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DINI ve TARIHI METINLER BAGLAMINDA Hz. IBRAHIM'IN 
A . ""' • • "" • •• • 

TARIHEN VARLIGI VE GERÇEK BABASININ KIMLIGI UZERINE 
BİR İNCELEME. 

ÖZET 

Kur'an'da, Yüce Allah'ın gönderdiği peygamberlerin bazılarının hayatlarından alınmış 
kesitler bulunmaktadır (kıssa). Esasen İbret ve öğüt maksadıyla alıntılarran bu olayların (yani 
kıssaların) odağında yer alan asıl kahraman şüphesiz ki peygamberlerdir. Durum böyle olmakla 
beraber son zamanlarda bir kısım araştırmacılar, peygamberlerin bazılarının tfuihen varlığını 
kabul etmemekte, bir kısmı da onların nesiini lekelerneye yeltenmektedirler. Bunların ortak 
amacı ise, bu tür asılsız argümanlardan yola çıkarak Kur'an'ı ve İslamiyet'i olumsuzlamaktır. 

İşte bu şekilde ele alınan peygamberlerden biri de Hz. İbrabim'dir. Bazılan onun tfuihen 
varlığına inanmamakta, bazılan da gerçek babasının müşrik olduğunu öne sürmektedir. 

Ancak, dini ve tarihi metinler, durumun hiç de böyle olmadığını, aksine Hz. İbrahim'in 
fiilen yaşamış önemli bir şahsiyet olduğunu ve öz babasının da müşrik olmadığını ispatlayacak 
niteliktedirler. 

Anahtar Kelimeler: İbrahim, Azer, gerçek/öz baba, dede, ata, amca, kıssa, müşrik. 

AN. ANALYSİS OF HİSTORİCAL EXİSTENCE OF HZ. iBRAIIiM: AND THE 
IDENTİTY OF HİS REAL FATHER İN THE CONTEXT OF RELİGİOS AND 
HİSTORİCAL TEXTS 

ABSTRACT 

The Qur'an has sections taken from the lives of some prophets sent by the holy Allah 
(tale). In fact, there is no doubt that the focus and real heroes ofthese events (tales) quoted with 
the purpose of warning and advice are the prophets. This is being the case, some of researchers 
accept the existence of the some prophets historically while some other researchers are 
attempting to blame their generations recently. Their common goal is vilify Islam and the 
Qur'an by using untrue arguments. 

One of the prophets talked about like this is the prophet İbrahim. S ome do not believe in 
his physical and histoncal existence while others suggest that his real father is a polytheist. 

Yet the religious and histoncal texts prove that polytheists' claims are not true. The 
prophet İbrahim actually lived in the history, was an important figure and his real father was not · 
a politheist. 

Key Words: İbrahim/ Abraham, Azer, actuaVowıı father, grandfather, ancestors, un ele, 
· fable, polytheist/pagan. 

• Prof. Dr. Bahattin DARTMA Yüzüncü Yıl Üniversitesi ilahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilinıleri Bölümü 
Tefsir Ana Bilim Dalı. bahagani@gmail.com 
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HCTOPJiliEC:ıaı:iİ AHAJIH3 IIPOPOKA HliPAXHMA B KOHTEKCTE 
PE.JIHrH03HbiX H HCTOPifliECK.IIX TEKCTOB, A TAIOKE HCCJIE,rı;OBAHIDI 
O ErO PEAJThHOM OT:r.ot.- · _-. 

AHHOT.AI:(IDI 

B KopaRe cyrr:ı:ecTByroT HeKompı;,ıe OTPniBKM )l(H3He,ı:ı:esiTeJThHocrn HeKoTopı;,ıx ııpopoKOB 

IIOCJiaHHI:.IX CB5I'ThiM AJIJıaxoM (pacCKa3ni). HeT IDI KaKOrO COMHeHIDI, tiTO peaJThHI:ıiMH repü.HMH 
3TIIX co6ı;,I11I.M (pacCKa3DI) _srnmnoTc5.l ııpopoırn:. BMecTe c 3THM B ııocrre,ı:ı:Hee BpeM5.l Bce tıaıı:ı:e 

BCTPetıaiOTC5.l MCCJie,rı:oBaTemı: KOTopı;,ıe He IIp:mrn:MaiOT MCTOplitıeCKOrü cyrr:ı:ecTBOBaHIDI 

HeKOTüpniX IIpüpOKOB, TOr,ı:ı:a KaK ,ı:ı:pyrn:e MCCJie,rı:OBaTeJIH IIDITaiOTC5.l 06BMH5.lTD M OCKBepH5.1:Th M3 
po,ı:ı:. Hx. o6rrı;M ıı;eJTh HCIIOJTh3Y5.l HeBepırr,ıe apryMeHThi IIOHOCMTh HerraM M KopaR. 

Ü,ı:ı:nnM m TalillX ııpopoKOB _srnJI5.leTC5.l ııpopoK I16pax.MM (AspaaM). HeKoTopı;,ıe He Bep5.lT 
B ero Q:ıM3MtıecKoe M MCTopMtıecKoe cyrr:ı:ecTBoBanne, a ,ı:ı:pyrn:e JTBep:ıK,I:(aroT, tiTO ero peaJThmlli 
OTeıı; j[BJI5.[JIC5.l 5.l3hltiiDIKOM. 

Ho pemı:rM03HI:ııe M MCTüpMtıecırn:e TeKcThı ,ı:ı:oKa3niBaroT, tiTo ııpopoK I16pax.HM pea..liDHM 
MCTüpMtıeCKa5.l Ba:ıKHM Q:ıMrypa, a ero OTeıı; 6ı;,m He 5.l3DltiiDIKOM. 

KmoqeBı.ıe CJioBa: I16pax:HMI AspaaM, A3ep, peaJThmrii!co6cTBeHIIhlii oTeıı;, ,ı:ı:e,ı:ı:, 

ııpe,ı:ı:KM, ,ı:ı:5.l,ı:ı:5., paccKa3ni, ııoJIHTeMcT/5.l3DitiHHK. 

GİRİŞ 

Kur'an'ın önemli bir kısmını oluşturan kıssalar, üzerinde en fazla çalışılan ve çeşitli 

açılardan değerlendirilen konulardan biridir. Bu çalışmaların önemli bir kısmı konuya objektif 
ve müspet olarak yaklaşırken, bir kısım da çeşitli sebep ve gerekçelerle maksatlı ve taraflı 
olarak yaklaşmışlardır. 

İşte bu bağlamda kıssası üzerinde durolan peygamberlerden biri de Hz. ihrahlm' dir. 
Ülü'l-azm bir peygamber olduğu bildirilen Hz. ihrahlm, -tabir caizse- kilometre taşı 
mesabesinde olan peygamberlerden biridir. Hemen hemen bütün semavi metinlerde ve 
İslami kaynaklarda ismi geçmekte, üstlendiği ve i:Ia ettiği ilahi misyonundan 
bahsedilmektedir. 

