‹lahi! Hamdini sözüme sertac ettim,
Zikrini kalbime mi’rac ettim.
Kitab›n› kendime minhac ettim.
Ben yoktum, var ettin.
Varl›€›ndan haberdar ettin.
‹nayetine s›€›nd›m, kap›na geldim.
Hidayetine s›€›nd›m, lütfuna geldim.
Kulluk edemedim, aff›na geldim.
ﬁaﬂ›rtma beni, do€ruyu söylet,
Neﬂeni duyur, hakikati ö€ret.
Sen duyurmazsan ben duyamam.
Sen söyletmezsen ben söyleyemem.
Sen sevdirmezsen ben sevdiremem.
Sevdir bize hep sevdiklerini,
Yerdir bize hep yerdiklerini.
Yar et bize erdirdiklerini.
Sevdin habibini kainata sevdirdin.
Sevdin de hil’ati risaleti giydirdin.
Makam-› ‹brahim’den
makam-› Mahmud’a erdirdin.
Server-i asfiya k›ld›n.
Hatem-i enbiya k›ld›n.
Muhammed Mustafa k›ld›n.
Salat-ü selam, tahiyyat-ü ikram,
Her türlü ihtiram ona,
O’nun Al’ü Ashab’una

sunuﬂ

‹slam düﬂünce ve gelene€inin neﬂvü nema buldu€u nadide ﬂahsiyetlerden
biridir Elmal›l› Muhammed Hamdi Yaz›r Efendi.
‹slam ‹lim gelene€inin içerisinden kuﬂat›c› bir ﬂekilde bakan ve bu bütünlük
içerisinde eserler veren Elmal›l› Hamdi Efendi’nin an›lmas› ve bu büyük de€erin yeni nesillere tan›t›lmas› gerekmektedir. Bu ba€lamda Elmal›l› Hamdi Efendi’nin fikriyat› ve ilmi çal›ﬂmalar› çerçevesinde günümüzü de€erlendirmek; günümüzdeki meselelere çözümler inﬂâ etmek ve onunla rab›ta kurmaya çal›ﬂmak bir vazife
addedilmelidir. Bu anma toplant›s›nda Hamdi Efendi vesilesiyle tefsir ve
dolay›s›yla Kur’an-i Kerim’in muhtevas›na yönelik bir hat›rlay›ﬂ ve kavray›ﬂ
bilincinin kazan›lmas›n› ümit etmekteyiz.

Elmal›l› Muhammed Hamdi Yaz›r
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hayat›
Elmal›l› Muhammed Hamdi Yaz›r Efendi 1878 y›l›nda Antalya’n›n Elmal› ilçesinde do€du. Ecdad›, Burdur’un Gölhisar Nahiyesine ba€l› Yaz›r köyüne
yerleﬂmiﬂ, soyad› kanunu ç›k›nca da Yaz›r soyad›n› alm›ﬂt›r. Babas› Numan
Efendi, Elmal› ﬁer‘iyye Mahkemesi’nde Baﬂkatip olarak görev yapm›ﬂt›. Annesi Fatma Han›m ise zaman›n›n Elmal›’daki meﬂhur alimlerinden Sar›larl›
Mehmet Efendi’nin k›z›yd›. Dede ve büyükdedelerinden olan Mehmet, Bekir, Hasan ve Bedrettin Efendiler ‹lmiye zümresine mensuptular.
Hamdi Efendi ilkokul ve rüﬂtiyeyi Elmal›’da tamamlad›. Ayn› zamanda haf›zl›€›n› da burada yapt›. Sonra amcas› Hoca Sar›larl› Mustafa Efendi ile birlikte 1895 y›l›nda ‹stanbul’a gitti. Zaman›n tan›nm›ﬂ alimlerinden olan Kayserili Mahmut Hamdi Efendi’den ders gördü. ‹ﬂbu esnada hocas›yla ayn› ismi
taﬂ›d›€›ndan, kendisine “Küçük Hamdi” hocas›na ise “Büyük Hamdi” lakab›
tak›lm›ﬂt›r. Mekteb-i Nüvvâb’a girdi ve buradan birincilikle mezun olarak kad›l›k icazeti ald›. 1905-1908 y›llar› aras›nda Beyaz›t Dersiâm› olarak dersler
verdi. Bu iﬂle vazifeliyken 1906 y›l›nda Meﬂîhat Dâiresi kaleminde görev ald›.
Cumhuriyetin ilân› s›ras›nda Mütehass›sîn medresesinde mant›k müderrisi
idi. Medreseler kald›r›l›nca evinde inzivaya çekilmiﬂ, ilmî tetkik ve araﬂt›rmalar›na devam etmiﬂtir. Yirmi y›l kadar devam eden bu uzlet devresi içersinde,
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›€›n›n teklifiyle, yaz›m› on iki sene sürecek
olan “Hak Dini Kur’an Dili” ad›ndaki Türkçe tefsiri haz›rla haz›rlad›. O dönemde Diyanet, Tecrîd
tercümesi için Babanzada Ahmet
Naim Bey’i ve Kur’an mealisi yazmas› için de Mehmet Akif Bey’i
görevlendirmiﬂti.
Hamdi Efendi, 27 May›s
1942’de ‹stanbul Erenköy’de vefat etmiﬂtir. Kabri Kad›köy Sahrâ-i Cedîd mezarl›€›ndad›r.
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siyaset

