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[i) OsMAN GAzi ÖzGüDENLi 

O'LEARY, De Lacy Evans 
(1872-1957) 

İngiliz şarkiyatçısı. 
_j 

Hayatının ilk dönemleri hakkında fazla 
bilgi yoktur. Bristol'de Christ Church rahi
bi olarak görev yapması. onun erken yaş
lardan itibaren kilise eğitim sistemi ve hi
yerarşisi içinde yetiştiğini düşündürmek

tedir. Dublin Üniversitesi'nde klasik diller 
ve Arapça okudu; ardından Mısır'a gide
rek Kıptller'in tarihi ve dilleri üzerine özel 
eğitim gördü. Buradaki çalışmaları sırasın
da klasik Arapça ve modern Arapça'nın 
bilhassa Mısır. Suriye ve Fas lehçelerini öğ
rendi. Daha sonra Bristol Üniversitesi'nde 
Ararnice ve Süryanlce dersleri vermeye 
başladı. 

O'leary'nin Arap ve İslam tarihine ilgisi, 
diğer pek çok şarkiyatçı gibi Büyük Britan
ya imparatorluğu'nun Ortadoğu'da haki
miyet kurmaya çalıştığı XX. yüzyılın başla
rına denk gelmektedir. Ortadoğu ve Arap 
dünyasının yükselen ekonomik, siyasal ve 
stratejik konumunu değerlendirme amacı 
güden İngilizler. Osmanlılar'ın bölgeden 
çekilmesinin ardından Arap islam dünya
sında yaşanan bunalımı kendi çıkarlarına 
göre şekillendirmek için şarkiyatçılarını böl
geye sevketmiştir. Bu bilim adamları. Bü
yük Britanya imparatorluğu'nun siyasi ga
yeleri doğrultusunda Osmanlı hilafetinin 
yürüttüğü panislamizm politikasını berta
raf etmeye yönelik çalışmalar yapmıştır. 
Bu dönemin şarkiyatçıları arasında seçkin 
bir yere sahip olan O'leary de aynı politik 
görüşle daha çok Osmanlılar'ın Ortadoğu'
da hakimiyet kurmalarından önce yaşa
nan parlak dönem ve Araplar'ın İslam uy
garlığında temel unsur oluşu üzerinde dur
muştur. Bununla birlikte O'leary'nin, in
giliz politikasının yönlendirmesiyle yazdığı 
eserlerin bilimsel bakımdan sağlam kay
naklara dayanmadığı düşünülmemelidir. 
Ancak o da ülkesinin siyasal çıkarları para
lelinde İslam kültür ve medeniyetinin eski 
Yunan'dan miras alınarak geliştirildiği ve 
buna Süryanl, NestQrl, yahudi bilim adam
larının aracılık ettiği şeklinde özetlenebile
cek olan klasikleşmiş şarkiyatçı görüşünü 
ve tarih yazıcılığını aşırı şekilde vurgula-

mıştır. Bununla birlikte O'leary'nin, Arap
ça'ya ve diğer yerel dillere olan hakimiyeti 
sayesinde islam felsefe tarihinin pek çok 
karanlık noktasına ışık tuttuğu, İslam dü
şünce ve biliminin Batı kamuoyunda ta
nınmasına önemli bir katkı sağladığı inkar 
edilemez. Diğer taraftan O'leary islam ta
rihi yanında islam öncesi Arap tarihi, Sür
yanl ve Kıptl kilise tarihi, Hıristiyanlığın en 
erken dönemi ve kaynakları ile azizierin 
hayatları konularında değerli çalışmalar 

yapmıştır. 

Eserleri. 1. Arabic Thought and Its 
Place in History (London 1922) . Kitapta. 
İslam kültürünün esas itibariyle H elen
Roma kültürünün bir parçası ve İslam te
olojisinin de aslında Helenistik kaynakların 
müslüman ve müslüman çevrede yaşayan 
yahudi düşünürleri tarafından yeniden for
müle edilmiş ve geliştirilmiş bir şekli ol
duğu fikri savunulmaktadır. Eser, Hüse
yin Yurdaydın ve Yaşar Kutluay tarafından 
İslô.m Düşüncesi ve Tarihteki Yeri adıy
la Türkçe'ye çevrilmiştir (Ankara 1959) z. 
Islam at the Crossroads (London 1923). 

Müellif bu eserinde müslümanların haki
miyetleri altına aldıkları ırkları kılıç zoruy
la müslümanlaştırdıklarına dair yaygın gö
rüşü eleştirmektedir. 3. A Sh ort History 
of the Fatimi d Khalifate (New York- Lon
don ı 923). Fatımiler üzerine yazılmış ilk 
eserlerden olan kitapta Fatımi halifeleri
nin siyasi tarihi incelenmektedir. 4. Arabia 
Beiore Muhammad (New York 1927) . 