Durum böyle olmakla beraber gerek İslam ve gerekse batı dünyasından bazı 
araştırmacılar, çeşitli gerekçelerle Hz. ihrarum'in tarihen var olmuş/yaşamış bir şahsiyet 
olmadığını iddia etmekte,l bazıları da Kur'an'da geçen- Azer'in onun öz/gerçek babası 
olduğunu öne sümıekte ve bu vb. asılsız iddialardan hareketle, özelde Kur'an'ı, genelde ise 
İslam dinini menfi olarak eleştiriye tabi tutmaya çalışmaktadırlar. Zaten işi tehlikeli hale getiren 
ve dolayısı ile bu mütevazi çalışmanın kaleme alınmasının en önemli saiki de bu tür olumsuz 
niyet ve tavırlardır. 

Ancak, dini metinlerle tarihi bulgu ve belgeler, söz konusu düşüncelerin doğruyu 

yansıtmadığını ortaya koyacak mahiyettedirler. 

İşte biz bu küçük hacirnli çalışmamızda, dini verilerle tarihl ve arkeolajik verilere 
dayanmak suretiyle bu konular üzerinde durup bir sonuca varmaya çalışacağız. Kısaca 
çalışmamız, Hz. ihrarum'in tarihen varlığının ve gerçek babasının Azer olup olmadığının tespiti 
ile sınırlı olacaktır. -- -· 

Makalemizde önce Hz. ihrarum'in hayatı ile yaşadığı çevrenin özellikleri ve misyonu 
hakkında kısaca bilgi vermeye, sonra da gerçek babasının kimliği üzerinde durmaya çalışacağız. 

Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Tm·Üıi, Ank., 1988, II, 356-357; Daniken, Erich von, Der Jiingste Tag hat liingst 
begonnen (Kıyamet Günü Çaldan Geldi Çattı), (çev., Meral Gaspıralı), İst., 2000, s. 61, 62. 
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A. Hz. İbrahim'in Hayatı, Yaşadığı Çevre ve Misyonu. 

a. Hz. İbrahim 'in Hayatı: 

Hz. İbr§hlm'in,2 M. ö. takriben 1940'lı yıllarda,3 Irak'ın bugünkü Nasıriye şelırinin 10 
km. kadar güneyinde, Bağdat'ın'300 kriı. güiı~ycJ.oğusunda ve Fırat nelırine 18 km. uzaklıkta yer 
alan Ur (Tel el-Mukayyer/Mugrr/MU:quayy~4) şelırinde dünyaya geldiği; Mukayyer'in 
İbr§.bim(as)'ın kavmi diye tanıfilan (Irakl~) Keldfuillerin5 eski Ur şehri olduğunun, 1854'te 
Kınm savaşı esnasında British Muselim adına, J. G. Taylor tarafından burada ilk kazıya 
başlandığı zaman Rawlinson tarafından bir tümiliüste bulunan belgelerden tesbit edildiği6 
bildirilmektedir. 7 

Ur ve çevresinde yapılan kazılar esnasında Hz. İbr§.bim'le ilgili iki arkeolojik belge daha 
ortaya çıkarılmıştır. Bu belgelerden birincisi, "Tiirah oğlu Abraham" yazılı olan bir tablettir. 
Sözü edilen tablette sadece bu isim yazılıdır, başka bir bilgi ve kayıt yoktur. İkinci belgede ise 
Ur peygamberinin yakalanması için Acbor oğlu Binathan'ın başvurduğu bir takım tedbirler 
yazılıdır. Bu belgeyi destekleyen bazı Sabi'1 kaynaklar da bulunmaktadır. Söz konusu 
kaynaklarda Hz. İbrahlm'in, zamaıun mellki tarafından tackibata maruz kaldığı ve tutuklandığı 
haber verilmektedir. S 

İbr§hlm(as)'ın, ateşte yanmaktan kurtulduktan9 soma, yeıyüzünde ilk kurulan şehir 
olduğu belirtilen Harran' al O geldiğill söylenmektedir.12 

2 İbriihim(as)'ın bir Amwi olduğu söylenmektedir. Bkz., Kuzgun, Şaban, Hz. İbrfıhfm ve Haniflik, Ankara
Kayseri, 1985, s. 98; İsmail Riici el-Ffuılki- Luis Liimia el-Ffuılki, İslfım Kültür At/ası, (ter., Mustafa Okan 
Kibaroğlu, Zerrin Kibaroğlu), I. baskı, İst., 1991, s. 65. 

3 Mehriin, Muhammed Beyyılıni, Dirfısfıtün Tfırfhiyyetün mine'l-Kur'fıni'/-Keıim, Diiru'n-Nehzati'l
cArabiyye, Beyrut, 1988, I, 126, 260, 266, 280. İbriihlm(as)'ın bronz çağında doğduğıt da söylenmektedir. 
Bkz., Tantavi, el-Cevalzir fi Tefsfri'l-Kur'ani'l-Kerfm, Diiru'l-Fikr, XIIT, 95. 

4 Hz. İbriihlm'in doğduğu yer olarak başka isimler de zikredilmektedir. Mesela bkz., Harman, Ömer Faruk, 
"İbrfıhilzı", Diyiinet İslam Ansiklopedisi (DİA), İst., 2000, XXI, 269. 

5 İbn Keslr, Ebfı'l-Fidii' İsmfi"ll, el-Bidfıye ve'n-Nilzfıye, (thk., Ahmed Ebı1 Mülhim, Ali Neclb Atiivi, Fu'iid es
Seyyid, Mehdi Niisiruddln, c Ali Abdussiitir), 1. basla, Beyrut, 1985, I, 132; Seyyid Kutub,jf Zılali'l-Kur'fın, 
Kahire, 1992, II, 1138. Hz. İbriihlm'e gönderilen sahifelerin 'Keldanice' olduğu söylenmektedir. Bkz., 
Kuzgun, Hz. İbrahfm, s. 4; a. mlf., Dinler Tarihi Dersleri, Kayseri, 1993, I, 156. 

6 Bilgiç, Emin, "Ur", Türk Ansiklopedisi, 2. baskı, Milli Eğitim Basımevi, İst., 1971, XXXIII, 23. Ayrıca bkz., 
Şemseddln Sami, Kfımılsu 'l- 'Ac/anı, İst., 1308, II, 1070 (Ur mad.); Engin, Arın, Sünıer Türkleri, İst., 1968, s. 
84, 100; cAfifcAbdulfettiih Tabbiira, "Hz. İbrahfln", (ter., Mehmet Aydın), Ank., Üniv. İliihiyat Fak. Dergisi, 
XXIV. cilt., Ank., 1981, s. 548; Kuzgun, Şaban, "Hz. İbrahfm ve Harran", Harran Üniversitesinin Temelleri 
Harranlı Bilim Adamlan, Keyresi, 1995, s. 35; a. mlf., Hz. İbralıfm, s. 32; Harman, "İbralıfm", DİA, XXI, 
267; Üstüner, Ali Cengiz, "Mezopotamya'da Siimer Uygarlığı", Türk Dünyası Araştırmaları, 128. sayı, Ekim 
2000, s. 64. 