Hamdi Efendi siyasetle aktif olarak ilgilenmiﬂ ve Abdülhamit’e
karﬂ› Meﬂrutiyeti desteklemiﬂtir.
Elmal›l›, Meﬂrutiyet’e olan özlemini “Beyân-ül Hak” dergisinin
hicri 16 Ramazan 1326 tarihli
say›s›nda ﬂöyle dile getirmiﬂtir:
“Ey ye’s-i elîm-i millet, kaderi
medîd olan ﬂebb-i yelda! Bize
bak! Art›k gerneﬂti€in yetiﬂir. Art›k aç›l, aç›l da sabah olsun. Mazi-i ümmete benzer bir gün görelim.” Hatta Abdülhamid’in halline cevaz verecek fetvay› vermeye
niyetli olmayan ﬁeyhülislam Nuri Efendi’yi meﬂruiyetin faydalar›
konusunda ikna etmeye çal›ﬂm›ﬂ,
dahas› 1. Fetva Emini olarak bu
fetvan›n müsveddesini de kendi
haz›rlam›ﬂt›r.

Elmal›l› Muhammed Hamdi Yaz›r
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Meﬂrutiyet’e olan deste€i sebebiyle ‹ttihat ve Terakki’nin ilmiye koluna girmiﬂ ve daha sonra ‹kinci Meﬂrutiyet’in ilan›yla birlikte kurulan ilk Meclis’e
Antalya milletvekili olarak seçilmiﬂtir. Ne var ki, Hamdi Efendi bu konuda,
Avrupa tarz› meﬂruti monarﬂi kavram›n›n do€rudan al›nmas›ndan ziyade
ﬁeriat prensipleriyle mütenasip bir “meﬂruti monarﬂi” kavram›n› tart›ﬂm›ﬂ
ve önermiﬂtir. Buna iliﬂkin olarak, ﬁeyh Veliyyullah Dihlevi’nin Hüccetullahi-l Bâli€a adl› eserinden “Siyaset-i Medeniyye” baﬂl›kl› bir bölümü çevirip
yay›nlam›ﬂt›r. Bu çevirinin amaçlar›ndan biri, içinde bulundu€u siyasi pozisyona uygun olarak, meﬂruti yönetimin ‹slam siyaset felsefesinde yeri oldu€unu gösteren entellektüel bir meﬂrulaﬂt›rma gayesidir.
‹ttihat ve Terakki’nin iktidara gelmesinden sonra Hamdi Efendi’ye, ﬁeyhülislaml›k Mektûbî kalemli€i görevi tevzi edilmiﬂtir. Böylece, Mekteb-i Nüvvab ve Mekteb-i Kudat’ta F›k›h, Medresetü-l Mütehassisiyn’de F›k›h Usûlü
ve Süleymaniye Medresesi’nde de Mant›k ö€retmeye baﬂlam›ﬂt›r. Damat Ferit Paﬂa’n›n birinci ve ikinci hükümetleri döneminde Evkaf Naz›r› olarak görev alm›ﬂt›r. Ne var ki, Cumhuriyet’in ilan›yla birlikte büyük bir hayal k›r›kl›€› yaﬂam›ﬂt›r. Önce, Damat Ferit Paﬂa kabinelerindeki vazifeleri gerekçe
