2273 - ON EMİR
Soru
Kur’an’da, İncil’deki gibi, “on emir” benzeri bir şey bulunmakta mıdır?
Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Hamd, yalnızca Allah'adır.
Kur’an-ı Kerim’e olan ihtimamın açıkça anlaşıldığı böyle bir soruyu yöneltmiş olman dolayısıyla
sana teşekkürler. Sana, sorunun cevabını takdim etmekten memnuniyet duyarız:
Kur’an-ı Kerim’de, bazı âlimlerin, Allah’tan beşeriyete yönelik, çok önemli on tavsiye ihtiva ettiği
için “on vasiyet” diye adlandırdıkları âyetler vardır. Bu âyetler, Kur’an'da iki yerde geçmektedir:
Birincisi En’am suresindeki, Allah Teâlâ'nın şu sözüdür:
)) ﻻ وﻢﺎﻫﻳا وﻢُزُﻗ ﻧَﺮﻦﻼقٍ ﻧَﺤﻣ اﻦ ﻣﻢﻛﻻدو ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮا اﻻﺎﻧًﺎ وﺴﺣ اﻦﺪَﻳاﻟﺑِﺎﻟْﻮﺎ وﯩ ﺷَﻴﻮا ﺑِﻪ ﺗُﺸْﺮِﻛﻻ اﻢﻠَﻴ ﻋﻢﺑ رمﺮﺎ ﺣ ﻣﺗْﻞا اﺎﻟَﻮ ﺗَﻌﻗُﻞ
ﻮاﺑ ﺗَﻘْﺮﻻ و. َﻠُﻮنﻘ ﺗَﻌﻢﻠﱠ ﻟَﻌ ﺑِﻪﻢﺎﻛﺻ وﻢ ذَﻟﻖ ﺑِﺎﻟْـﺤﻻ اﻪ اﻟمﺮ ﺣ اﻟﱠﺘ ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮا اﻟﻨﱠﻔْﺲﻻ وﻄَﻦﺎ ﺑﻣﺎ وﻨْﻬ ﻣﺮﺎ ﻇَﻬ ﻣﺶاﺣﻮا اﻟْﻔَﻮﺑﺗَﻘْﺮ
ﻟَﻮﺪِﻟُﻮا و ﻓَﺎﻋذَا ﻗُﻠْﺘُﻢاﺎ وﻬﻌ ۇﺳﻻﺎ ا ﻧَﻔْﺴﻒّﻠُ ﻧ ﻻﻂﺴانَ ﺑِﺎﻟْﻘﻴﺰاﻟْـﻤ وﻞﻴْﻓُﻮا اﻟوا وﺷُﺪﱠهﻠُﻎَ اﺒ ﻳﺘﱠ ﺣﻦﺴﺣ ا ﻫ ﺑِﺎﻟﱠﺘﻻ اﻴﻢﺘ اﻟْﻴﺎلﻣ
ﻢِ ﺑق ﻓَﺘَﻔَﺮﻞﺒﻮا اﻟﺴ ﺗَﺘﱠﺒِﻌﻻ وﻮهﺎ ﻓَﺎﺗﱠﺒِﻌﻴﻤﺘَﻘﺴ ﻣاﻃﺮﺬَا ﺻنﱠ ﻫا و. َونﺮ ﺗَﺬَﻛﻢﻠﱠ ﻟَﻌ ﺑِﻪﻢﺎﻛﺻ وﻢﻓُﻮا ذَﻟو اﻪﺪِ اﻟﻬﺑِﻌ وﺑﺎنَ ذَا ﻗُﺮﻛ
153 -151 ﺗَﺘﱠﻘُﻮنَ)) ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎمﻢﻠﱠ ﻟَﻌ ﺑِﻪﻢﺎﻛﺻ وﻢ ذَﻟﻪﺒِﻴﻠ ﺳﻦ] ﻋ
"(Ey Muhammed!) De ki: Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: O’na hiçbir şeyi
ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de
onları da biz rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de
yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça, Allah’ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı
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öldürmeyin. İşte bunlar, aklınızı kullanasınız diye, size Allah’ın emrettikleridir. Rüşdüne erişinceye
kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz
herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Birisi hakkında konuştuğunuz zaman,
yakınınız bile olsa âdil olun. Allah’a verdiğiniz sözü tutun. İşte bunları Allah size öğüt alasınız diye
emretti. İşte bu, benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi
parça parça edip, O’nun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti." (En’am
Sûresi: 151-153).
İkincisi, İsra Sûresinde, neredeyse birincisinin açıklayıcısı şeklindedir.
Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:
))ﻗُﻞﺎ وﻤﻫﺮ ﺗَﻨْﻬﻻٍ وفﺎ اﻤ ﻟَﻬﺎ ﻓَﻼ ﺗَﻘُﻞﻤﻼﻫ ﻛوﺎ اﻤﺪُﻫﺣ اﺮﺒْﻨْﺪَكَ اﻟ ﻋﻠُﻐَﻦﺒﺎ ﻳﻣﺎﻧًﺎ اﺴﺣ اﻦﺪَﻳاﻟﺑِﺎﻟْﻮ وﺎهﻳ اﻻﺪُوا اﺒ ﺗَﻌﻻﻚَ اﺑ رﻗَﻀو
ﻢ ﻧُﻔُﻮﺳـﺎ ﻓ ﺑِﻤﻠَﻢﻋ اﻢﺑ ر. اﻴﺮﻐ ﺻﺎﻧﻴﺑـﺎ رﻤـﺎ ﻛﻤﻬﻤﺣِ ارب رﻗُﻞ وﺔﻤﺣ اﻟﺮﻦِ ﻣ اﻟﺬﱡلﻨَﺎحـﺎ ﺟﻤ ﻟَﻬﺾاﺧْﻔ و. ـﺎﺮِﻳﻤ ﻛﻻـﺎ ﻗَﻮﻤﻟَـﻬ
ﺬِّرِﻳﻦﺒنﱠ اﻟْـﻤ ا. اﺬِﻳﺮ ﺗَﺒﺬِّر ﺗُﺒﻻ وﺒِﻴﻞ اﻟﺴﻦاﺑ وﻴﻦﺴاﻟْـﻤ وﻘﱠﻪ ﺣﺑاتِ ذَا اﻟْﻘُﺮء و. ا ﻏَﻔُﻮراﺑِﻴﻦوﻼﺎنَ ﻟ ﻛﻧﱠﻪ ﻓَﺎﻴﻦﺤﺎﻟﻮﻧُﻮا ﺻَنْ ﺗا
. اﻮرﺴﻴ ﻣﻻ ﻗَﻮﻢ ﻟَﻬﺎ ﻓَﻘُﻞﻮﻫﺟِﻚَ ﺗَﺮﺑ رﻦ ﻣﺔﻤﺣ رﻐَﺎءﺘ اﺑﻢﻨْﻬ ﻋﻦﺮِﺿﺎ ﺗُﻌﻣا و. اﻔُﻮر ﻛِﻪﺑﺮﻄَﺎنُ ﻟﺎنَ اﻟﺸﱠﻴﻛ وﻴﻦﺎﻃانَ اﻟﺸﱠﻴﺧْﻮﺎﻧُﻮا اﻛ
َﺎن ﻛﻧﱠﻪ اﻘْﺪِرﻳ وﺸَﺎء ﻳﻦـﻤ ﻟِزْقﻂُ اﻟﺮﺴﺒﻚَ ﻳﺑنﱠ ر ا. اﻮرﺴـﺤﺎ ﻣﻠُﻮﻣﺪَ ﻣ ﻓَﺘَﻘْﻌﻂﺴ اﻟْﺒﻞﺎ ﻛﻄْﻬﺴ ﺗَﺒﻻﻚَ وﻨُﻘ ﻋَﻟﻐْﻠُﻮﻟَﺔً اﺪَكَ ﻣ ﻳﻞﻌ ﺗَﺠﻻو
َﺎن ﻛﻧﱠﻪِﻧَﺎ اﻮا اﻟﺰﺑ ﺗَﻘْﺮﻻ و. اﺒِﻴﺮﺎ ﻛﻄْﯩﺎنَ ﺧ ﻛﻢنﱠ ﻗَﺘْﻠَﻬ اﻢﺎﻛﻳا وﻢزُﻗُﻬ ﻧَﺮﻦقٍ ﻧَﺤﻼﻣﺔَ ا ﺧَﺸْﻴﻢﻛدﻻو ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮا اﻻ و. اﻴﺮﺼا ﺑ ﺧَﺒِﻴﺮﺎدِهﺒﺑِﻌ
 اﻟْﻘَﺘْﻞ ﻓﺮِفﺴ ﻳﻠْﻄَﺎﻧًﺎ ﻓَﻼ ﺳِﻪﻴﻟﻮﻠْﻨَﺎ ﻟﻌﺎ ﻓَﻘَﺪْ ﺟﻈْﻠُﻮﻣ ﻣﻞ ﻗُﺘﻦﻣ وﻖ ﺑِﺎﻟْـﺤﻻ اﻪ اﻟمﺮ ﺣ اﻟﱠﺘ ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮا اﻟﻨﱠﻔْﺲﻻ و.ﺒِﻴﻼ ﺳﺎءﺳﺸَﺔً وﻓَﺎﺣ
ﻞﻴْﻓُﻮا اﻟوا و. ﻮﻻﯩﺴﺎنَ ﻣﺪَ ﻛﻬنﱠ اﻟْﻌﺪِ اﻬﻓُﻮا ﺑِﺎﻟْﻌوا وﺷُﺪﱠهﻠُﻎَ اﺒ ﻳﺘﱠ ﺣﻦﺴﺣ ا ﻫ ﺑِﺎﻟﱠﺘﻻ اﻴﻢﺘ اﻟْﻴﺎلﻮا ﻣﺑ ﺗَﻘْﺮﻻ و. اﻮرﻨْﺼﺎنَ ﻣ ﻛﻧﱠﻪا
َﻚوﻟَﺌ اﻞ ﻛاداﻟْﻔُﻮ وﺮﺼاﻟْﺒ وﻊﻤنﱠ اﻟﺴ اﻠْﻢ ﻋ ﻟَﻚَ ﺑِﻪﺲﺎ ﻟَﻴ ﻣ ﺗَﻘْﻒﻻ و.وِﻳﻼ ﺗَﺎﻦﺴﺣا وﺮﻚَ ﺧَﻴ ذَﻟﻴﻢﺘَﻘﺴﻄَﺎسِ اﻟْـﻤﺴزِﻧُﻮا ﺑِﺎﻟْﻘ وﻠْﺘُﻢذَا ﻛا
َِﻚﺑﻨْﺪَ ر ﻋﻪِﯩﻴﺎنَ ﺳﻚَ ﻛ ذَﻟﻞ ﻛ.  ﻃُﻮﻻﺎلﻠُﻎَ اﻟْـﺠِﺒ ﺗَﺒﻟَﻦ وضر ا ﺗَﺨْﺮِقﻧﱠﻚَ ﻟَﻦﺎ اﺣﺮضِ ﻣر اﻻﺶِ ﻓ ﺗَـﻤﻻ و. ﻮﻻﯩﺴ ﻣﻨْﻪﺎنَ ﻋﻛ
ا )) ]ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاءﻮرﺪْﺣﺎ ﻣﻠُﻮﻣ ﻣﻨﱠﻢﻬ ﺟ ﻓَ ﻓَﺘُﻠْﻘاﺧَﺮﺎ ءﻟَـﻬ اﻪ اﻟﻊ ﻣﻞﻌ ﺗَﺠﻻ وﺔﻤ اﻟْـﺤﻦﻚَ ﻣﺑﻚَ رﻟَﻴ اﺣوـﺎ اـﻤﻚَ ﻣ ذَﻟ. ﺎوﻫﺮﻣ
39-23]
"Rabbin, kendisinden başkasına asla ibâdet etmemenizi, anaya-babaya iyi davranmanızı, kesin
olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlarsa, sakın onlara “öﬀ” bile
deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını
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indir ve de ki: Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.Rabbiniz,
içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kimseler olursanız, şunu bilin ki, Allah tövbe edenleri çok
