

alarak �stanbul’a ve orada kıtaati Arzın her tarafına yaymı�lar binaenaleyh ebnai 

Faris hadîsinin delâleti ve fethi Konstantiniyye hâdîsinin sarahati ve “
)�
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7.�  “ (Maide, 5/52)  va’di ilahisi ve i�areti  ile Türkler de ” 
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)�8�P 
�R�� ” teb�irine dahil olmu�lardır. Demek ki onlar da bu nimetin kadrini 

bilmez küfr-ü küfrana do�ru giderlerse mevkilerini Allah’ın gönderece�i di�er bir 

kavme terketme�e mecbur olacaklardır. Ve kim bilir vasi’ ve alîm olan Allah 

kıyamete kadar daha ne kavmler gönderecektir. ��te tâ yukarıdan “
1�
R*��
���?��

�,"' “ tezkirinden beri gelen ve daha devam edecek olan beyanatın siyak-u 

sibakına nazaran hasılı meal bu noktada toplanmaktadır.” 131 

      “Binaenaleyh ey mü’minler, dininizin kadrini biliniz, hiç bir kavme 

inhisar etmiyen bu vasi’ feyzi hakkı, bu fadlı ilâhîyi, bu yüksek hürriyeti bırakıpta 

ba�kalarının muvalâtı arkasına dü�meyiniz.”132 

2.6.8. Bir Ba�ka çözülme Sebebi Olarak :Cimrilik ve A�ırı Hırs 

               Cimrilik, açgözlülük ve a�ırı dünya hırsı toplumdaki sosyal dengeyi 

bozmakta, yolsuzluklara, skandallara, kan dâvâlarına neden olmakta, toplum 

huzurunu ve barı�ını tehdit etmektedir. Nitekim tarih boyunca bu manevî 

hastalıkların yaygın oldu�u pek çok toplum ya dejenere olmu� ya da tarih 
                                                 
131 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.3, s.1719. 
132 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.3, s.1720. 
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sahnesinden silinip gitmi�tir.133 Elmalılı M. Hamdi Yazır da bu noktalara i�aret 

ederek gerekli uyarı ve tembihleri yapmaktadır. 

              “Filhakikat asıl izzet yemekte de�il, yedirmektedir. Kendileri patlayasıya 

yeyipte Allah için yedirmekten, vergi vermekten kaçınan, yanıba�ındaki 

kom�usunun, cemaatindeki muhtaçların ihtiyacını dü�ünmeyen harîsler insanlıkla 

alakası yok hâsirundan (husrana u�ramı�) ba�ka bir �ey de�illerdir. Böylelerinin 

yüzündendir ki sedler yıkılır. Ye’cuc ve Me’cuc arzı tahrib eder. Dünyada 

cem’iyyeyi be�eriyyeyi en ziyade yoran, bo�u�turup çarpı�tıran kavgaların kökü 

de bu infak meselesidir. Melei esfelîn, yani en alçak cem’iyyetlerin muhasamat ve 

mücadelâti hep yemek davası üzerinde dola�ır. Onlar hep ba�kalarının 

kazancından yemek isterler. Güçleri yeterse cebr-ü zulm ile yahut hırsızlıkla 

almaya çalı�ırlar, olmazsa dilencilik zilletini adet edinirler. Bütün bunlar ben 

yiyeyim sen yeme diye kavga ederler, yükseklerin, yüksek cem’iyyetlerin 

münaka�aları ise yedirmek, infak etmek ve muhtaç olanların ihtiyaçlarına 

yeti�erek Allah’a kullukta yükselmek yarı�ı üzerinde dola�ır. Bunlar bir taraftan 

çirkinlikleri, ayıpları, günahları örtüp eksiklikleri tamamlamak, bir taraftan da 

ihtiyacı olanlara muhtaç oldukları �eyleri birbirinden daha iyi, daha nafi’ bir 

surette yeti�tirmek ve bu suretle nezdi ilâhide derecâta ermek için mübahase, 

münaka�a, müsabaka ederler. ��te melei a’lânin ihti�amı böyle keffarât ve 

derecâttadır.”134  

“Kur’an-ı Azimü��an “ serveti memleket, yalnız a�niya arasında tedavül eder bir 

sermaye halinde olmasın”(Ha�r/7) diyor. Fakirlerin, erbab-ı ihtiyacın hisleri(nin) 

unutulmamasını ihtar ediyor. Bir hey’et-i ictimaiyenin en büyük marazı, servetinin 

bir sınıf-ı mahsus elinde ihtikarıdır. Çünkü fertler, serveti memleketin iktisabında 

mühim bir amil olmakla beraber, yalnız ve müstakil de�ildirler.Bunda müessesat-ı 
                                                 
133 H. �brahim KUTLAY, „Dünyevile�me“, www.yenidunyadergisi.com,Haziran -2000. 
134 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.7, s.5014. 
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ictimaiyyenin de büyük tesirleri vardır. Müessesat-ı ictimaiyyede ise bütün efrad-ı 