gösterilerek idam› istenmiﬂ, sonra ‹ttihat ve Terakki ile olan ba€lant›s› ve
Abdülhamid rejimine karﬂ› muhalefeti ortaya ç›k›nca serbest b›rak›lm›ﬂt›r.
Hamdi Efendi, H›ristiyanl›k’taki Papa’n›n konumu ile ‹slam’daki Halifenin
konumlar›n›n ayn› olmad›€›n› beyan etmiﬂ; ve ‹slam’da ruhbanl›€›n olmad›€›na dair ayeti, ‘din ve devlet ayr›lmazl›€›’ ﬂeklinde yorumlam›ﬂt›r. Bu ba€lamda ona göre Veziriazaml›k makam› ile ﬁeyhülislaml›k makamlar› asl›nda
ayn› vazifeyi icra etmekte olduklar›ndan birinin varl›€› fazlad›r. ﬁeyhülislam, H›ristiyanl›ktaki gibi manevi bir otoriteyi temsil etmedi€inden ve devlet iﬂlerini de ﬂeriat kaidelerini zaten gözetmek durumunda olan Veziriazam
idare etti€inden, bu makanlardan birincisinin varl›€›na gerek yoktur.
Hamdi Efendi’ye göre, Sultan’›n otoritesinin s›n›rlar› vard›r. ﬁeriat siyasal
otoriteyi denetler. Zaten devletin gayesi de ‹slam’a hizmettir. E€er Halife,
‹slam’›n kurallar›na muhalefet eden bir yönetimi benimsemiﬂse, o zaman
halk›n o halifeyi halletmesi meﬂrudur. Benzer ﬂekilde, despotik, otarﬂik ve
tiranik rejimler de ‹slam hukuku taraf›ndan meﬂru görülmedikleri için halk
taraf›ndan ortadan kald›r›labilirler.

6

geçmiﬂten gelece¤e uzanan köprü

ilim
anlay›ﬂ›

Elmal›l› Hamdi Efendi uzun seneler boyunca muhtelif ‹slam ilimleri ve özellikle de F›k›h alan›nda araﬂt›rmalar yapt› ve dersler verdi. Bu konuya iliﬂkin
de€erlendirmeleri, genelde ‹slam ve Bat› hukuk anlay›ﬂlar›n›n ahlaki ve sosyal yönleri aras›nda karﬂ›laﬂt›rmalar yapmak ﬂeklinde ortaya ç›kt›. Bundan
gayesi, “‹slam ﬂeriat›n›n insani ve ictimai k›ymetiyle Garp hukukunun ilmi
mukayesesine ve medenî mukabelesine dair bir fikir edinebilmek”ti. Bu meselelere daha iyi nüfuz edebilmek için Frazs›zca ö€rendi. Çal›ﬂmalar› esnas›nda genel felsefe bilgisine de ihtiyaç
oldu€unu fakedince, müteakip üç-dört sene boyunca
Felsefe ve Kelam çal›ﬂt›. Yo€unluklu olarak Frans›zca kitaplar okumas›na ra€men,
‹ngilizlerin yapt›€› ilim tasnifinin mizac›na daha uygun
oldu€unu düﬂünüyordu.