7 Kaynaklarda Hz. İbriihlm'in memleketi olarak Kfısii, Ur, Babil, Harran, Hürmüzcerd, Sfıs, Kesker ve Verkil 
gibi isimler zikredilmektedir. Bkz., Demircan, Adnan, "Hz. İbrahim 'in Doğum Yeri İle İlgili Farklı Bir 
Yaklaşım", Hz. İbriihim/1. Hz. İbriihim Sempozyumu Bildiril eri, (17-18 Ekim 1997 Şanlıurfa), Şurkav yay., 
1. baskı, Şanlıurfa, 2007, s. 47. 

8 Kuzgun, Hz. İbrahfm, s. 25-26. Hz. İbrahim'in doğduğu bu Ur şehrinin Harran yani Urfa'da bulunan bir Ur 
şehri olduğu da söylenmekte ve bu hususta ciddi delillerin varlığından bahsedilmektedir. Bkz., Oymak, 
Mehmet, "Hz. İbrahfm(as) 'm Doğum Yeri Olarak Uifa", Hz. İbriihim/1. Hz. İbriihim Sempozyumu 
Bildirilen, (17-18 Ekim 1997 Şanlıurfa), Şurkav yay., 1. baskı, Şanlıurfa, 2007, s. 50. 

9
• Enbiya (21), 68-69. 

10
• Emst Herzfeld, "Babif', İslam Ansiklopedisi (İA), İst., 1986, II, 177; Ayataç, Mustafa, Peygamberler Şehri 
Uıfa, İst., 1988, s. 26; Şeşen, Ramazan, Harran Tarihi, Ank., 1993, s. 3. 

11
• Ateş, Süleyman, Yüce Kur'an 'ın Çağdaş Tefsiri, İst., 1989, III, 183; Vehbe ez-Zuhayli, el-Kıssatu'l

Kur'aniyyetii Hidayetün ve Beyanün, ı. baskı, Beyrut, 1413/1992, s. 62. 
12

• Burada şu hususa kısaca işaret etmek istiyoruz: Bugün Urfa'da Hz. İbriihim'in ateşe atıldığı söylenen 
mancınıkların, onun ateşe atılma olayıyla hiçbir ilgisinin olmadığı bunların, Roma dönemine ait sütunlar 
olduğu, ilgili kaynaklarda onun Biibil'de Kı1sii denilen yerde ateşe atıldığı bildirilmektedir. Bkz., İbn Sa"d, 
Muhammed b. Sacd b. Mem"" el-Basri ez-Zührl, et-Tabakatu'l-Kübra, Diiru Siidır, Beyrut, I, 46; Makdis!, 
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İbrahlm (as), Harran'dan Ürdün'e/Filistin'e geçmiş ve orada Methel, Hebran (veya 
Hebrun, bugünkü el-Halll) ve Beir Sheba şehirlerini kurarak buraları davetinin merkezi yerleri 

yapmıştır. 

İbrahlm (as), bir kıtlık nedeniyle 12. sülale13 (bazılarına göre ise Hiksoslar14 (2214-
170315) döneminde Mısır'a gitmiştir.16 Bu hadise, Lut. Gölü yakınındaki Kumran 
mağaralannda bulunan ve M. Ö. 50- M. S. 50 yılları arasına tariliıenen ceylan derisine yazılmış 
tarihl bir vesikada biraz daha ayrıntılı olarak geçmektedir. 17 

İbrahlm (as), Mısır'dan bir miktar servetle birlikte tekrar Filistin-Şam'a dönmüş,18 
Mekke'de Kacbe'yi inşa et[tir]mişı9, oğlu İsmacil'i onu korumakla görevlendirmiştir. Bundan 
sonra da Hebran'ı daimi merkez olarak kullanınıştır.20 

Hz. İbrahim'in, M. Ö. ı 700'lerde bütün Kuzey SUriye'yi dolaştığı2ı bildirilmektedir. 

"Seksen yaşında iken (Şam yalanında bir köy olduğu22 belirtilen) Kadunı 'da sünnet 
oldu "23hadisi, onun buralarda yaşadığını göstermektedir. 

İbrahlm(as)'ın hayat çizgisi muhtemelen şöyledir: Ur'dan Babil'e, Babil'den Harran'a, 
Harran'dan Şam'a, Şam'dan Mısır'a, Mısır'dan tekrar Şam'a, Şam'dan Mekke'ye, Mekke'den 
tekrar Şam'a dönmüş, birkaç kez Meleke-Şam seferi yapmıştır. 

İbrahlm(as)'ın Hebran'da takriben M. Ö. ı 740 (veya ı 765) yıllarında24 20025 (bir diğer 
görüşe göre ise ı 7 5) yaşında iken vefat ettiği ve ecdad makberesine defnedildiği,26 sonra oğlu 
Hz. İshak'ın onun görevini devam ettirdiği27 bildirilmektedir. 

Şeınsudclin Ebu AbdiHalı Muhammed b. Ahmed b. Ebi Bekr, Ehsenü't-Tekfısfmjf Marifeti'l-Ekfılim, 2. baskı, 
Leiden, E. J. Brill, 1967, s. 130; Yazır, Hamdi, HakDfni Kur'fın Dili, İst., 1979, lll, 1965; Ş. Sfu:ni, V, 3913 
(Kiisfı mad.); Ahmed Sousa, el-cArab ve 'l-Yelıiidfi't-Tfırflı, 8. baskı, Drmaşk, s. 555; Denıirci, Kürşat, 
Dinlerin Dejenerasyonu, 2. baskı, İst., 1996, s. 48. 

13. Ahmed cAbdu'l-Haınid Yusuf, Mısrufi'l-Kur'fın 'i ve 's-Siimıe, 3. baskı, Kabire, s. 9, 16. 
ı4 . Heykel, Muhammed Huseyn, Hz. Muhammed Mustafa, (Türkçe'ye çev., Ömer Rıza Doğrul), 4. baskı, İst., 

1972, s. 85. 
ıs. Corc1 Zeydfuı, el-cArab Kab/~ '1-İslfım, Menşüratu Dan Mektebeti'l-Hayih, Beyrut, s. 74. 
ı 6 • Buhan, Muhammed b. İsma"il, Salıflıu'l-Bulıfırf, İst., 1981, Enbiya', 8; Müslim, Ebu'l-Huseyn Müslim b. El

Haccil.c, Salıflıu Müslim, İst., 1981, Fezil.'il, 411154. 
ı?_ Bkz., Çığ, Muazzez İlmiye, İbril.hlm Peygamber (Sümer Yazılarına ve Arkeolojik Buluntulara Göre), İst., 

1997, s. 88-89; a. mlf., "İbrfılıfm Peygamber Karısı Sfırfı yı Neden Firavun'a Sundu?", Bilim ve Ütopya, 33. 
sayı, İst., Mart 1997, s. 34. -