millet alakadardır. Bir memleketin kö�elerinde sürünen fukaranın bile istihsal-i 

ictimaide hesaba gelmez hisseleri vardır. Mübadelat-ı içtimaiye, müsavat-ı tamme 

üzerinde cereyan edebilse idi, herkes hissesini almakta mü�kilat çakmez idi. Fakat 

mübadelat-ı ictimaiyede müsavat, ticaret esası ile kabil-i tevfik olamayaca�ı tevzi-

i servette pek büyük açıklar ve mahrumiyetler zuhur eder. Binaenaleyh  emval-i 

a�niyada fukaranın bir hakk-ı mahsusu, bir hakk-ı teavünü bulundu�unu teslim 

etmek lazım gelir.”135    

2.6.9. Çözülme Sebebi Olarak : Allah’ı ve Ölümü Unutmak 
 
            Ahiret inancının fertler üzerinde ki en büyük etkisi hiç �üphesiz ki bu 

dünyada yaptıkları her�eyin eksiksiz olarak hesabının sorulaca�ı 

sorumlulu�u içinde yapılan i�lere, hal ve hareketlere bir çeki düzen 

vermektir; dolayısı ile Allah’ı ve Ahireti unutan insan için bu dünya her 

hareketin serbestçe ve korkusuzca yapılabilece�i bir yer olur ki bu durumda 

toplumları çözülme ve çökme konusunda tehdit eden bütün kötü 

davranı�ların hızlanarak yaygınla�ması demektir. 

“Yani yürüyün, çalı�ın, yeyin ama bu kuvvetleri ve salâhiyetleri size veren Allah’ı 

ve ölümü unutmayarak ve ona hesab verece�inizi dü�ünerek hareket edin, 

haksızlık136, tecavüz, israf, sefahat ve saire gibi kötü gayeler için de�il, Allah için 

ve Allah’a gidece�inizi hesab ederek, hasılı Allah’dan korkarak yürüyün, yeyin 

demektir. Bu iki haysiyyet mülâhaza edilince umumî netice ibaha mahiyyetinde 

kalırsa da bunların gerek efrad ve gerek cem’iyyet noktai nazarından mühim bir 

                                                 
135 E.M.H. YAZIR,a.g.m.,�smail KARA,a.g.e.,s.343. 
136 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.7, s.5229. 
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ir�ad oldu�unu unutmamak ve ahvalin iktizasına göre vücub, nedib, ibaha 

hükümlerini bil’ictihad ayırmak icab eder.“137  

“Hayatı faniyyenin maverasını münkir bulunan dinsizler, bütün emellerinin 

mahdud bir ömür içinde istihsali sevdasıyla me�bu-i ihtiras olurlar ve bu ihtiras ile 

daima huzur ve ma’delet-i ictimaiyyeyi rahnedar (zarara u�ratılmı�)  ederek,  

zulmu tehaddiye mütehalik (tehlikeye can atmı�) bulunurlar. Bu da buhran-ı 

içtimaiyi intaç edece�inden hayat-ı umumiyeyi ızdıraba dü�ürür ve hatta ifna 

eder.”138 

„Ve herkes kazancından mes’uldur. Kimse kimsenin günahından muahaza  

olunamayaca�i gibi hiçbir kimse di�er kimsenin kazancından, kendinin hiçbir 

kesbi bulunmaksızın intifa edemez ve netaici kesbin bu kadar adaletle tevzii 

dünyada olamazsa ahirette behemehal olacaktır. Ve bunun içindir ki dünyada 

içtimaî kesiblerin kâr-ü zararını adaletle tevzi etmeyen ve yekdi�erinin 

mesaisinden kendi hakkı kesbi olmayarak intifaa kalkı�an ümmetler çabuk 

munkarız olurlar ve böyle zalimler ümmet ve imamete layık olamazlar.“139 

„Filvaki be�eriyetin bütün ızdırabatı, kavanin-i hakikiyye-i ilahiyye-yi nazar-ı 

dikkate almayarak erbab-ı nufüzun keyiflerine, temayülat-ı iradiyelerine göre va’z 

ve kabul ettikleri kavaninden ne�et edegelmi�tir. Bütün mezalimin menbaı budur; 

ihtilalat ve inkılabat-ı be�eriye hep bu kabil kavaninin netaic-i seyyiesidir. 

Sosyalizm, Bol�evizm, hep bunlardan türemi�tir. Bütün istibtadların esası, erbabı 

kuvvetin fevkinde olan kudreti ilahiyeyi tanımamasındandır. Be�eriyetin en büyük 

tu�yanı, kendi arzularını  „Allah’ın emri“ diye tanıtmaya çalı�masıdır.“140 

 

                                                 
137 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.7, s.5230. 
138 E.M.H. YAZIR,a.g.m.,�smail KARA,a.g.e.,s.329.  
139 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.1, s.510-511. 
140E.M.H. YAZIR,Müslümanlık Mani-i Terakki De�il, Zamin-i Terakkidir, Sebilürre�ad,                                                                
C.XXI/544 -54 (Temmuz-A�ustos 1339) �smail KARA,Türkiye’de �slamcılık Dü�üncesinin Temel 
Metinleri,Gerçek Hayat Yay.,s.334. 
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2.7. E.M. HAMD� YAZIR’DA D�N VE SOSYAL GEL��ME – �LERLEME 
 