Araplar'ın islam öncesindeki hayatları hak
kında kaleme alınmış en önemli eserler
den sayılan kitapta Arap yarımadasının Mı
sır, Mezopotamya ve Hindistan'la ilişkile
ri incelendikten sonra, yarımadada İslam 
öncesinde kurulan devletler, Araplar'ın ha
yatı, iktisadi ve ticari ilişkileri ele alınmak
tadır. S. How Greek Science Passed to 
the Arabs (London ı 949). Yunan felsefe 
ve düşüncesinin islam dünyasına geçişini 
konu alan bu eserde de müellif, İslam fel
sefesi ve maddi kültürünün temelinde He
len - Roma kültürünün bulunduğunu öne 
sürmektedir. Bu şekilde O'leary, bir taraf
tan Doğu ile Batı 'yı birbirine daha fazla 
yaklaştırma amacını taşıdığını ortaya ko
yarken bir taraftan da Doğu'nun Batı kül
tür ve medeniyetine ne kadar bağımlı ol
duğunu göstermeye çalışmıştır. 

O'Ieary'nin diğer eserleri de şunlardır: 
The Apostolical Constitutions, and Cog
nate Documents: with Special Reteren
ce to their Liturgical Elemenis (London 
1906). Iniant Baptism. A Tractate for 
the Clergy (London 1906). The Syriac 
Church and Fathers, Society for Pro-
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mating Christian Knowledge (London 
1909), The Daily Office and Theotokia 
of the Coptic Church (London 1911), 

Studies in the Apocryphal Gospels of 
Christ's Iniancy (London 1912) , The Li
fe and Times of Saint Dominic (Lon
don 1912). Characteristics of the Hami
tic Languages (Bristol I 9 I 5). Compara
tive Grammar of the Semitic Langu
ages (London 1923); Colloquial Arabic 
(New York I 925). The Dilnar (Antipho
narium) of the Coptic Church (London 
ı 926-1930). The Ethiopian Church. His
tarical Notes on the Church of Abyssi
nia (London 1936). The Saints of Egypt 
(New York ı937). 

Makalelerinden bazıları şöylece sırala
nabilir: "The Influence of Galen on Arabic 
Philosophy" (Journal of Indian History, II 
ı ı 922-231. s. 233-238); "Bibliography (ı 924-

1 925)" (The Journal of Egyptian Arche
ology, Xl/3-4 ıı925J, s. 320-326); "The 
Early Westward Drift of Science and Phi
losophy" (Philosophy East and West, II/5 
ı 19521. s. 53-58); "Arabic Transmission of 
Science" (!C, XXXII [ ı 957J, s. 20 1-208); 

"Buddhis and Christian Contacts with Early 
Islam" (!C, XXXII ı ı 9581. s. 95-98); "Notes 
on Mahmud of Ghazna" (!C, XXXII ı ı 958 [, 

S. 190-194) 
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OLGUN, Tahir 

(bk. TAHİRÜLMEVLEVİ). 
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Hz_ Musa'ya 
Sina'da taş tabietler üzerine yazılı 

olarak verilen ilk ilahi emirler. 

_j 

_j 

İbranice'si "on söz" anlamında aseret 
ha-dibberot (Çıkış, 34/28; Tesniye, 4/13; 

10/4). Latince'si decalogus, Grekçe'si deka
logostur. Batı dillerine decalogue, Arap
ça'ya el-evamirü'l-aşere. Türkçe'ye on emir 
(evamir-i aşere) şeklinde geçmiştir. Tev
rat'a göre on emir. Hz. Musa önderliğin
deki İsrailoğulları'nın Mısır'dan çıkışların
dan yedi hafta sonra Sina dağının zirve-
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sinde bizzat Tanrı tarafından Musa'ya ön
ce sözlü olarak bildirilen, ardından iki taş 
levha üzerine yazılıp verilen emirlerdir (Çı
kış, 19-20; 24/ı2-18; 31/ı8; Tesniye, 5/ 1-22). 
İki levhanın iki tarafına oyulmuş yazı Tan
rı'nın yazısıdır (Çıkış, 32/15-16). Musa dağ
dan indiğinde kavminin buzağıya taptığı
nı görünce öfkesinden levhaları kırmış (Çı
kış, 32/19; Tesniye, 9/17), bunun üzerine 
ondan öncekiler gibi iki taş levha daha 
yontınası istenmiş, kırk günlük ikinci bu
luşma sonunda Musa, bu defa Tanrı' nın 