ıs. Ateş, lll, 183. 
ı 9 . Bakara (2), 127. 
20• İbnihlm(as)'ın seyahatları için ayrıca bkz., İbn Sacd, I, 46-47. 
zı. Denıirci, s. 47. 
22• C Ayni, Bedruddin Ebu Muhammed Mahmud b. Ahmed, cumdetu'l-Kfıli Şerlıu Salıflıi'l-Bulıdrf, ı. baskı, 

Mısır, 1392/1972, XII, 406; Davudoğlu, Ahmed, Salıflı-i Miislim Tercemeve Şerlıi, Sönmez neşriyat, İst., X, 
6113. Karlılın'un Medine'ye 6 mil uzaklıkta bir yer olduğu da söylenmektedir. Bkz., İbn Hibban, Ebu Biitim 
Muhammed el-Büst1, el-İhsfınjf Tabibi Salıflıi İbn Hibbfın, (tertib, cAlil.'üddin cAli b. Belbfuı), {tlık., 
şucaybu'l-Arna'ut), I. baskı, Beyrı1t, 1408/1988, 1991/1412, X, 129. Ebu Abdiilah Karlılın'un yer ismi 
olduğunu belirtmektedir. Bkz., Buhari, Muhammed b. İsmil.cil, el-Edebu '1-Miifred, (ilik., Muhammed Fu'il.d 
cAbdulbiiki), 3. baskı, Dil.ru'l-J?eşa'iri'l-İslil.miyye, 1989/1409, 595/1244, s. 426. 

23 • Ahmed b. Hanbel,Miisned, İst., 1982, II,4}5; Buhil.rl, Salıflı, İsti'zfuı, 51; a. mlf., el-Miifred, 595/1244, s. 
426; Müsliın, Salıilı, Fezil.'il, 151 (2370). Aşağıdaki hadiste İbril.hlın(as)'ın 120 yaşında iken sünnet olduğu 
belirtilmektedir. Şunu belirtelim ki, bizi burada ilgilendiren asıl konu onun, ne zaman sünnet olduğu değil, 
'Kadum' denilen yerde bulunmuş olması meselesi dir. 

24• Mehrfuı, Dirdsfıt, I, 260, 266, 280. 
25• Sa"id b. el-Müseyyeb, Ebu Hu[eyre'den, İbrahim(as)'ın, 120 yaşında iken Karlılın'da sünnet olduğunu, 

sünnet olduktan sonra da 80 sene yaşadığını nakletmektedir. Bkz., Malik b. Enes, el-Muvatta, (thk., Dr. 
Beşşiir cA vvil.d Macrı1f, Mahmud Muhammed Halil), 1. baskı, Beyrı1t, 19921141 2, el-Cil.mic, 23; Buhan, el
Müfred, 60111250, s. 428; el-Fiil.kim en-Nisabı1ri, Ebu cAbdillah Muhammed b. cAbdillah, el-Miistedrek 
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Şimdi, aktardığımız bütün bu dini, tarihi ve arkeolajik bilgilerden hareketle, Hz. 
İbriihlm'in fiilen yaşamış, başka bir ifadeyle onun tarihen varlığı konusunda en ufak bir 
şüphenin olmaması gerektiğini düşünüyoruz. 

b. Hz. İbrahim 'in Yaşadığı İktisadi ve Sosyo-Kültürel Çevre 

Hz. İbriihlm'in yaşadığı dönemde Ur şehri, önemli bir tidl.ret ve sanayii merkeziydi. 
Arkeolajik kazılarda bu devre ait önemli su kanallarının bulunması28 ve bir yılda birden fazla 
ürün alınması,29 Urluların bu tür işlerle -hem de ileri derecede- ilgilendiklerİnİn ve başarı elde 
ettiklerinin bir göstergesi olabilir. 250.000 ile 500.000 arasında olduğu tahmin edilen nüfusun 

-ekseriyeti, el işi ve endüstri ile uğraşıyor, dolayısıyla Urlular tican bir zihniyet ve yaşam tarzı 
benimsemişlerdi. Onların en büyük amacı, mal-mülk sahibi olarak lüks bir hayat içinde 
yaşamaktı. Tanrılarına yaptıklan ducalarda bile genellikle, 'uzun ömürlü, zengin ve işlerinde 
başarılı olmayı' istiyorlardı. Toplumu, servete olan düşkünlük sarmıştı. Bu hatalı düşünce ve 
tavırların sonucu olarak ilişkiler menfecat üzerine kurulmuştu; herkes birbirine kuşkuyla 
bakıyor, sevgi ve saygı gibi insanlan birbiriyle kaynaştıran ve toplumun huzurunu ve ayakta 
durmasını sağlayan hususlar dikkate alınmıyordu. Bütün bu aksaklıklardan doğan hukuki 
davalar da olağan hale gelmişti.30 

İbrahlm( as) 'la aynı dönemde yaşadığı3 1 bildirilen Kaledonya kralı Babilli 
Hammurabi(M. Ö. 1940-1712)'nin,32 saltanatının 40-43. seneleri arasında, belli ölçüde Hz. 
İbriihlm'in sunduğu ilam mesajdan yararlanaralc 3600 satır halinde33 hazırla[t]dığı 282 
maddeden oluşan ünlü kanunnamesinin34 içeriği35 de Urlular hakkında verilen bu bilgilerin 
doğruluğunu kanıtlar niteliktedir. 

c aze 's-Sahfhayn, (thk. Mustafa 0Abdulkadir 0Ata), Beyrut, 1990, II, 601 (Kitabu Tfuilıi'l-Mütekaddiı:nfu 
mine'l-Enbiya' ve'l-Murselin, 32/4023). Buna göre İbriihlm (as) (120+80=) 200 yıl yaşamış olmaktadır. Ebu 
Hureyre bir başka sözünde İbriihlm(as)'ın 200 yıl yaşadığını saralıaten ifade etmektedir: "İbrahlın, 120 
yaşında_n soma Kadı1m'da sünnet oldu, 200 yaşında iken de vefat etti." Bkz., el-Hiikiın en-N!sabfui, el
Müsted,;ek, II, 600 (Kitabu Tfuihi'l-Mütekaddimm ... , 31/4022). Onun 200 yıl yaşadığına dair ayrıca bkz., 
Beyheki, Ebı1 Bekr Ahmed b. el-Huseyn b. Ali, Şucabu'Z-iman, (thk., Ebı1 Hecir Muhammed es-Sac1d b. 
Besyfuıl Zeğlı11), 1. baskı, Dilru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrı1t, 1410/1990, VI, 395; cAyn1, XII, 399. 

26
• Wensinck, A. J., "İbrahim", İslam Ansiklopedisi (İA), İst., 1968, V(II), 879; Kuzgun, Hz. İbralıfm, s. 86. 