              Toplum fertleri arasında birlik ve beraberli�in sa�lanması, insanların 

�ahsi menfaatlerinden uzak, aynı ailenin birer ferdiymi� gibi birbirleriyle kar�ılıklı 

saygı ve anlayı�a dayanan sosyal münasebetlere giri�erek ya�amaları, yani fert ve 

cemiyet ahenginin istenilen bir �ekilde temini, toplumun sosyal geli�mesini 

sa�layamamı�, milli gelir seviyesi dü�ük veya fertler arasında adil bir �ekilde 

da�ılmamı�sa, ki�ilerin mensup oldu�u gruplar, sosyal sınıflar arasındaki 

memnuniyetsizlik giderek dü�manlı�a dönü�ecek; o takdirde fertten kamu 

menfaati için �ahsi menfaatinden vazgeçmesini istemek ve beklemek neticesiz 

kalacaktı. Bu itibarla, sosyal geli�meyle neyin kastedildi�inin açıklı�a 

kavu�turulması, faydalı olacaktır. 

              Sosyolojik eserlerde umumiyetle sosyal de�i�me bahsi içinde incelenen, 

zaman zaman konu ile ilgili di�er kavramlarla karı�tırılan sosyal geli�me 

mefhumu, ekonomik büyüme kavramından daha geni� kabul edilir. Richard 

Easterlin’in ”ekonomik büyümeyi, nüfus ba�ına isabet eden reel hasılada 

cemiyetin teknolojik, ekonomik ve demografik vasıflarındaki de�i�melerle birlikte 

vuku bulan devamlı ve belirli ölçüde süratli bir yükseli�” diye tarifi de, sosyal 

geli�menin iktisadi geli�meden daha yeni bir mefhum oldu�unu göstermektedir.141 

              Geli�me demek, geçmi�teki de�erleri görmezden gelmek de�il, onları 

yeni birtakım de�i�iklikler ve ke�iflerle daha yetkin de�erler haline getirmek 

demektir. Ba�ka bir deyi�le önceki neslin servetine bir sonraki ku�a�ın servetini 

ilave etnektir.142 

              ”Terakki öyle bir mefhum-i ammdır ki müteallakına ve gayesine göre 

birçok medluller ile alakadardır. �nsaniyetin bir gaye-i mutlakası olmalı ki ona 

                                                 
141 �zzet ER, Sosyal Geli�me ve Din, Ra�bet Yay.,�st., 1999, s.6-7. 
142 E.M.H. YAZIR,Dibace (Önsöz),a.g.sempozyum, s.60. 
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do�ru vaki olan hareket-i mütezayadeye alelıtlak bir ”terakki-i be�er ” namı 

verilebilsin. Halbuki insanların ferdiyeti kadar ve belki daha ziyade gayeler 

tahmin olunabilir ve herkes terakki denilince kendi nokta-i nazarına göre ”bir 

gayeye vusul” manasını kasteder. Bu suretle alel umum insanlar için , terakki, 

izafi bir manayı haiz demek olaca�ından bu haysiyetle yalnız edyanın de�il, 

alemde hiçbir �eyin alelıtlak amil-i terakki olması hakkında bir hükm-i kati 

verilemez. Birçok esbab ve avamil vardırki insanların ihtirasat ve te�ehhiyatını 

tehyic eder (heyecanlandırır) ve seyyiatta terakkisine badi (sebep) olur. Bu ise 

hakikatte terakki de�il, tedenni(gerileme)dir.143Yani Yılmaz Özakpınar’ın 

tespitleriyele konuya açıklık getirecek olursak: ”ilerleme” bir kültürün tümü 

için her zaman emin do�ru biçimde kullanılabilecek bir kavram de�ildir. Çünkü 

fiillere ba�lanırken olumsuz etkileri kestirilemeyen ürünler de ortaya çıkabilir. 

Bundan ba�ka, birtakım imkan ve fırsatlar, inanç ve ahlak nizamı ile kontrol 

altında tutulan fakat daima insan do�asında köklü olan içgüdüsel e�ilimleri ve 

bencil istekleri bazı insanlarda uyandırabilir; hatta ferdin karakter sa�lamlı�ı ve 

toplumun huzuru bakımından olumsuz sonuçlar do�uran o e�ilim ve istekle, 

müsait �artlarda çe�itli kisveler altında kurumla�abilir. Batı medeniyeti 

çerçevesinde geli�en kültürde olumlu yanlar kadar olumsuz yanlarda pek çoktur. 