Elmal›l› Muhammed Hamdi Yaz›r
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Hamdi Efendi, içinde yaﬂad›€› zaman›n ümmetini, hem kendi geçmiﬂlerinin
ilimlerini zayi ettiklerinden hem de yeni ilimlere yeterince intibak edemediklerinden dolay› ‘‹slam ﬂevketinden hisse alamamakla’ eleﬂtiriyor ve böyle giderse, her bak›mdan Bat›l›lara benzeyece€imizden korkuyordu. Garp
aleminin ‹slam hakk›nda yapt›€› çal›ﬂmalar› ibretlik olsun diye örnek gösteriyor ve Bat›n›n üretti€i ilimden uzak kalan alimleri uyar›yordu. Hamdi
Efendi’nin içersinde bulanan felaketlerden ç›kabilmek için tutunabildi€i tek
güvence, mutlak manas›yla hakikat›n lehimizde olmas›yd›.
“Terakkî, mâzîdeki k›ymetlerden isti€nâ de€il, onlar› tâdîlat ve keﬂfiyat-› cedîde ile daha mütekâmil k›ymetlere iblâ€ etmektir, ta‘bîr-i âharla servet-i eslâfa servet-i ahlâf› zammeylemektir.”
“‹limde ve felsefede as›l iﬂ, mâlumât-› ﬂetta ve mütenevviay› y›€mak de€il, o
mâlumât aras›ndaki münâsebât› tensik ederek bir cem‘iyyet-i mutlakaya
varmak demektir.”
Hamdi Efendi’ye göre bugün “mucize devri geçmiﬂtir. ‹çtihat devri aç›lm›ﬂt›r. ‹limlerin ak›lc› taraf›n› ve bugünkü rolünü ihmal edip s›rf nakilci taraf›n› tesbit ile u€raﬂmak iskolastik denilen taklid mertebesinde say›p durmak
demektir. Bu ise, hakikatin canl›l›€›ndan ve canl› noktalar› bulundu€undan
gaflet eylemektir. Buna mukabil, ilimlerin nakilci taraf›n› ihmal edip sadece
ak›lc›l›€› ile meﬂgul olmak ölçüsüz, iptidaî ve çocukça bir hareket olur.?
Hamdi Efendiye göre, Bat›l› hükümetler H›ristiyanl›ktan uzaklaﬂt›kça insan
do€as›na yaklaﬂmakta, insan do€as›na yaklaﬂt›kça ise ‹slam’a yak›nlaﬂmaktad›rlar. Müslümanlar Bat›’n›n ilim alan›nda kaydetti€i ilerleme sevinmelidirler. Zira, bu hem ‹slam’›n hak din olmas›na delalet edecek bilgileri ortaya ç›karacak hem de insan idrakinin derinleﬂmesine vesile oldu€undan hak
dinin daha iyi anlaﬂ›lmas›n› sa€layacakt›r. Ancak Hamdi Efendi’nin bu konuda ciddi bir çekincesi de vard›r. Çünkü tek baﬂ›na ele al›nd›€›nda Bat›n›n
ilim anlay›ﬂ›, tanr›s›zl›€›n verdi€i ölçüsüzlükle, insanl›€› uçurumun kenar›na götürme tehlikesini de taﬂ›maktad›r.
“Beﬂeriyetin bütün ›zd›râbât› kavânîn-i hakîkiyye-i ilâhiyyeyi nazar-› dikkate almayarak erbâb-› nüfûzun keyiflerine, temâyülât-› irâdiyyelerine göre
vaz‘ ve kabul ettikleri kavânînden neﬂ‘et edegelmiﬂtir. Bütün mezâlimin meba› budur. ‹htilâlât ve ink›lâbât-› beﬂeriyye hep bu kâbil kavânînin netâic-i
seyyiesidir.”
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medeniyet