27
• Mevdı1dl, Ebıl'l-c Ala, Tejlıfmu 'I-Kur 'an, (ter., Muhammed Han Kayam ve arkadaşlan), 2. baskı, İst., 1991, I, 

113. 
28

• Erdem, Sargon, "Babif', DiyanetİslamAnsiklopedisi (DİA), İst., 1991, IV, 393. 
29

• Kor, M. Nevzat, Çevre Sağlığı ve Teknolojisi, İst., 1974, I, 2. 
30

• Mevdi'ıd1, Ebü'l-cAla, Tarih Boyunca Tevlıfd Mücadelesi ve Hz. Peygamber, (deri., Naim Sıddıki
Abdulvekil), (ter., N. Ahmed Asrar), İst., 1983, I, 421; a. mlf., Tejlıfm, I, 565. Ayrıca bkz., Garaudy, Roger, 
L 'Islam Vivant, (İslam ve İnsanlığın Geleceği), (Türkçesi, Cemal Aydın), 2. baskı, İst., 1991, s. 100. 

31
• Demirci, s. 48. 

32
• Bu rakamlar L. Woolley'e göredir. Bkz., Kuzgun, Hz. İbrahim, s. 29. Bu konuda başka rakamlar için bkz., 

Adontz, Nicolas, Histoire d'Armenie (Les Origines du X. Siecle au VI. Av. J. C.), Paris, 1946, s. 18; Kuzgun, 
Hz. İbrtihfm, s. 29; Mehran, Muhammed Beyyılmi, Tarilıu 'l-clraki '1-Kadfm, İskenderiyye, 1990, s. 220; 
Ceram, C. W., Tannlar, Mezarlar ve Bilginler, (Türkçesi, Hayrollah Örs), 4. baskı, İst., 1994, s. 254; 
Dolukhanov, Pavel, Environment and Etlınicity in The Ancient Middle East, (Eski Ortadoğu 'da Çevre ve 
Etnik Yapı), (çev., Suavi Aydın), 1. baskı, Ank., 1998, s. 431. 

33
• Günaltay, M. Şemseddln, Yalan Şark/Eltim ve Mezopotamya, Ank., 1987, s. 379-380. 

34
• Hammurab1 kanunlan ile ondan önceki birtakım yasalar bugün Türkçe'ye de çevrilerek yayımlanmştır. Bkz., 

Tosun, Mebnıre- Yalvaç, Kadriye, Siimer, Babil, As ur Kanunlan ve Ammi-Şaduga Fennam, 2. baskı, Ank., 
1989,s.86, 185-211. 

35
. Roaf, Micheal, Cultural Atlas ofMesopotamia and the Ancient Near East, Okford, 1990, (Atlaslı Büyük 
Uygarlıklar Ansiklopedisi Mezopotamya ve Eski Yakındoğu), (Türkçe'ye çeviren, Zülal Kıliç), hetişim 
yaymcılık, 1996, IX, 121; Muhammed Hatb Ferzat- 'Ayd Mer'i, Düvelu Hazaratjf'ş-Şarki'Z§Arabi'l
Kadfm, 1. baskı, Tlasdar, 1990, s. 145 vdd., 150-152; Dolukhanov, s. 431; Vehbe ez-Zuhayli:, 'iil::Kur'anu 'l
Kelim Bünyetühii 't-Teşrı"ciyyetü ve H asa 'isulıii '1-Hazariyyetü, (Fert ve Topluma Kur'an 'm Mesaji), (ter., 
Halil İbrahim Kutlay), İst., 1995, s. 31-32; Köse, Murtaza, "Kanun Olgusu Paralelinde Hammurabfve 
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DM açıdan ise, Hz. İbrillllm'in vatam olan Ur şehrinde yapılan arkeolajik kazılarda elde 
edilen verilerden, burada yaşayan halkın Fenarismini verdikleri ay tanrısına; <?ıılarm komşusu 
ve _baş şehirleri Larsa olan· halkın ise Şamas adındaki güneş tanrısına taptıkları 

aıılaşılmaktadır.3 6 

Hz. İbrahlm'in yaşadığı yerlerden biri olan Harran'ın dllrl yönden en belirgin özelliği, ay, 
güneş ve yedi gezegenin, özellikle de Venüs (Zühre) ile Marduk'un kutsal olarak kabul edildiği 
eski Mezopotamya putperestliğinin merkezi olmasıydı. Zamaııla bu küçük iliilılarm sayıları 
azalmış ve sonunda Marduk, Babil iliilılanmn en büyüğü olmuştur.37 

Başlangıçta tek tanrı inancına sahip olan Keldilıiller, gök cisimleri yanmda putlara da 
tapıyorlardı.38 Puta tapma hadisesi bir hayli yaygmdı.39 Her şehrin, kendisini koruyan bir rabbı 
bulunuyordu. Hatta kasaba ve köylerin bile kendilerine ait küçük ilahları vardı.40 Ur şehrinin 
harabelerinden çıkarılan kimbelerde beş bin adet tann ismine rastlanması,41 oıılann çok tannlı 
(politeist) bir dllrl hayat ve anlayışlarımn olduğunun en bariz göstergesidir. 

c. Hz. İbrahim'in İlahi Mesajı Tebliği (Misyonu) 

İbrillllm (as), şirkin yaygın olduğu bir ortamda42 dünyaya gelmiş ancak, kendisine verilen 
( akli) yeteneği kullanarak, 

"Andolsun daha önce İbnihfm 'e doğru yolu bulma yeteneğini verdik"43 

fıtratı bozulmaktanlşirke bulaşmaktan korunmuş ve tevhl:dden uzak olan kavminin tevhidi 
benimsernesi için büyük bir gayret sarfetmiştir: 

"Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü, Rabbim budur, dedi. Yıldız batınca 

batanları sevmem, dedi. Ayı doğarken görünce, Rabbim budur, dedi. O da batınca Rabbim bana 
doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapan topluluklardan olurum, dedi. Güneşi doğarken 
görünce de, Rabbim budur, zfrd bu daha büyük, dedi. O da batınca dedi lı.i: Ey kavmim! Ben 
sizin Allalı 'a ortak koştuğımuz şeylerden uzağım. Ben hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri 
yoktan yaratan Allah' a çevirdim ve ben müşriklerden değilim" .44 

Hz. İbrillllm'in ay, güneş ve diğer yıldızlara bakarale aklen onların tanrı olabilecek 
mahiyette olmadıkları, gerçek Tanrı'mm Yüce Allah'ın olması gerektiği sonucuna varması 
Kur'an'da işte böyle aıılatılmaktadır.45 Barnabas ineili'nde de olay -tıpkı Kur'an'daki gibi
şöyle geçmektedir: 

Kanunları", EKEV Akademi Dergisi, 3. citl, 1. sayı, Bahar, Ank., 2001, s. 137 vdd. Hammurab1 kanunlan 
hakkında geniş bilgi için bkz., Meliifuı, Tarflıu 'l-e frak, s. 242-283. 