Batı ülkelerinde aile kurumunda nasıl bir ilerleme olmu�tur? Cinsel ahlak 

konusunda ”ilerleme” kelimesi kullanılabilir mi? Kom�uluk ili�kilerinde bir 

ilerleme olmu� mudur? Ticaretin insani ve ahlaki boyutu niçin yok? Cinsel 

içgüdüleri tahrik ederek insanları ticari ürünler almaya özendirmek için müstehcen 

kılıklara ve utanç verici pozisyonlara sokulan genç kızlar, kadınlık haysiyetinde ki 

ilerlemeyi mi temsil ediyor?”144 Bu sorular E.M.H.Yazır’ın  olması gereken 

ilerleme �eklinde tespit etti�i ”terakki-i hakiki” ile insanların �ehevi ve ferdi 
                                                 
143 E.M.H. YAZIR,a.g.m.,�smail KARA,a.g.e.,s.328.  
144 Yılmaz Özakpınar, �slam Medeniyeti ve Türk Kültürü, Ötüken Ne�riyat,�st. ,1999, s.70,71. 
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lezzetlerini tatmin edilmesi zannettikleri ”sözde ilerleme” arasındaki farkı 

ortaya koyacaktır. Elmalılı’ya göre sözde ilerleme denilen �ey olsa olsa bir 

”tedenni” gerileme olabilir. ” ”Alemde di�er birçok esbab ve avamil daha vardır 

ki  bunlar da insanların fezail ve hasenatta terakkisini temin eder. ��te bizim 

nazarımızda  ”terakki-i hakiki” budur. Dinleri mani-i terakki görmek isteyenler, 

gaye-i terakkiyi lezaiz-i �ehvaniyyeye vusulde arayan nüfus-i tagiye meyanında 

görülüyor. Pek hususi ve ferdi saadetlerin, lezzetlerin hemen hemen hiç kıymeti 

yoktur. Çünkü saadet-i ictimaiyye mefgud olan muhitlerde vesait-i refaha malik 

görünen fertler bile bedbaht ve muzdariptirler. Ferde en büyük saadet, hevayı 

nesimi gibi  muhitinden teneffüs etti�i ruh-i ictimaiden gelir. Saadet-i ictimaiyye, 

fezail ile kaimdir. Fazilet ise nef-i amm u�runda fedakarlık demektir. Faziletin 

yegane zamini de vazife, yani mesuliyet ve mükafat hissidir. Bu hissi temin eden 

amil ise ancak din olagelmi�tir. Binaenaleyh din insanların fezailde terakkileri için 

yegane amildir.bu itibar ile din-i islam dahi ”mani-i terakki” de�il insaniyetin en 

büyük zamin-i saadet ve terakkisidir.”  

”Asırların tecaribiyle sabit oldu�una göre hayat-ı ferdiyye, hayat-ı ictimaiyye ile 

kaim ola gelmi�tir. Hayat-ı cemiyeti bir �irket mekanizması gibi sırf menfaatı 

faniye esası üzerine ibtina ettirmek mümkün bile olsa, bu kabil cemiyetler pek 

hod-gam olmak itibariyle kabiliyet-i ittisa’iyyeden mahrumdurlar hatta ittisaları 

zararlarına badi olur.”145  Gayeleri �ehvani lezzetlere ula�mak isteyenler için 

dinler ilerlemeye en büyük engeldir halbuki din toplumsal anlamda saadete 

ula�abilmek ve geli�ebilmek için fertleri bir vazife ve sorumluluk ahlakı 

içinde olmalarını ister; çünkü ferde en büyük saadet içinde bulundu�u 

toplumla birlikte teneffüs ederek soludu�u havadan gelir. Toplumsal saadetin 

                                                 
145 E.M.H. YAZIR,a.g.m.,�smail KARA,a.g.e.,s.328.,329.  
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olmadı�ı yerde  durumları refah içinde olan bireyler bile aslında bedbaht ve 

muzdariptirler. 

”Dünya bir inkilab alemi bir geçid, Ahiret bir darul karardır. Bu karar da sürurda 

veya seıyrdedir. Hitap, umuma oldu�una göre bu ıhbarda inkılabın terakki ve 

tedenni olabilmesi itibariyle bir cihetten va’d, bir cihetten veid vardır. Hıtap 

Rasulullaha ve mü’minine oldu�una göre de bunda hem kati bir va’d hem de 

islamın emri ilahiye intibak ile Allah’a rucu’ için daima ahirete do�ru teali ruhunu 

telkin eden ve zaferden zafere götürecek olan yüksek bir terakki umdesi vardır ki 

Allah’tan ba�ka hiç bir gayede tevekkufu tecviz ettirmez ve din ruhunun camid ve 

körükörüne bir görenekle maziye veya hale saplanıp kalmaktan ibaret bir atalet 

hissi de�il, nizamsız, intibaksız, gayesiz giden ve hiç bir yekün ifade etmiyerek 

her adımında ibtidai kalan peri�an bir teceddüd ve inkılap hevesi de de�il, 

mebdeden meada, kademe kademe bir intibak nizamı içinde Allah için daima ileri 

gitmek ve likaullaha irmek isteyen bir terakki a�k ve iymanı ile hareket oldu�unu 

anlatır.146” Elmalılı Merhum’un özellikle bu son cümleleri geli�me ve ilerleme 

olgusuna ne kadar büyük bir ufuktan baktı�ını yani geli�me ivmesini Allah’a 

ula�mak isteyen bir ilerleme a�kı ve imanından alan ideal bir bakı� açısı ile 

baktı�ını görüyoruz.   