yazdırmasıyla bizzat kendisinin yazdığı on 
emri içeren yeni levhalarla geri dönmüş
tür (Çıkış, 34/1, 27-28). Musa, Tanrı'nın em
riyle bu iki taş levhayı ahid sandığına koy
muştur (Çıkış, 25/ı6 ; Tesniye, 10/ 1-5 ). Ahid 
sandığı daha sonra Talut (Saul) zamanında 
Filistller'in eline geçmiş ve ardından geri 
alınmıştır. İbn Cebirol, sandığın Filistiler'in 
eline geçmesinden sonra kutsallığının yok 
olup parçalandığını iddia etmişse de bu 
açıklama doğru değildir; çünkü Hz. Süley
man ahid sandığını Süleyman Mabedi'n
deki özel yerine taşıttığında içinde iki taş 
levha bulunmaktaydı (I. Krallar, 8/9). ll. 
Makkabiler'de (2/7), taş levhaların yer al
dığı sandığın Yeremya peygamber tarafın
dan Ne bo dağında saklandığı, ancak Tan
rı İsrailoğulları'nı topladığında tekrar bu
lunabileceği belirtilmektedir. Taş levhala
rın akıbetiyle ilgili iki yahudi rivayetinden 
birine göre Kral Yoşiya levhalarla beraber 
sandığı saklamış. diğerine göre ise Kral 
Buhtunnasr (Nebukadnezzar) onu Babil'e 
götürmüştür. Mabedin yıkılışı ile birlikte 
sandık ve içindekiler kaybolmuş ve bir da
ha ondan bahsedilmemiştir (NDB, s. 53; 
bk. AHİD SANDIGI) 

Rabbiler on emrin yazılı olduğu tabiet
Ierin varlığını yaratılıştan öneeye götürür
ler, dolayısıyla on emrin evrensel olduğu
nu kabul ederler. Ayrıca on emrin bildiril
mesinden hemen sonra bu emirlerin yet
miş dile çevrifdiğini ifade ederler (Diction
naire encyclopedique du Judaisme, s. 252) . 
Tevrat'ta on emir biri Çıkış (20/2- 17), diğe
ri Tesniye (5/6-21) bölümünde olmak üze
re iki yerde zikredilmektedir. Çıkış bölü
mündeki veriliş şekliyle on emir şöyledir; 
Seni Mısır diyarından, esirlik evinden çı
karan Tanrı'n Yahova benim (Çıkış, 20/2; 
Tesniye, 5/6). Karşımda başka ilahların ol
mayacaktır (Çıkış, 20/3; Tesniye, 5/7) . Ken
din için oyma put, yukarıda göklerde ola
nın yahut aşağıda yerde olanın yahut ye
rin altında sularda olanın hiç suretini yap
mayacaksın; onlara eğilmeyeceksin ve on
lara ibadet etmeyeceksin. Çünkü ben, se
nin Tanrı'n Rab benden nefret edenler-
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den babaların günahını çocuklar üzerin
de, üçüncü nesil üzerinde ve dördüncü 
nesil üzerinde arayan ve beni seven ve 
emirlerimi tutanların binlercesine inayet 
eden kıskanç bir Tanrı'yım (Çıkış, 20/4-6; 
Tes niye, 5/8-1 0) . Tanrı'n Rabb'in ismini boş 
yere ağza almayacaksın, çünkü Rab ken
di ismini boş yere ağza alanı suçsuz tut
mayacaktır (Çıkış, 20/7; Tesniye, 5/1 ı). Cu
martesi gününü takdis etmek için onu ha
tırında tut. Altı gün işleyeceksin ve bütün 
işini yapacaksın, fakat yedinci gün Tanrı'n 
Rabb'e sebttir, sen ve oğlun ve kızın , kö
len ve cariyen ve hayvanların ve kapıların
da olan garibin hiçbir iş yapmayacaksınız. 
Çünkü Rab gökleri, yeri ve denizi ve on
larda olan bütün şeyleri altı günde yarat
tı ve yedinci günde istirahat etti; bunun 
için Rab sebt gününü mübarek kıldı ve 
onu takdis etti (Çıkış, 20/8- ı ı; Tesniye, 5/ 
12- ı 5) . Babana ve anana hürmet et, ta ki 
Tanrı'n Rabb'in sana vermekte olduğu top
rakta örnrün uzun olsun (Çıkış, 20/ ı2; Tes
niye, 5/ı6). Katletmeyeceksin (Çıkış , 20/ 
13; Tesniye, 5/ 17). Zina etmeyeceksin (Çı 

kış, 20/ı4; Tesniye, 5/ ı8). Çalmayacaksın 
(Çıkış, 20/ı 5; Tesniye, 5/ 19). Komşuna kar
şı yalan şahitlik etmeyeceksin (Çıkış, 20/ 
16; Tesniye, 5/20). Komşunun evine tamah 
etmeyeceksin; komşunun karısına yahut 
kölesine yahut cariyesine yahut öküzüne 
yahut eşeğine hiçbir şeyine tamah etme
yeceksin (Çıkış , 20/17; Tesniye, 5/2 ı). 