36
• Mevdiidi, Ebı1'1-cAla, Kur'an 'a Göre Dö1t Terim, (Türkçesi, Osman Cilacı, İsmail Kaya), İst., 1991, s. 46-47 

(9. dipnot). 
37

. "AfifcAbdulfettah Tabbara, s. 549, 556, 558; Saı·bay, Ahmet, "Hz. İbralıfnı 'in Gerçek Babası", Tarih ve 
Medeniyet, 5. Yıl,50. sayı, İst., Mayıs-1998, s. 52; Üstüner, s. 94. 

38
• S. Kutııb, II, 1138; Kuzgun, Dinler Tarihi, I, 156. 

39
. Bamabas İncili, (çev., Mehmet Yıldız), Kültür Basın Yayın Birliği, 3. baskı, İst., (23), s. 83. 

40
• "AfifcAbdulfettah Tabbara, s. 549. 

41
• Mevdı1dl, Tevlıfd, I; 422; a. mlf., Tejlıfnı, I, 566. 

42
. Beyhekl, II, 183. 

43
• Enbiya' (21), 51. 

44
. En"am (6), 76-79. 

45
. İbrahlm(as)'ın "Rabbim budur' sözleri hakkında çeşitli görüşler vardır. Bazılan onun bu sözleri istidlal için 
söylediğini ileri sürerken, bazılan da bunların büluğ/mükellef olma çağından önce söylendiği görüşündedir. 
Bkz., Mescı1dl, Ebu'I-Hasen c All b. el-Huseyn b. c Ali, Mürucu 'z-Zelıeb ve Mecadinu 'l-Cevlıer, (thk., 
Muhammed Muhyiddm cAbduiham!d), Daru'l-Fikr, Beyrııt, 1989, I, 45; "Ayni, XII, 407. Bu konuda yapılan 
değerlendirmeler için ayrıca bkz., Yitik, Ali İhsan, "Hz. İbrahim 'in İnanç Konusımdaki Rasyonel Çabalan.", 
Hz. İbrahim'in izinde, İst., 2001, s. 151-156; Pak, Zekeriya, "Hz. İbnilıfm Yzldzz, Ay ve Güneşi Rab Edindi 
mi?", EKEV Akademi Dergisi; 14. sayı, Erzurum/Ankara, 2003, s. 59-74. 
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"İbnihfm babasının evine yaklaşınca eve girmekten korktu; evden biraz uzağa gidip bir 
palmiye ağacının altına oturdu ve burada kendi kendine dedi: 'Hayat sahibi ve insandan daha 
güçlü bir tanrı var olmalı; çünkü insanı o meydana getiriyor ve insan, tanrı olmadan insan 
meydana getiremez. 'Sonra yıldızlara, aya ve güneşe baktı ve onların tanrı olduklannı düşündü. 
Fakat onların hareketlerinde değişken olduklannı görünce: .. 'Bu tanrı hareket etmeme/i,· yoksa, 
insanlar hiç olacak ... 'dedi. n 46 . 

Berossus'tan Hz. İbramm'in, Keldiiniler arasında yaşayan salih bir kişi olduğunu 
nakleden tarihçi Josephus'a göre o (yani İbrahlm), semayı gözlemleyerek Yüce Allah'ın 
yarlığını akıl yoluyla bulan ilk kişidir.47 

İşte putperestliğin oldukça yaygın olduğu Hz. İbramm'in yaşadığı çevrede onun ana 
hedefi, tevhid inancını yaymak ve yerleştirmek olmuştur. Hemen her fırsatta o bu ulv1 görevini 
en iyi bir şekilde ira etmeye çalışmıştır. Mirdaş kaynaklarında Hz. İbrahlm'in, tevhid inancını 
benimsetmek için Mamre meşeliği ya da Beir Sheba'da (veya Beer Şeba'da) dört yolun 
kesiştiği bir yerde, dört bir tarafında birer kapısı olan büyük bir bina yaptırarak gelen yolcuları 
bu binada ağırladığı,48 her gelenin binaya serbestçe girerek evin ortasında, üzeri yiyecek ve 
içeceklerle dolu bulunan masaya oturup karnını doyurduktan soııra İstirahat ettiği haber 
verilmektedir.49 Söz konusu kaynakların verdiği bilgilere göre, bu binaya gelerek karnını 
doyuran ve dinlenen yolcular, yollarına devam etmek üzere binadan ayrılırlarken, Hz. İbrahlm'e 
teşekkür etmek istediklerinde o (yani Hz. İbramm) her defasında yukarıyı göstererek, kendisine 
değil, bir olan Allalı'a şükretmeleri gerektiğini ifade etmiştir. Böylece İbramm (as), hemen her 
şart ve ortamda insanlara tevhld inancını kabul ertirmek için azami gayret göstermiştir.50 

Günümüzde halk arasında söylenen "Halil İbramm sofrası" sözü muhtemelen buradan 
kalmış olabilir. 

Bir halliste de "Hz. İbrahim 'in ilk misafir ağır! ayan kişi olduğu n 51 rivayet edilmektedir. 

Şimdi, Hz. İbramm'in tevhidi kabul ertirmek için yürüttüğü diğer faaliyet ve 
tartışmalaima geçelim. 

Azer'i hak dlne daveti ve onunla tartışması 

Bir put imalatcısı olduğu söylenen Azer'in, kavminin taptığı putları kendi eliyle yaptığı, 
onları, İbrahlm'e vererek çarşı ve pazarlarda sattırmak istediği; İbramm'in ise alıcılara, 'ne 
zararı, ne de faydası olan bu mallar satılıktır, isteyen alsın' şeklinde seslendiği, dolayısıyla bir 
şey satmadığı; bazen de alay ve eğlence maksadıyla, putlardan birini alıp nehir kenarına 
götürerek onun başını suya soktuktan soııra, 'haydi iç de görelim' dediği52 rivayet edilmektedir. 

İşte Hz. İbramm önce, müşrik olan Azer'i tevhlde çağırmıştır: 

46
• Barnabas İncili, (29), s. 94. 

47
• Harman, Ömer Faruk, "Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta Hz. İbrfıhfm", Hz.İbrahlm/1. Hz. İbril.hlm Sempozyuınu 

Bildirileri, (17-18 Ekim 1997 Şanlıurfa), Şurkav yay., 1. baskı, Şanlıurfa, 2007, s. 56. 
48

• Beyhek1, II, 98. 
49

• İbril.hlm'in cömertliğine Kur'an'da da işaret edilmiştir. Mesela bkz., Hud (11), 69. 
so. Kuzgun, Hz. İbrfıhfm, s. 56. 
sı_ İbn Eb! Şeybe, Abdullah b. Muhammed, el-Müsannef fi'l-Ehfıdfsi ve '1-Asfıri, (thk. ve ta elik, Secid 

Muhammed el-Lehhiim), Daru'l-Fikr, 1. baskı, Beyrut, 1409/1989, el-Ebvil.il, 1/6 (VIII, 326); es-Süyüti, 
Ebu'l-Fazl Celaludd!nAbdurrahmil.n, el-Cfımfu's-Sağfr fi Elıfıdfsi'l-Beşiri'n-Nezir, Dil.ru'l-Fikr, 1. baskı, 
Beyrut, 1401/1981, II, 266 (hadis no., 6202). 