”( 
 3�W ���	
���������� ) Hasılı bu ayette halden hale veya tabakadan tabakaya 

terakki her yüz senede veya her yirmi senede bir tehavvül ve teceddüd ile 

mutabakat mefhumlarına alakadar tabak ve rükub mazmunlarında hayatın seyri 

terakki ve tedennisinde  kanun olan mühim hakikatler vardır. Hayat, muhite 

mutabakat diye mülahaza edildi�ine göre de en yüksek hayat en yüksek muhite 

mutabakat demek olur.147 

                                                 
146 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.8, s.5681,5682. 
147 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.8, s.5682,5683. 
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              ”��te Allah tealâ böyle kitap ve mizan ve bir de insanlara hem beis hem 

de bir çok menafii olan demiri indirdi ki nas okumayı ve adalet ölçülerini bellesin, 

adl-ü hakkaniyyetle tutunsun, belini do�rultsun, muamelât ve harekâtında demirin 

be’sinden sakınsın ve onun kullanılmasını da ö�renip gerek siyaset ve gerek 

sanayi’ ve ticaret noktai nazarından menafi’inden istifade etsin.”148 E.M.Hamdi 

Yazır’ın yukarıdaki de�erlendirmelerinden onun ilerlemeyi ”fezailde 

terakki” diyerek sadece soyut anlamda de�il aynı zamanda teknolojik olarak 

da, somut tezahürleri olan geli�me ve ilerlemeleri de bu de�erlendirmelerinin 

içine kattı�ını anlıyoruz. 

             ” �slam’da tevekkül memduh ise de ittikal mezmumdur. Tevekkülü ittikal 

zannedenlerdir ki �slam’bu noktadan itiraz ederler. Tevekkül ifay-ı vazifede 

Allah’a itimad ve istinad etmek demektir. Bu ise azmu iradeyi takviye eder ve 

kalbe kuvvet verir. Tıynet-i be�eriyede merkuz olan acz zaafı, kudret-i kamile-i 

ilahiye’nin reca-yı muavenetiyle tedavi eyler.”149 Müslüman toplumların 

birço�unda ki yanlı� tevekkül anlayı�ı sebebiyledir ki aktif halde olması 

gereken müslüman bireyler malesef atıl bir halde kalmı�lardır. Batı ülkeleri 

kar�ısındaki geri kalmı�lık sebebleri arasında bu durum da gösterilebilir. Bu 

yüzden olsa gerek E.M.H. Yazır do�ru anla�ılan bir tevekkül inancı insanları 

atıl bırakmaz bilakis azmu iradelerini takviye eder ve kalbe kuvvet veriri 

tespitini yapıyor. 

 ”Hangi hususta olursa olsun bir söz söyledi�iniz zaman hak ve savap 

hedefine müteveccih sa�lam söz söyleyin, sonunda yalan çıkacak söyliyenleri 

küçük dü�ürecek çürük sözler söylemeyin, o eracif ile me�gul olanlara 

benzemeyin „ �,��*�
�,�
V'(  “ ki Allah size amellerinizi düzeltiversin, i�lerinizi 

yoluna koyuversin -  çünkü bir cemiyetin sözü ne kadar sa�lam olursa i�leri de o 
                                                 
148 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.7, s.4761. 
149 E.M.H. YAZIR,a.g.m.,�smail KARA,a.g.e., s.334. 
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nisbette düzgün olur. Sözü sa�lam olanın özü de sa�lam olur. Özü sa�lam olanın 

i�i de sa�lam olur. Ve günahlarınızı ma�firetiyle örtüversin – zira halleri salâh 

kesbedenlerin günahları da örtülür. Her kim de Allah ve Resulüne itaat ederse – bu 

tekliflerinin içinde dahil bulunan emirlerini ve nehiylerini tutarsa ki Allah’a itaat  

Resulü’ne itaatle olur.”150 

         ”Nazar-ı �slam’da a’mali hasenenin en mühimi beyne’l-be�er tamimi adalettir. 

Müslümamlarca hukuk-i be�er mukadderattan maduddur. Aleyhi’selatü ve’s-selam 

efendimiz ’ Bir saat adalet, yetmi� sene ibadetten hayırlıdır buyuruyor. Namaz, oruç 

gibi ibadetler tehzib-i ruhanide kesb-i meleke’yi temin eden ve insanları Allah’a 

rabtederek vahdet-i ictimaiyye ve revabıt-ı insaniyyeyi teyid ve tekeffül eyleyen 

bununla beraber hiç himseye  zararı dokunmayan a’mali nafiadan oldukları cihetle 

a’mali salihanın mühimlerinden iken, bir saat adalet bunların yetmi� seneli�inden 

daha hayırlı oldu�u dü�ünülürse, hukuk-i ibadın teminiyle tam bir ma’delet-i 

ictimaiyye tesis etmek ne kadar büyük bir gaye-i mukaddese oldu�u edna mülahaza 

ile anla�ılır. Artık insanları gaye-i fazilete do�ru ko�turan ve bu babda birçok 

zihayat misaller veren din-i islam ”mani-i terakkidir” diyebilir misiniz?”151  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
150 E.M.H. YAZIR, a.g.e., C.6, s.3933. 
151 E.M.H. YAZIR,a.g.m.,�smail KARA,a.g.e., s.339. 
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SONUÇ 
 