On emrin iki ayrı metni birbirine ben
zemekle birlikte aralarında bazı farklılık
lar vardır. Temel farklılık cumartesi yasa
ğının sebebiyle ilgilidir. Bu yasağın gerek
çesi olarak Çıkış'ta altı günde kainatın ya
ratılması ve yedinci günde istirahat edil
mesi, Tesniye'de ise Mısır'daki esaret ha
yatı gösterilmektedir. Diğer taraftan so
nuncu emrin Çıkış'taki metninde kişinin 
eşi sahip olduğu diğer şeylerle birlikte ve 
aynı kategoride sayılırken Tesniye'deki me
tinde eş diğerlerinden ayrılmakta ve bu 
metin iki farklı emri ihtiva etmektedir. Ay
rıca Çıkış'ta olmadığı halde Tesniye met
ninde "Tanrı'n Rabb'in sana emrettiği gi
bi" ifadesi iki defa tekrarlanmaktadır. Bu
gün Tevrat'ta bulunan on emre ait iki me
tin arasındaki farklar muhtemelen tabiet
Ierin kaybolmasının bir sonucu olup ( DBS, 
ll, 349) on emir metinlerinin karşılaştırıl
ması, her ikisinin de oldukça kısa olan 
orijinal bir metnin muahhar nüshaları ol
duğunu göstermektedir (DB2, s. 969; Ca
zelles- Brouillard, lll , 500) . 

Yahudi ve hıristiyanlarda on emrin sı
ralanışı farklılık arzetmektedir. Yahudiler, 
~·seni Mısır diyarından, esirlik evinden çı-

karan Tanrı'n Yahova benim" ifadesini (Çı

kış, 20/2) bu ifade sadece on emre giriş 
mahiyetinde olmasına rağmen birinci emir 
kabul etmektedir. Rabbiler, Çıkış 2012-1 T
de verilen emirlerin birden ona kadar olan 
sıralamasını 2, 3-6, 7, 8-11. 12, 13, 14, 1S, 
16, 17; Saint Augustine'in tasnifini benim
seyen Roma Katolik kilisesi ve Lutherci ki
liseler 3-6, 7, 8-11. 12, 13, 14, 1 S, 16, 17". 
1 'Jb şeklinde, Ortodoks ve reforme kiliseler 
3, 4-6, 7, 8-11, 12, 13, 14, 1 S. 16, 17 ola
rak kabul etmektedir (Ancien testament, 
s. 166). Roma Katolik ve Lutherci kilisele
re göre Tanrı'ya karşı görevleri bildiren 
birinci tablet üç. diğer insanlara ve yakın
Iara karşı görevleri bildiren ikinci tabfet 
yedi emir ihtiva etmektedir. Bu sıralama
da Çıkış 20/17 ikiye bölünmekte, "Kom
şunun evine tamah etmeyeceksin" emriy
le "karısına, kölesine ... " kısmı ayrı iki emir 
kabul edilmektedir. Ortodoks ve reform 
kiliselerinin tasnifi ise Philon, Josephus ve 
arigene'in de benimsediği Talmud'da yer 
alan tasniftir. Saint Augustine politeizm 
ve putperesttiği bir sayarak ilk iki emri de 
kabul etmiş, son emri de kadının durumu
nu diğerlerinden ayırmak suretiyle iki ayrı 
emir saymıştır (Cazelles-Brouillard, III , 
500). On emir iki ayrı şekilde tasnif edil
mektedir. Bir tasnife göre dört emir Al
lah'a, altı emir insanlara karşı ödevleri be
lirtmektedir. Bir başka tasnife göre ise 
ilk tabJetteki beş emir dindarlığın, ikinci 
tabletteki beş emir adaletin tesisi içindir 
(NDB, s. 176) . 

On emrin yapısı çeşitli yorumlara se
bep olmuştur. İlk iki emirde Tanrı doğru
dan İsrailoğullan ile konuştuğu için birinci 
şahıs, diğerlerinde ise üçüncü şahıs kulla
nılmaktadır; çünkü rabbilere göre İsrailo
ğulları ancak ilk iki emri bizzat Tanrı'dan 
dinleyebilmişler, ötekileri Musa onlara nak
letmiştir. Yine rabbilere göre aynı tabiete 
yazılan ilk beş emir Tanrı ile insanlar ara
sındaki ilişkileri, ikinci beş emir insanlar 
arası itişkileri düzenlemektedir. Tanrı ken
di adının günahlarta alakah bölümde yer 
almasını istemediği için (Dictionnaire ency
clopedique du Judaisme, s. 251) ikinci beş 
emir verilirken Tanrı adı zikredilmemiştir. 