52
• İbnu'l-Es'ir, cızzudd'iıı Ebu'I-Hasen C All b. Ebi'I-Kerem Muhammed b. Muhammed b. CAbdilkerim b. 

cAbdilvahid eş-Şeybil.n'i, el-Kfımilfi't-Tarilı, Dam Sadır, Beyrut, (EDIDIT CAROLUS JOHANNES · 
TORNBERG LUGDUNI BATAVORUM, E. J. BRİLL, 1868), I, 96; 'Alus'i, Ebu'l-Fazl Şihabuddln es
Seyyid Mahmud, Ruhu '1-Mec fınf fi Teftfri '/-Kur' fıni '/-cAzfm ve 's-Sebci '1-Mesfınf, Dam '1-Fikr, Beyrut, 1987, 
VII, 205. 
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"Bir zaman o babasına demişti. ki: Babacığzm! Duymayan, gö1meyen ve sana hiçbir 
yararı olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım! Hakflmten sana gelmeyen bir ilim bana 
geldi. Öyle ise bana uy ki, seni düz yola çıkarayım. Babacığzm! ~ Şeytana kulluk etme! .. 
Babacığzm! Allah tarafindan sana bir azabın dokunm.aszndan korkuyorum ... 

(Babası:) Ey İbrahfm! dedi, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer 
vazgeçmezsen, andolsun seni taşlarımf Uzun bir süre benden uzak ol! 

(İbrahim.) Seliim sana (esen kal) dedi ... Sizden de, Allah 'ın dışında taptığznız şeylerden 
de uzaklaşıyorum ... ".53 

Onun gittiği bu yerin Şfun veya Harran olduğu54 belirtilmektedir. 

Görüldüğü gibi İbramm (as) Azer'i, yumuşak bir dil kullanarak ölçülü bir şekilde, 
kırmadan, incitmeden, ama derin anlamlar taşıyan sorular sorarak doğru yola getirmeye 
çalışmış, başarılı o lamayınca da kendisinden ayrılnııştır. 

O, "babacığım, duymayan, görmeyen ve sana hiçbir yararı olmayan şeylere niçin 
tapıyorsun?" sözleriyle muhtemelen, taptıkları putla.ı;n, tapınmaya değer olmayıp son derece 
anlamsız şeyler olduklannı ortaya koymak için Azer'i, aklını kullanarak düşündünneyi 

amaçlamış olmalıdır. 

Hz. İbramm'in Azer'le olan tartışması, biraz daha ayrıntılı olarale Barnabas ineili'nde de 
geçmektedir. SS 

Kavmini hak dlne daveti 

"İbrahim 'i de gönderdik. O kavmine şöyle demişti: Allalı 'a kulluk edin. O 'ndan korkun, 
bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz, Allalı ~an başka birtakım putlara tapıyor, yalan 
şeyler üretiyorsun uz... O 'na tap ın ve O 'na şükredin. Ancak O 'na döndürüleceksiniz. Eğer 
yalanlarsanız, bilin /ı_i sizden önceki birçok milletler de yaZanlamıştı ".5 6 

Tevhld ilkesini yerleştirmeye çalışan İbramm (as) kavmine, ilahi mesajı reddetmeleri 
halinde önceki milletierin uğradıkları benzer felaketiere maruz kalacaklannı, dolayısıyla böyle 
bir güç ve zorlu duruma düşmernek için onlardan ibret alınması gerektiğini bilclirmiştir.57 

Nemrud'la tartışması 

"Allah kendine mülkihükümdarlık verdi diye şımararak Rabbi hakkında İbrahfm 'le 
tartışmaya gireni görmedin mi? İbrahim: Benim Rabbim hayat veren ve öldürendir, demişti. O 
da: Hayat veren ve öldüren benim, dedi. İbrahfm: Allah güneşi doğudan getirmektedir; haydi 
sen de onu batıdan getir dedi. Biinun üzerine kiifir şaşırıp kaldı ".58 

Demek ki, Allah hakkında Hz. İbramm'le tartışmaya girişen Nemıud sonunda, iki kudreti 
mukayese ederek aradaki farkın büyüklüğünü görmüş olmalı ki dehşete kapılmıştır. 

Tarihen yaşamış ülü'l-azm bir peygamber/önemli bir yüce değer olduğunu iyice 
pekiştiren bu bilgilerden sonra şimdi, Hz. İbrahim'in gerçek babasının Azer olup olmadığını 
tespit etmeye geçebiliriz. 

53 • Meryem (19), 42-48. 
54• Kurtubi, Ebu Abdiilah Muhamed b. Ahmed, el-Cam{ li Alıkfımi'l-Kur'fın, Dam İhya'i't-Türasi'l-Arabi, 

Beyrut, 1965, XV, 97-98. 
55• Bkz., Banıabas İncili, (26), s. 89-91. Konunun yer aldığı başka yerler için bkz., aynı kaynak, (26), s. 87; (80), 

s. 171. 
56. 0Ankebüt (29), 16-18. . 
57• Konuya ilişkin başka ayetler için mesela bkz., Enbiya' (21), 52-67; Şucara' (26), 69-76. 
58• Bakara (2), 258. ' 
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B. Hz. İbrahim'in Gerçek/Öz Babası 

Bu kısımda konuyla ilgili olarak el-ebu (= ":-1~1), el-valid (= .l.IIJll) ve. Azer (= _;jl) 
kelimeleri üzerinde duracağız. . 

el-Eb~(= ":-1~1), ve Azer (= _;jl) lafızlarının birlikte zikredildiği ayet sadece Enam süresinin 
74. ayetidir: 

· '.t"ı~·- ·~·~- ~l't ~~~lt:,.U:.....f\;1ıt···ı..uıtı' I''I(Jl9::ıl' .~ ~""'""' <.F .Ji!J .) r.,r, - - .).) -~-- ~ Y., ,J 

"Ve iz kale İbrabim'ü li eblhi Azer'a: E tettehizu esnfunen elilıeten, inni erake ve 
-kavmeke fi zalalin müblıı" . 

. "İbrahim, babası Azer'e, birtakım putları tanrılar mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de 
kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum, demişti. " 

El-valid(= ~l_,ll) kelimesi "gerçek/öz baba" anlamında pek çok ayette59 geçmekle beraber 
bizzat Hz. İbrlliıı"nı'in bu kelime'yi kullandığı ayet şudur: 

GL.:Jı' ~- -·- -.. · .. '_,,- ~ ~Jlı-x ı .... ı lli' . . - r~ r~ c.E-!'~-' ı.; -_,u c.,ş; y.r:. . .J 

"Rabbenağfirli ve livalideyye ve li'l-mü'minlne yevme yekfunu'l-hısab". 