Kanun-i Esasi üzerine tart›ﬂmalar›n ço€almaya ve harici müdahalelerin artmaya baﬂlad›€› bir dönemde, Elmal›l› Hamdi Efendi, Mecelle’yi savunmuﬂtur. Ona göre her medeniyeti var k›lan müﬂahhas bir de€erler bütünü vard›r.
Bu, toplumsal yaﬂam›n hukuk, kurumlar, gelenekler ve sair gibi bütün alanlar›na sirayet etmiﬂ durumdad›r. Tamam› birden “biz”i oluﬂtururlar. Dolay›s›yla, ‹slam ümmetinin ak›betinin selameti bak›m›ndan, bu “biz”e yap›lacak
müdahalelere tahammül edilmemelidir. Elbette de€iﬂim tabiidir. Ancak, her
medeniyette de€iﬂimin s›n›rlar›n› çizecek bir felsefe mevcuttur. Bu felsefe
vas›tas›yla yeni sorulara cevaplar, sorunlara çareler üretilir. ‹ﬂte bu, medeniyetin ﬂimdi ve gelecekte ortaya ç›kacak gereksinimlerine cevap verecek bir mekanizmad›r.
Hamdi Efendi’nin yaz›lar›nda en
çok dikkati çeken nokta ‹slam medeniyetinin kaynaklar›na duydu€u
güvendir. Ona göre, medeniyetin
kökleri ve kaynaklar› o kadar sa€lam ve kuﬂat›c›d›r ki, hal çaresi aramak için onun d›ﬂ›nda baﬂka hiçbir
kayna€a müracaat etmeye gerek
yoktur. Hatta modern medeniyetin
sebep oldu€u sorunlara bile en münasip çözümleri ‹slam F›kh› bulabilir. ‹slam sorulmuﬂ ve sorulmam›ﬂ
tüm sorular›n cevaplar›n› bihakk›n
vermeye muktedirdir.

Elmal›l› Muhammed Hamdi Yaz›r

9

güzel sanatlara
olan ilgisi
Elmal›l› Hamdi Efendi Türkçe, Arapça ve Farsça ﬂiirler kaleme alm›ﬂ; ve musiki ö€renmiﬂtir. Ancak, ‹slam güzel sanatlar›ndan en meﬂhuru olan hat sanat›na karﬂ› ilgisi di€erlerinden daha yo€un olmuﬂ ve baﬂar›l› ürünler ortaya koyabilmesini sa€lam›ﬂt›r. ﬁüphesiz bunda, ö€renimine ‹stanbul’da devam etmeye baﬂlad›ktan sonra, zaman›n›n ünlü hattalar›ndan Bakkal Arif
Efendi ve Sami Efendi’lerden icazet almas›n›n katk›s› büyüktür. Elmal›l›
Hamdi Sülüs, Nesih, Talik ve Celî Sülüs üslubunda eserler meydana getirmiﬂtir. Baz› otoritelere göre, Hamdi Efendi’nin yaz› tarz›ndaki çizgilerin temel karakteristi€i bir “aray›ﬂ psikolojisi”ni yans›tmas›d›r.