XVIII. yüzyılın sonuna kadar on emir de
nilince sadece Tevrat'ın Çıkış ( 20/2- ı 7) ve 
Tesniye ( 5/6-21) kitaplarında yer alan on 
emir anlaşılmakta iken bu tarihten sonra 
Tevrat'ta birden çok on emrin bulunduğu 
ileri sürülmüştür. On emirle Tevrat'ın di
ğer bölümlerindeki emirler arasında para
lellik olmasına, on emirdeki buyrukların 
Tevralt·ın başka bölümlerinde d~ ifade edil
mesine rağmen bugün genel kabul gören 



telakki Tevrat'ta iki ayrı metin halinde tek 
bir on emir bulunduğu yönündedir. 

On emrin cumartesi yasağıyla ilgili olanı 
bir tarafa bırakılırsa diğer emirler insan 
fıtratıyla ilgilidir, dolayısıyla evrenseldir. 
Dinler tarihi ve etnoloji araştırmaları da 
bunu teyit etmektedir. Eski Mısır'ın Ölü
ler Kitabı'ndaki günahlar listesiyle çivi ya
zılı tabietlerdeki liste on emri hemen he
men tamamen ihtiva etmektedir (DBS, I, 
841-84 5; ll, 84 7-8 5 ı ) Eski Mısır' da ölen ki
şi Osiris'in önündeki mahkemede, "Ada
letsizlik yapmadım, yağmalamadım, çal
madım, öldürmedim, öldürtınedim ... " gi
bi masumiyetini ifade eden sözler söyle
mektedir. Asur'da ise din adamı hastayı 
cinlerden kurtarırken onun bir tanrıya ha
karet edip etmediğini, ana babasına kö
tü davranıp davranmadığını, komşusunun 
hanımına çok yakın olup olmadığını , yakı

nının kanını döküp dökmediğini sormak
tadır (Cazelles-Broui llard, lll, 501) . İbra
ni geleneğinde de adam öldürmeme (Tek
vln, 4/8-1 O). komşunun evine, karısına ta
mah etmeme (Tekvln, 12/17; 20/3). zina 
etmeme (Tekvln, 39/9) gibi emirler ilk dö
nemlerden itibaren mevcuttur. 

Tevrat'ta yer alan on emrin ne zaman 
yazıldığı konusunda çeşitli görüşler ileri sü
rülmüştür. a) K. Marti, G. Mowinkel ve Me
inhold gibi araştırmacılar on emrin mev
cut edebi şeklini Babil esareti döneminde 
aldığını ileri sürmektedir. b) Yarumcula
rın çoğunluğu, on emrin milattan önce 
VIII. yüzyıl peygamberlerinin tebliğinin bir 
neticesi olduğunu kabul etmektedir. c) 
Bazıları, cumartesi yasakları ve ana baba
ya itaat dışındaki emirlerin Musa döne
mine kadar çıktığına, bu iki kuralın ise da
ha sonra ilave edildiğine kanidir. d) Kato
lik ve Protestan yorumculara göre ise on 
emir özde Musa dönemine aittir, fakat 
daha sonra edebi müdahaleler olmuştur. 
e) Katalik ve eski Protestan yarumcuların 
çoğunluğuna göre on emir hem özü hem 
edebi formu itibariyle Musa dönemine ait
tir. 

Çıkış ile (20/2-17) Tesniye'de (5/6-21) yer 
alan on emirle ilgili metinlerin farklı olu
şu bu metinlerin zamanla edebi değişik
liklere maruz kaldığını göstermektedir. 
Ancak bu değişiklikler muhtevayı bozma
mıştır; dolayısıyla on emrin özü itibariyle 
Musa dönemine ait olduğu görüşü ger
çeğe en yakın olan izah tarzıdır. Emirlerin 
Musa dönemine ait olduğu çeşitli deliller
le ortaya konulmaktadır. On emrin dili ne 
kelimelerde ne üslupta Musa devrine ters 
düşmektedir. Ayrıca bu emirlerin Musa 

dönemine ait olduğuna dair birçok tarihi 
delil gösterilebilir. Mesela on emrin taş 
tabietiere yazıldığı bilgisi (Çıkış, 24/12; 31/ 
1 8; 32/15-1 6; 34/1; Tesniye, 9/9; 10/1-4) o 
devrin adetlerine uygundur. Milattan ön
ce ll. binyılın ortalarına doğru , hatta da
ha eski dönemlerde önemli dini ve siyasi 
belgelerin tahta ve özellikle taş gibi malze
me üzerine yazılması ve bunların kutsal 
rnekanlara bırakılması adetti. Tanrı ile İs
railoğulları arasındaki ahdin temelini oluş
turan metin de önemli olduğu ve korun
ması gerektiği için taş tabietiere yazılmış, 
kutsallığı sebebiyle ahid sandığında mu
hafaza edilmiş olmalıdır. 