             Merhum Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın eserlerinden hareketle din – 

toplum ili�kisine yönelik yorumlarını günümüzden hareketle sosyolojik bir bakı� 

açısıyla anlamaya ve güncellemeye çalı�tı�ımız bu kısa çalı�mada gördük ki 

E.M.Hamdi Yazır dönemi itibari ile ileri ve halen günümüzde de güncelli�ini 

korumaya devam eden  ve edecek olan sosyolojik tespit ve tahlilleri yapmı�tır. 

�üphesiz ki E.M.H.Yazır’ın bu  ve benzeri konularla ilgili görü�leri daha birçok 

çalı�malara konu olabilecek kadar çoktur. Biz burada sadece Merhumun din- 

toplum ili�kisi ile alakalı olan  görü�lerinden tespit edebildi�imiz kadarının 

güncellemesini din sosyolojisinin verilerini de kullanarak yapmaya çalı�tık. 

Yapabildi�imiz bu güncellemelere genel hatları bir daha bakacak olursak: 

            Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın din-toplum ili�kisine bakı�ında tespit 

edebildi�imiz en önemli noktalardan birisi ‘sentez’ci diyebilece�imiz bir orta yolu 

önermeye çalı�masıdır. Çünkü Elmalılı M.Hamdi Yazır  gerek fert ve toplum 

ili�kisinde olsun gerekse de din ve toplum ili�kisi konusunda olsun, öncesinde ve 

kendi  döneminde yaptıkları yorumlarla önceki bölümlerde de kısmen 

bahsetti�imiz, a�ırı uçlara savrulmu� olan psikolojistlerin, sosyolojistlerin, 

pozitivistlerin, subjektivist ve objektivistlerin indirgemeci ve genellemeci yanılgı 

ve hatalarına dü�mekten itina ile kaçınarak bu dü�ünceler arasında kendi islami 

bilgi ve kültürü ile bir sentez yapabilmi� ve mutedil bir duru� sergileyebilmi�tir. 

Bunu ‘ümmeten vasata’ ile ilgili olarak yaptı�ı yorumlarından da rahatlıkla 

anlmak mümkün.  

Elmalılı M. Hamdi YAZIR’ın Din –Toplum ili�kisi hakkındaki yorumlarına 

baktı�ımızda Ünver Günay’ın sübjektif dini tecrübenin objektifle�mesi �eklindeki 

kavramla�tırması  ile Peter Berger’in Dı�salla�ma, Nesnelle�me, �çselle�me, 

�eklinde formüle etti�i diyalektik süreçlere çok benzedi�ini görmekteyiz.  
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Bu sentezi; ferdin vicdanında ki his ve duyguların cemiyete yansıması �eklinde 

yani sübjektif dini tecrübelerin topluma yansıyarak objektifle�mesi �eklinde 

tanımlayabilece�imiz gibi Berger’in kavramla�tırdı�ı �ekliyle Din ve Dünya 

kurma ba�lamında dünya in�a edici yönüyle insanların dini ya�ayı�larının 

dı�salla�arak toplumsal realite tarafından kabul edilmesi ve yaygınla�tırılması yani 

nesnelle�mesi ve nesnelle�en bu toplumsal ya�ayı�ın kültürel kodlar e�li�inde 

bireyler tarafından içselle�tirilerek devam ettirilmesi süreci olarakta 

tanımlayabiliriz.     

Yazır’ın dine toplumu olu�turan temel etken (aslı esası) ve toplumu harekete 

geçiren , in�a eden temel prensip olarak baktı�ını görmekteyiz. P.Berger’in Din ve 

Dünya  kurma ili�kisinde dine verdi�i rolü Yazır’ın da „müeesesei içtimaiyye’nin“ 

„toplumsal yapı’nın“ olu�masında aynı i�levi gerçekle�tirmek üzere „dini hak“a 

rol verdi�ini görüyoruz 

     E.M.H.Yazır’ın  vicdana vurgu yaparak toplumsal (kollektif) �uurun 

olu�abilmesinin ilk �artı olarak islamın ferdin vicdanında yerle�ip kök salmasını 

�art ko�uyor. Ferdin vicdanına yerle�en karde�lik hissinin dı�salla�ması (Berger’in 

tabiriyle) ile o sahip olunan vicdanın geni�leyerek cemaatten cihangir devletlere 

kadar yayılaca�ı tespiti de önemlidir. 