bağışlayandır. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma.Çünkü
saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı nankörlük etmiştir. Eğer
rabbinden umduğun bir rahmeti istemek için onlardan yüz çevirecek olursan, o zaman onlara
yumuşak bir söz söyle. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık (savurgan) da olma. Sonra kınanır ve çaresiz
kalırsın. Şüphesiz Rabbin, dilediğine rızkı bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Çünkü O, gerçekten
kullarından haberdardır ve onları görmektedir. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin.
Onları da, sizi de biz rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Zinaya
yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça,
Allah’ın, öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse, biz onun velisine
yetki vermişizdir. Ancak o da (kısas yoluyla) öldürmede meşru ölçüleri aşmasın. Çünkü kendisine
yardım edilmiştir. Rüştüne erişinceye kadar, yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın,
verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz (veren sözünden) sorumludur. Ölçtüğünüzde ölçüyü
tam yapın, doğru terazi ile tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir. Hakkında kesin
bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi onlardan
sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın, boyca da dağlara
asla erişemezsin. Bütün bu sayılanların kötü olanları, Rabbinin katında sevimsiz şeylerdir. Bunlar,
Rabbinin sana vahyettiği bazı hikmetlerdir. Allah ile birlikte başka ilah edinme. Sonra kınanmış ve
Allah’ın rahmetinden kovulmuş olarak cehenneme atılırsın." (İsra Sûresi: 23-39)
Ey bu soruyu soran kardeşim, umarım bu âyetleri derinlemesine irdeledikten sonra, Kur’an ile ilgili
olarak, senin için, eskisine nazaran, çok daha belirgin bir pozisyon alma imkânı oluşacaktır.Bu da,
hayatında köklü bir değişimin ve İslâm dînini daha çok benimsemen için şereﬂi bir yolun başlangıcı
olacaktır. Sana ömür boyu başarılar dileriz.
Selâm, hidâyete tâbi olanların üzerine olsun.
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