On emrin gerek bütünü gerekse bazı 
emirler için Musa dönemine ait olamaya
cağı yolunda itirazlar yapılmıştır. Çeşitli 
nesnelerin resim veya şekillerinin yapıl 

masını ve bunlara tapınılmasını yasakla
yan emrin Tesniye'nin yazıldığı devirde for
müle edildiği, mevcut haliyle cumartesi ya
saklarıyla ilgili emrin de Musa'ya ait ola
mayacağı ileri sürülmektedir. Zira göçebe 
halinde yaşayan bir toplum çok sıkı çalı

şan işçiler gibi olamaz; dolayısıyla göçe
belerde haftanın bir gününün tatil yapıl

ması anlamsızdır. Ayrıca Musa devrinde 
misafir veya yabancı olmadığı, kapı kav
ramının yerleşik hayatı çağrıştırdığı, bu
na göre emrin Hz. Musa'dan sonraki bir 
zamana ait olabileceği ifade edilmektedir 
(ERE, IV, 515-516) 

Eski Ahid'de tebliğ faaliyetleri anlatılan 
peygamberler on emri zikretmemiş, fakat 
bu emirlerin uygulanması ve yasaklardan 
kaçınılması için faaliyet göstermiştir. Pey
gamber Natan zinaya (ll. Samuel, 12/1-11). 
İlya Baal kültüne (L Krallar, 17118). Amos 
(5/26) ve Hoşea (8/4, ı ı. 14) putperestli
ğe karşı mücadele etmişlerdir. Diğer ta
raftan bazı peygamberlerin İsrailoğulla
rı ' nın yıkım sebebi olarak sıraladığı kötü
lükler on emirde yer alan ve kaçınılması 
istenilen davranışlarla hemen hemen ay
nıdır (Hoşea, 4/2; Yeremya, 7/9). On emrin 
verildiği yer bütün kaynaklara göre Sina 
dağıdır, ancak Sina dağının coğrafi konu
mu hususunda farklı görüşler vardır (b k. 
siNA) On emrin doğrudan Tanrı tarafın
dan mı yoksa bir aracı vasıtasıyla mı veril
diği hususunda bazıları bir aracının mev
cudiyetini ileri sürseler de Çıkış (20/18 vd.) 
ve Tesniye'den (5122) anlaşılacağı gibi Tan
rı bu emirleri hiçbir aracı kullanmaksızın 
vermiştir. 

On emrin ilk defa ne zaman ve nerede 
yazıldığı tam olarak bilinmemektedir. Çı

kış'ta (24/12) Rabb'in, kendisinin yazdığı 
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iki taş tabieti vermek üzere Musa'yı dağa 
davet ettiği belirtilmekte, taş tabietler üze
rine bizzat Tanrı'nın yazdığı birçok defa 
tekrarlanmaktadır (Çıkış, 31/18; 32/16; Tes
niye, 4/13; 5/22; 9/1 O). Bunlar levhaların 
daha önce yazıldığını göstermektedir. On 
emir Yahudilik'te merkezi bir önem taşı
makta ve yahudiler on emir okunurken 
ayağa kalkmaktadır. On emir ihtiva ettiği 
dini ve ahlaki emirlerden dolayı çok önem
lidir. On emirde insanların bütün ahlaki fi
illeri bir tek Tanrı'ya iman prensibine da
yanır. On emir Tanrı'ya karşı olan her tavrı 
yasaklamaktadır. Bundan dolayı bütün in
san topluluklarında sosyal düzenin Mag
na Charta'sı olmuştur. Yahudiliğe göre on 
emir 613 emirden oluştuğu kabul edilen 
yahudi şeriatının özeti niteliğindedir. 

Yeni Ahid'de on emir birçok defa zikre
dilmekte, "on emir" tabiri geçmemekle bir
likte gerek lsa gerek havariler ona atıfta 
bulunmaktadır (Matta. 19/18-19; Markos, 
1 0/19; Romalılara Mektup, 1 3/9; Yakub'un 
Mektubu , 2/11 ). Hz. lsa on emrin her iki 
bölümünü, "Tanrı'n Rabbi bütün yüreğin
le, bütün canınla, bütün fikrinle sevecek
sin" ve, "Komşunu kendin gibi seveceksin" 
şeklinde özetiernektedir (Matta, 22/34-40). 
Hıristiyanlık'ta on emir, Saint Augustine ile 
birlikte Katalik doktrininin yorumunda ve 
inananların eğitiminde önemli bir yer tut
muştur. Saint Augustine on emirde her in
sanın fıtratında bulunan tabii ahiakın bir 
özetini bulmaktadır. Saint Augustine'i ta
kip eden skolastik düşünce de cumartesi 
yasaklarıyla ilgili üçüncü emir dışındaki on 
emirde tabii kanunun ifadesini görmekte
dir. Trent Konsili on emrin hıristiyanların 
yükümlülüğü olduğunu belirtmektedir. On 
emir insanın Tanrı'ya ve diğer insanlara 
karşı temel yükümlülüklerini bildirmekte
dir. Bu emirler değişmez niteliktedir, her 
zaman ve her yerde geçerlidir ( Catechis
me, s. 426-429). 