              Kollektif �uurun -toplumsal ruhun- olu�masının ilk a�amasını Allah 

tarafından insan fıtratına ba�ı�lanmı� bir’mevhibei rabbaniye’ oldu�unu, ikinci 

a�amasınında fıtri olan bu duygu ve hissin dı�arıya topluma ta�ması yada 

yansıması �eklinde ki yorumu da üzerinde durulması gereken hususlardan biridir. 

              E.M.H.Yazır’ın daha üstünü ve yukarısı tasavvur olunamıyacak bir 

toplumsal birli�in yada toplumsal bütünlü�ün olu�masının en olmazsa olmaz �artı 

olarak, dı�salla�acak olan vicdanın yani hissi uhuvvet ve ruhi ictimaiyi sa�layacak 
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olan vicdanın kayna�ının, �eriki, naziri mevcut olmayan  Hakteala oldu�unu 

söylüyor. 

              Millet kelimesini ümmet kelimesinden ayırt ederek ümmeti faaliyet 

halinde olup da hukuki yapılanmasını (yani toplumsal anlamda 

müessesele�mesini) tamamlayamamı� bulunan milletin islam hukuku dilinde 

„ümmet“ kavramının kar�ılı�ı oldu�unu152 söyleyerek aradaki nüansa dikkat 

çekiyor. 

Elmalılı M. Hamdi Yazır Metalib ve Mezahib adlı esere önsöz mahiyetinde 

yazdı�ı „Dibace“sinde  yukarıdaki tespitlerin bir tekrarı diyebilece�imiz �ekliyle 

din-toplum arasındaki diyalektik  sürece �u sözlerle adeta noktayı koyar: ”zaten 

milliyeti,içtimai bir heyeti, „içtimai“ kılan bir nefis, sosyal bir vicdan demektir. 

Irk ve kan milletin tarifi  de�il, tezahürünün alet ve araçlarıdır. Her milletin 

geni�leme yetene�i, o vicdanın kapsam ve evrensellik derecesi ile orantılıdır. 

Lisan da, ırk ve kandan ziyade bu vicdanın bir ifadesidir.Din bu vicdanın en 

kapsamlı ilkelerini, en büyük ideallerini içerir. Bir heyetin dini ne ise sosyal 

vicdanı da o: sosyal vicdanı ne ise gerçekte dini de odur.“153  

              Milletin  (toplumun) olu�masında ki hiyerar�ik diyebilece�imiz, 

birbirinden ayrılmaz adeta mütemmim bir cüz gibi duran sıralamalara dikkat 

edecek olursak: ilk önce mebadii hakime(ki bu islamdır) ikinci olarak mebadii 

hakimeye sülûk edecek ba�lanacak olan ruhi ictima(toplumsal ruh) ve son olarak 

da toplumsal ruhla sıkısıkıya merbut bulunan cismi ictimaiyi (toplumsal bedeni) 

görürüz.Kuru bir kalabalı�a yada toplumsal birli�e-heyeti içtimaiyeye- millet 

denemez, olsa olsa kavm, ümmet denir, diyerek millette olması gereken toplumsal 

ruh(ruhi ictimai) ile toplumsal bedenin (cismi içtimainin) ba�lılı�ına ve uyumuna 

dikkat çekmek istemi�tir. 
                                                 
152 E.M.H. YAZIR,Dibace (Önsöz),a.g.sempozyum, s.62. 
153E.M.H. YAZIR,Dibace (Önsöz),a.g.sempozyum, s.61.62. 
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Yani tek ba�ına ruh nasıl bir anlam ifade etmiyorsa  ve tezahür edece�i bir beden 

arıyorsa; toplumda olu�acak olan ruhi ictimai (toplumsal ruh)de bireyin 

vicdanında hapsolmu� olan vahdeti ruhaniyenin dı�salla�arak tezahür edip efrad 

arasında payla�ılarak birlik ba�ının-rabıtai vahdetin- olu�ması gerekiyor.  

              �deal anlamda bir bütünle�me için E.M.H.Yazır’ın önerileri tazeli�ini her 

zaman korumaya devam edecek olan toplumsal hakikatleri barındırıyor. Fert ve 

toplum içiçeli�i o kadar önemli ki adeta hiyerar�ik bir sıralamaya tabi diyebiliriz. 

E.M.H.Yazır’ın sıralamasına baktı�ımızda cemiyetini ıslah etmek isteyen bir fert, 

ıslaha önce kendi nefsinde ba�lamalı ki bu durum bir ba�kasına sirayet eden örnek 

bir durum olarak bütün bir toplumda yaygınla�ması daha kolay olur. Ba�kalarını 

ıslah etmek veya ba�kalarının zararlarından korunmak isteyen bir millet evvela 

kendi içi�lerini düzeltip tanzim etmeleri gerekir. 

