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(Enam 6/151) 
َم َربُُّكْم َعلَْیُكْم اَالَّ تُْشِرُكوا بِ۪ھ َشْیـ�ۜا َوبِاْلَواِلدَْیِن اِْحَسانًۚا َوَال  تَْقتُلُٓوا  قُْل تَعَالَْوا اَتُْل َما َحرَّ

َھَر ِمْنَھا َوَما بََطَنۚ اِْمَالٍقۜ نَْحُن نَْرُزقُُكْم َواِیَّاھُْمۚ َوَال تَْقَربُوا اْلفََواِحَش َما ظَ اَْوَالدَُكْم ِمْن 
یُكْم بِ۪ھ لَعَلَُّكْم تَْعِقلُونَ  ِ ٰذِلُكْم َوصّٰ ُ اِالَّ بِاْلَحّقۜ َم �ّٰ  َوَال تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّ۪تي َحرَّ

"De ki: “Gelin, Rabbinizin koyduğu yasakları size sıralayayım: Ona hiçbir şeyi ortak 
koşmayın! Ana-babaya iyilikten geri durmayın! Yoksulluktan dolayı çocuklarınızı 
öldürmeyin; size de onlara da biz rızık vereceğiz. Fuhuş çeşitlerinin açığına da gizlisine de 
yaklaşmayın! Haklı sebeple olması dışında Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın!” 
Bunlar onun size yüklediği görevlerdir. Belki aklınızı kullanırsınız." 

 

Bugün En’am süresi 151. Ayeti okuyoruz,  

Yine ilginç üslup kullanılan bir ayetlerden bir tanesidir.  Kur’an’ı Kerimde Allah Teala Elçisine 
diyor ki, “de ki gelin, toplanın, Rabbinizin size haram kıldıklarını size anlatayım.” 

Birinci sıra her zaman olduğu gibi ya direk tevhidi kabul ile alakalı talimat, ya da tevhide zarar 
verme durumu olan şirk konusu ile alakalı, kesin yasaklama gelmektedir. Yani eğer bir grup 
talimat ya da sırlama gelecekse ilk sıralara her daim bu mealde konular sıralanmaktadır.     

“Ona herhangi bir şeyi kesinlikle ortak koşmayın. Anne babaya ihsan ile muamele yapın.” 
İhsan’ın anahtar kelime olduğu aşikardır. Anne babayla kurulacak ilişkinin, ihsan bağlamalı 
yapılmasını istenmektedir. Bu kavram, aslında en güzel iyilik tarzını ifade eder. Ancak, “Allah 
muhsinleri sever” dediği yerlerde anlattığı ihsan, bir hadiste anlatılan ihsanı ifade etmektedir. 
“Allah Teala’yı görüyormuşçasına ibadet etmendir,” tanımlamasının gereğidir.  Dolayısıyla bu 
son derece yüksek düzeyli bir insani erdemi tanımlayan anlamı ifade etmektedir.  

“Fakirlik endişesiyle de çocuklarınızı öldürmeyin.” Ayetin gündeme konu olan kısmı da 
burasıdır. Fakirlik endişesiyle, nüfusun katliam boyutunda öldürmeler yaşanmaktadır. Bir canın 
vücut bulduktan sonra onun haksız yere öldürülmesi yasaktır. Hatırlamakta fayda var ki, 
cahiliye dönemi ile alakalı meseleler anlatılırken hep bir kısım Arap kabilelerinin geleneği olan 
kız çocuklarını diri diri öldürürler şeklindeki uygulamaya atıf yapılmaktadır. Aslında o marjinal 
bir uygulamadır. Herkesin yaptığı bir uygulama değildir. Ama Allah, Resulünden hanımlardan 
biat almasını istediği Medine döneminde, Peygamberine biat konularını sayarken, 
“çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz” maddesini yerleştirmiştir. Bu cinayet türü, hanımların 
öldürdükleri çocuklar yani, bugün kürtaj denilen uygulamaya tekabül etmektedir.  Tabii ki, 
onun daha ilkel yollarıdır.  

Dolayısıyla işin temelinde böyle bir hassasiyet var ve kürtajın genel gerekçesi fakirliktir, yani 
ekonomiktir. O yüzden Allah Teala bunu çok açık bir şekilde ifade ediyor. “Onların da sizlerin 
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de rızkını biz veriyoruz,” diyor. Rızık telakkisini bir kez daha hatırlatıyor. “Açık ve gizli fuhşiyata 
yaklaşmayın.” İkinci bağlantı dan da anlaşılmaktadır ki, birçok bebeğin öldürülme teşebbüsü 
fuhşiyat gerekçelidir. O günahın girdabından çıkamayıp çocuklarını öldürme kararlarını veren 
çok aile olmaktadır. Bu halen süren bir sorundur.  

“Hakkaniyet gerekçesi olmayan herhangi bir canı öldürmeyin.” Belki tam olarak insan 
kastedilmektedir. Ama, ifade geneldir. Herhangi can demektir. Haksız yere hiç kimseyi 
öldürmeyin diyor Allah Teala. “Bu Allah’ın size bir emridir, talimatıdır. Umulur ki, bunlara 
akledersiniz.” Aklınızı kullanırsanız burada ortaya konan yasaklar ve emirler, hayatın en güzel 
şekilde yaşanması için olmazsa olmaz standartlardır. O yüzden bu talimatlar insanlık için 
hayatidir, hayati olmaya da devam edecektir.    

 