Kur'an-ı Kerim'de on emir ifadesi yer al
m am akta, fakat İsrailoğulları ile yapılan 
ahidlere ve onların yükümlülüklerine dair 
bilgiler bulunmaktadır. Hz. Musa, İsrailo
ğulları'nı Firavun'un zulmünden kurtardık
tan sonra kırk gün kırk gece sürecek bir 
buluşma için Sina dağına davet edilmiş ve 
orada kendisine levhalar verilmiştir. MG
sa dönüşünde kavminin buzağıya taptığını 
görünce öfkesinden levhaları yere atmış ve 
daha sonra öfkesi geçince levhaları tek
rar almıştır. Levhalarda insanlara öğüt ol
mak üzere her şeyin tafsilatıyla anlatıldı
ğı, rablerinden korkanlar için hidayet ve 
rahmet olduğu belirtilmekte (el-A'raf 7/ 
142-145, 150, 154), muhtevasıyla ilgili baş-
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ka bilgi verilmemektedir. Ancak Kur'an-ı 

Kerim'de İsrailoğulları'ndan yalnızca Allah'a 
kulluk etmeleri, anaya babaya, yakın ak
rabaya, yetimlere, yoksullara iyilik etme
leri, birbirlerinin kanını dökmemeleri, bir
birlerini yurtlarından çıkarmamaları husu
sunda söz alındığı belirtilmekte (el-Baka
ra 2/83-84), cumartesi günü sınırı aşma
maları istenmektedir (en-Nisa 4/154). 

On emirde yer alan kurallar insan tabia
tının bir gereği ve evrensel ilkeler olduğu 
için sadece Yahudilik'te değil diğer ilahi din
lerde de söz konusudur. On emrin birin
cisini teşkil eden tevhid inancı Kur'an'ın 
ısrarla üzerinde durduğu ilk ve temel ilke
dir (el-Bakara 2/163; el-En'am 6/19, 102; 
el-isra 17/23). İkinci emir putperestliğin 
yasaklanmasıyla ilgilidir ki Kur'an hem şir
ki hem Allah'tan başkasına tapınınayı ya
saklamaktadır (en-N isa 4/36, 116, 171; el
En'am 6/151; el-A'raf 7/191-195; Yunus 
10/18; en-Nahl 16/20). Allah'ın adının boş 
yere ağza alınması, yani Allah 'ın adının kul
lanılarakyalan yere yemin edilmesi Kur'an'
da da yasaklanmıştır (el-Bakara 2/224; el
Maide 5/89; en-N ahi 16/91 ). Cumartesi ya
sağı sadece İsrailoğulları'na ait bir ceza ve 
müeyyide olup Hz. Muhammed geçmiş 
ümmetiere ait diğer mükellefiyetler gibi 
bunu da kaldırmıştır (el-A'raf 7/157). Ana 
babaya hürmet (el-Bakara 2/83; el-isra 17/ 
23), insan öldürmeme (el-Bakara 2/84; en
N isa 4/29; el-Maide 5/32), hırsızlık yapma
ma (el-Maide 5/38; el-Mümtehine 60/1 2), 
zina etmeme (en-Nur 24/30-31), komşuya 
karşı yalan şahitlikte bulunmama, komşu
nun malına mülküne tamah etmeme (el
Bakara 2/83; en-Nisa 4/36; el-Furkan 25/ 
72) gibi hususlar Kur'an'da da yer almak
tadır. İbn Abbas, İsra süresindeki (ı 7/22-
39) emir ve yasakların Musa'nın levhala
rında da bulunduğunu belirtmiştir (Fah
reddin er-Razl. XX, 214). En'am süresinde 
( 6/ ı 5 ı -ı 5 3) yer alan emir ve yasaklar da 
on emirle benzerlik göstermekte. on emir 
veya on vasiyet olarak bilinmektedir. 
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Hz. Ali, 
oğulları Hasan ve Hüseyin ile birlikte 

Hüseyin'in neslinden gelen 

L 

L 

ve imam kabul edilen 
dokuz kişiye verilen isim 

(bk. İSNMŞERİYYE). 