Paul Janet Çevirisi
Hamdi Efendi’nin ilmi çal›ﬂma yaparken güttü€ü ana gayelerden biri, Bat›da ortaya ç›kan yeni ilim ve fikirlerin ‹slam ilim telakkileri ile münasebetini araﬂt›rmakt›. Bu sebeple, Frans›z düﬂünür Paul Janet’in 1886’da yay›nlanan Histoire de la Philosophie adl› eserini Türkçe’ye çevirmiﬂtir. Bu çeviriye “Dibace” baﬂl›€›yla ekledi€i önsöz, yeni bir ilim anlay›ﬂ› kurma yolunda
yaz›lm›ﬂ k›sa ama çarp›c› bir denemedir. Kendisi bu çal›ﬂmas›n› Allah r›zas› için yapt›€›n› beyan ederken ﬂöyle demiﬂtir: “Eski bir f›k›h müderrisinin böyle garptan nakledilmiﬂ bir felsefe eserinin neﬂrinde
Hakk›n r›zas›n› gözetmek iddias› biraz garip
görünür. Fakat, bugünkü hayat ﬂartlar› alt›ndaki yeni ihtiyaçlara göre, ‹slam’a hizmet ile
kendisini mükellef bilen ve baﬂka lisana aﬂina olmayan ‹slam alimlerinin kendilerine yabanc› bilgileri tamamlayacak, fikir çal›ﬂmalar›n› açarak hedef tayinlerine vesile olacak
böyle bir eserin mütalâas›n› kolaylaﬂt›rmaktaki iyi niyet dikkat nazar›na al›n›rsa, bu garabet zail olmak laz›m gelir.”
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hak dini
kur’an dili
‹slam vahyini anlama çabalar›yla varl›k bulan dini ilimler, Müslümanlar›n
bireysel ve toplumsal varoluﬂunu sarmalayan ve yans›malar›n› zihinlerde,
eylemlerde ve ifade de€eri kazanm›ﬂ bulunan eﬂyada takip edebilece€imiz
‹slam gelene€inin, dil düzlemindeki en esasl› ifadesidir. Farkl› seviye ve düzlemlerde murad-› ilahiyi soruﬂturan bu ilimler içerisinde tefsir ilmi ise, ilimler aras›ndaki hiyerarﬂik yap›lanman›n son halkas›nda bulunmaktad›r. Dolay›s›yla Elmal›l› Hamdi Efendi, Kur’an metninin ihtiva etti€i anlamlar›
farkl› ba€lam ve düzlemlere taﬂ›yan di€er dini ilimlerden istifadesini tamamlayarak, laf›zlar›n bireysel, sosyal ve metafizik gerçeklikteki delaletlerini takip edebilmeyi tefsirinde baﬂarabilmiﬂ bir müfessirdir.
Elmal›l› Hamdi Efendi, çizilen bu müfessir tipolojisinin son büyük temsilcilerindendir. Hamdi Yaz›r bir yandan bir dilci, usulcü, fakih ve kelamc›, öte
yandan ise tasavvuf metafizi€i, mant›k ve felsefe alan›nda yetkinlik kazanm›ﬂ bir mütefekkir olarak karﬂ›m›za ç›kar. Elmal›l›’n›n tüm bu birikimi, ahir ömründe ans›z›n gelen bir talep üzerine, elimizdeki devasa tefsiri yaz›vermesini mümkün k›lm›ﬂt›r.
Ortaya koymuﬂ oldu€u tefsir prati€iyle Elmal›l›, günümüzde tam anlam›yla bir mahiyet
krizine konu olan tefsir ilminin ça€daﬂ taliplilerine, adeta takip etmeleri gereken yol haritalar›n› bir daha iﬂaretlemektedir. Akif’in ifadelerini biraz de€iﬂtirerek kullan›rsak, Elmal›l›, ilham›n› ‹slam düﬂünce gelene€inin derinliklerinden alarak Kur’an’› asr›n idrakine
takdim etmeyi baﬂarm›ﬂt›r. Elmal›l› Tefsirinde, modern zamanlar›n temyiz edici vasf›
olan anlam kayb›na teslim olunmaks›z›n,
vahyin imkanlar› gözler önüne serilmiﬂtir.

Elmal›l› Muhammed Hamdi Yaz›r
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eserleri
Bas›lm›ﬂ Eserleri
Hak Dini Kur’an Dili (9.Cilt)
‹rﬂâdü’l-Ahlâf fî Ahkâmi’l-Evkâf (Mülkiye Mektebinde verdi€i derslerin notlar›)
Metâlib ve Mezâhib (Paul Janet ve Gabriel Séailles taraf›ndan yaz›lan tahlîlî felsefe tarihinin hâﬂiyelî ve geniﬂ bir dibâce ekleyerek yapt›€› tercüme.)
Sebîlürreﬂad, Beyânü’l Hak, ve Cerîde-i ‹lmiyye dergilerindeki makaleleri
(Makaleler I, II. Elmal›l› Hamdi Yaz›r. Derleyenler Cüneyd Köksal, Murat
Kaya. ‹stanbul: Kitabevi Yay›nlar›, 1997)

Bas›lmam›ﬂ Eserleri
Usûl-i F›kh’a dair bir eser
Tamamlanmam›ﬂ ‹slam Hukuku Kâmusu. Hamdi Efendi, M›s›rl› Prens Abbas Halim Paﬂa’n›n teﬂvikiyle “‹slam Hukuku Kâmusu” haz›rlamaya baﬂlam›ﬂ olsa da bu eserini tamamlayamam›ﬂt›r.
Mant›k-› ‹stintâcî ve ‹stikrâî
(Sûrîmant›€a dair bir eser olan
‹ngiliz Filozoflar›ndan Alexandre Bain’in bu kitab›, Gabriel
Compayré taraf›ndan 1875 y›l›nda Frans›zca’ya çevrilmiﬂ,
Hamdi Efendi ise bunu Türkçe’ye çevirerek Süleymâniye
Medresesinde okutmuﬂtur.)
Bir k›sm› eksik olan bir Dîvan.
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