Elmalılı M. Hamdi Yazır’ı toplumsal bütünle�me ile ilgili olarak  fert ve toplumun 

kar�ılıklı kazanımlarından bahsetti�ini görüyoruz. Yani toplumsalla�amanın, 

sosyalle�menin fert açısından birçok kolaylıkları ve kazanımları oldu�u gibi 

fertlerinde mevcut toplumsalla�mayı sa�lıyacak birçok katkıları vardır 

             E.M.H.Yazır’ın sosyal de�i�me olgusunu, gerek fertlerin gerekse de 

cemiyyetlerin hayatta bir kararı olmayıp ölüm ve ahirete do�ru Allah’a rücu 

edinceye kadar tahavvülden tahavvüle geçmeye mahkum olmaları tespitini ve bu 

tespitiyle sosyal de�i�meye do�al bir süreç olarak yakla�tı�ını gömekteyiz 

Faklıla�ma ile ilgili olarak verdi�imiz bu bilgilerden sonra Elmalılı M.Hamdi’nin 

görü�lerine baktı�ımızda Allah’ın insanları fafklı faklı yaratmasının insanlar için 

bir rahmet oldu�unu birbirleri ile tanı�ıp kayna�maları için bir vesile oldu�u 

tespitini yaptı�ını görüyoruz.  

              �ki ailenin arasını ayıracak derecede toplumu tehdit eden sihir ve büyü 

Elmalılı’ya göre daha ,ileri a�amalarda, kom�uları, hem�erileri ve milleti birbirine 
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dü�ürecek kadar toplumun içinde etkin ve yaygın bir parçalayıcı unsurdur.  Faiz 

gerçe�i günümüzde bile birçok devletin ikdisadi atılımının önünde engel te�kil 

eden, insanların çalı�maya ve üretmeye olan istek ve heveslerini kıran, bir toplum 

için en büyük tehdit unsurlarının ba�ında gelmektedir. Elmalılı bu gerçekleri daha 

yıllar öncesinden görmü� ve halen güncelli�ini sürdüren tavsiyelerde bulunmu�tur.  

Sa�lıklı bir toplumun sa�lıklı ve iyi e�itilmi� nesilerden meydana gelece�i gerçe�i  

din için nesli ve onun korunmasının yollarını öncelikli bir mesele haline 

getirmi�tir. Bu tespitten hareketle Elmalılı da, toplumsal yapıyı kemiren, çürüten, 

her türlü kötü ahlaka sürükleyen yıkıcıların ba�ı dedi�i zinaya dikkatlerimizi 

çekmi� ve gerekli uyarılarını  ve çözümlerini serdetmi�tir. 

              Elmalılı M. Hamdi  a�a�ıda açıklayaca�ı üzere insan ahlakının bozulması 

ile ilgili olarak toplumun di�er kesimlerine de rahatlıkla yayılabilecek olan bazı 

fitne unsuru günahları da sıralar. Bunlar: Münkerin açıkça yapılması ve 

yaygınla�tırılması, emri bil maruf nehyi anil Münker ilkesinde dalkavukluk, 

verilen sözlerin tutulmaması, akitlerin bozulması, sözün peri�anlı�ı ve cihadda 

tembellik olarak sıralanabilir. 

              Gayeleri �ehvani lezzetlere ula�mak isteyenler için dinler ilerlemeye en 

büyük engeldir halbuki din toplumsal anlamda saadete ula�abilmek ve 

geli�ebilmek için fertleri bir vazife ve sorumluluk ahlakı içinde olmalarını ister; 

çünkü ferde en büyük saadet içinde bulundu�u toplumla birlikte teneffüs ederek 

soludu�u havadan gelir. Toplumsal saadetin olmadı�ı yerde  durumları refah 

içinde olan bireyler bile aslında bedbaht ve muzdariptirler tespitini yapıyor. 

              Müslüman toplumların birço�unda ki yanlı� tevekkül anlayı�ı 

sebebiyledir ki aktif halde olması gereken müslüman bireyler malesef atıl bir 

halde kalmı�lardır. Batı ülkeleri kar�ısındaki geri kalmı�lık sebebleri arasında bu 

durum da gösterilebilir. Bu yüzden olsa gerek E.M.H. Yazır do�ru anla�ılan bir 
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tevekkül inancının insanları atıl bırakmayaca�ını bilakis azmu iradelerini takviye 

edip ve kalbe kuvvet verece�i tespitini yaparak müslüman bir toplumun ileri 

gitmesi için, engel te�kil eden yanlı� inanı�ları da tespit ederek düzeltmeye 

çalı�mı�tır.   

�üphesiz ki Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın din-toplum ili�kisine yönelik kendine 

özgü yorumları bizim buraya aktardıklarımızdan ibaret de�ildir. Biz sadece 

okumalarımızda tespit edebildi�imiz kadarının sosyolojik anlamda tahlilini 

yapmaya çalı�tık. Elmalılı M. Hamdi Yazır kendi geçmi� ve gelene�imizden birisi 

olarak bu anlamda daha birçok  çalı�mayı fazlasıyla haketmektedir. Kültürel 

mirasımızın canlı tutulması ve bir sonraki nesle sa�lıklı olarak  aktarılması bu ve 

benzeri çalı�malar sayesinde olacaktır. Biz de bu çalı�mayla, bu canlılı�a bir 

nebze de olsa katkıda bulunabilmi�sek, kendimizi ziyadesiyle bahtiyar hissederiz. 
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