ONAN, Necmettin Halil 
(1 902-ı 968) 

Cumhuriyet dönemi şairlerinden, 
eğitim ci. 
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Çatalca'da doğdu. Doksanüç Harbi'nden 
sonra buraya göçmen olarak gelen, Ru
meli'de Tuna boylarında Hacı Muradoğul
ları adıyla tanınan bir ailenin çocuğudur. 
Babası Düyün-ı Umümiyye memurlarından 
Halil Hilmi Efendi, annesi Nazmiye Hanım'

dır. İstanbul'da Koska Mahalle Mektebi'n
de başladığı eğitimini Burhan-ı Terakki, 
Çatalca İbtidalsi ve Bakırköy Numune Rüş
diyesi'nde sürdürdü. Vefa Sultanisi'nde 
okurken bir süre Sanayi-i Nefise Mektebi'
nin resim bölümüne devam etti. 1919'da 
İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi 
Türk Edebiyatı Bölümü'ne kaydoldu. Bu
rada devrin tanınmış edebi şahsiyetlerin
den Cenab Şahabeddin ve Köprülüzade 
Mehmed Fuad'dan Türk edebiyatı, Ferit 
Bey'den (Kam) metin şerhi, Yahya Kemal 
(Beyatlı) ve Yusuf Şerif'ten (Kılıçel) Batı 
edebiyatı okudu. Hocaları arasında özellik
le Ferit Kam ve Yahya Kemal'in etkisi al
tında kaldı. Talebeliği sırasında gündüzle
ri Kuledibi'ndeki Alliance lsraelite'te öğ
retmenlik yaparken geceleri de Anadolu 
Ajansı'nda çalışıyordu . 

1920'de İstanbul'un işgal edilip Darül
fünun'un geçici olarak kapatılması üzeri
ne Anadolu'ya geçti ve Ankara Talimga
hı'nda zabit vekili sıfatıyla Milli Mücade-

le'ye katıldı. Zaferin kazanılmasından son
ra İstanbul'a dönerek yarıda kalan öğreni
mini tamamladı ( 1925) ve Anadolu Ajan
sı'ndaki işine bir süre devam etti. 1927'
de İzmir Amerikan Koleji'ne Türkçe ve ede
biyat hacası olarak tayin edildi. Ardından 
İzmir Erkek Lisesi ile İzmir Kız Lisesi'nde 
edebiyat öğretmenliği yaptı. 1932'de Ada
na Erkek Lisesi, 1933'te Ankara Erkek Li
sesi, 193S'te İzmir Kız Lisesi müdürlüğün
de bulundu, 1939'da Maarif Vekaleti mü
fettişi oldu. 1942-1946 yılları arasında Yük
sek Öğretim Genel müdürlüğü yaptı. Bu 
görevdeyken profesör unvanıyla Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih -Coğrafya Fakülte
si Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Türk 
Edebiyatı dersleri vermekle görevlendiril
di. 1946' da bu göreve asaleten tayin edildi. 
1960'ta sağlık problemleri yüzünden emek
liye ayrıldı ve İstanbul'a döndü. Hayatının 
son yıllarını çok sevdiği Boğaziçi'nde geçir
di. 17 Ağustos 1968'de öldü, mezarı Kan
dilli Kabristanı'ndadır. Ankara Üniversitesi 
Türk Dili Edebiyatı Araştırmaları Enstitü
sü tarafından yayımlanan Türkoloji Der
gisi'nin bir sayısı onun hatırasına ithaf edil
miştir (ı 972, N, sayı ı). 

Lise öğrencisi iken şiir yazmaya başla
yan Necmettin Halil'in aruzla ilk şiirleri 
191 9'da Nedim dergisinde yayımlanmış , 

bunları Dergô.h, Servet-i Fünun, Uya
nış, Hayat, Kitaplar, Hisar, Milli Mec
mua ve Anadolu Mecmuası gibi dergi
lerde çıkan diğer şiirleri takip etmiştir. Da
ha çok Milli Mücadele yıllarında kaleme 
aldığı vatani ve hamasi şiirleriyle tanın
mış, 1919-1927 yılları arasında yazdığı şi
irlerini Çakıl Taşları adıyla kitap haline 
getirmiştir. Sonraki yıllarda da zaman za
man gazeller yazmış olduğu halde 1927'
de Hayat Mecmuası'nda yayımlanan "Bir 
Yolcuya" adlı şiiri adının Milli Edebiyat akı
mı içinde anılmasında büyük ölçüde etkili 
olmuştur. Sanat anlayışı bakımından Yah
ya Kemal çizgisini takip etmeye çalıştığı 
görülen şairin şiirde bir yandan ahenk ve 

Necmettin 
Halil Onan 