"Ey Rabbimiz! (Amellerin) hesap olunacağı gün beni, ana-babamı ve münıinleri 

bağışlaf "60 

Şimdi, söz konusu kelimelerin anlamları üzerinde kısaca duralım: 

Arapça'da el-ebu (":-1~1 çoğulu s--4'il) kelimesi "baba, dede, ata61 ve amca62 ... " gibi 
anlamlara gelmektedir.63 

el-Valid (= .lll.;.ll) kelimesi ise "çocuğun -herhangi bir aracılvasıta olmaksızın- bizzat 
kendisinden meydana geldiği öz/gerçek baba"64 demektir. 

Görüldüğü gibi iki kelime arasında önemli bir anlam farklılığı bulunmaktadır (nüans). 
Şöyle ki: · 

el-Ebu(= ":-1':11) lafzı, "baba, dede, ata, amca" anlamlarını ifade ederken, el-valid(= .l.IIJll) 
lafzı sadece "çocuğun kendisinden meydana geldiği öz/gerçek baba" manasma gelmektedir. 
Yani, el-valid(= .ı.\1.;.11) kelimesi "dede, ata ve amca" anlamına gelmemektedir. 

Kur'an'da, bu iki kelimenin Hz. İbrabim tarafından farklı bağlamlarda kullanıldığı 
görülmektedir: 

Hz. İbrabim, Azer'i kastettiği ayetlerde hep el-ebu(= ~~1) kelimesini kullanmıştır: 

59
. el-Valid(= .ıll.;ll) kelimesinin öz/gerçek baba anlamına gelebilecek mahiyette olan bazı ayetler şunlardır: 

Bakara (2), 180; Nisa (4), 7, 33; Lokman (33), 14, 33; Ahkiif(46), 15, 17. 
60

• İbrahim (14), 41. 
61

• el-Cezairi, Nfueddin b. Nimetilialı el-Huseyni el-Müsevi, Füritla.ı '1-Lüğat fi't-Temyfzi beyne Miifô.di'l
Kelimat, (tah., Muhanırned Razvan ed-Daye), Dırneşk, s. 61; Muhanırned Nureddin el-Müneccid, et-Teradüf 
fi'l-Kur'ani'l-Ken!n, Daru'l-Fikr, I. baskı, Beyrut/Dırnaşk, 1997, s. 140. 

62
• en-Nisabüri, Nizamuddin el-Hasan b Muhanırned b. Huseyn el-Kunırni, Teftfnı Gara'ibi'l-Kur"{m ve 
Rağii'ibi'l-Furkan, (Tahric, Zekeriyya Umeyrat), Diiru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1. baskı, Beyrut, 1996, ill, 103; 
İbn 'Adil, Ebıl Hafs ümer b. Ali, el-Liibfıb fi Ulft.mi 'l-Kitab, (tah., 'Adil Ahmed Abdulmevcüd- Ali 
Muhammed Mu'avvaz), Diiru'I-Kütübi'l-hmiyye, Beyrut, 1419/1998, VITI, 232. 

63
• EI-Ebu (ı.,.ı'ıll) kelimesinin 'dede ve ata' manasma gelebilecek mahiyetieki ayetlerin bazılan şunlardır: Araf 

(7), 27; Yusuf(12), 6, 38; Hacc (22), 78; Mü'minün (23), 24, 68; Şuara (26), 26, 76; Kasas (28), 36; Saffat 
(37), 17, 126; Duhan (44), 8; Casiye (45), 25; Viikıa (56), 48. 

64
• el-Cezairi, s. 61; Muhammed Nureddin el-Müneccid, s. 140. Ayrıca bkz., el-Askeri, Ebü Hilal, el-Füriiku'l
Lüğaviyye, (thk., Cüsiimeddin el-Kudsi), Diiru'l-kütübi'I-ilmiyye, Beyrut, s. 233. 
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"Ve iz ka.le İbra.hlmu li ebibi ve kavınihl innelli beraün miınma ta'büdfin". 

"Bir zaman İbrahfm, babasına ve kavmine demişti ki: Ben sizin taptıklarınızdan 

uzağım ". 65 

Kendi öz anne-babasını kastettiği yerde ise valideyye (= ti.lli.J), yani el-valid (= .lll.;ll) 
kelimesini kullanmayı tercih etmiştir. Yukarıda da zikredilen şu ayette el-valid (= .lli.Jll) 
kelimesinin istimal edildiği görülmektedir: 

' G..ı.:...l\ ' ·- -· - -.• •,_'_ır • ~r-ı- 1 ' -·. 1 ~
. y - i" _,ıl:! i" .J:! ~ ~J <.# -Y-.J ı.ş: Y.C . .) 

Buna göre Hz. İbrahim'in, el-ebu (= ~.:~'ıl) ile el-valid (= Jll.;ll) kelimelerini farldı 
anlamlarda kullandığının ğayet açık. olduğunu söyleyebiliriz. Yani onun, el-ebu (= ~.:~~1) 
kelimesini "amca", el-valid (= .lll.;ll) kelimesini de "öz baba" anlamında kullandığı kuvvetle 
muhtemeldir. 

Müfessirlerin beyanına göre Azer, Hz. İbra.hlm'in öz babası değil, amcasıdır. Zira el-ebu 
(=~.:~'ıl) kelimesinin -yukarıda da belirtildi~ gibi- ifade ettiği anlamlar ar:ısında "amca" anlamı 
da vardır. Nitekim şu ayette de el-ebu(= ~.:~'il) kelimesi "amca" manasında kullanılmıştır: 

- -· r -. r ·ı Z&.ıGI :ur ~_,ı-. 1 ı ~ ı ~~~ ~ ·. -. ~ı.::. .ı..ı:ı:J JI.S ~~ t::.J' _-_,, u ··- -- ·- ~~ ~r ·· ·.~\t:: • t ~C..:..,.J ~ Y., -. ,J 9-', . Y"' <.#- . lY-' U.J • ---- , ..7""' • ~ ~ , ~ r--' (" 
-. -'- ,. : . .u '· · "- ı~r ı·. 11 -·G..:..r 
.(.)~ ı...>="-l.J - J "{!-', c..5 ,.J 

"Em küntüm şülıedae iz hazara Ya'kG.be'l-mevtü iz kale libenlhi ma ta'büdüne min ba'd1, 
kalü na'büdü İlaheke ve İlahe ebaike İbra.hlm'e ve İsına'lle ve İshak'a İlahen vahiden ve nahnü 
lehıl müsliınün". 

"Yoksa Ya'kub'a ölüm geldiği zaman siz orada mı idiniz? O zaman (Ya'kub) oğullanna: 
Benden sonra kime kulluk edeceksiniz? demişti. Onlar: Senin ve ataların İbrahfm, İsmail ve 
İshak'ın ilô.hı olan tekAllah'a kulluk edeceğiz; biz ancak O'na teslim olnıuşuzdur, dedile1: "66 

Ayette Hz. İsmail, Hz. Yakub'un amcası olduğu halde el-ebu (= ~.:~'ıl) kelimesiyle 
nitelendirilmiştir. Yani buradaki el-ebu(= ~.:~'ıl), Hz. İsmail için "amca" demektir. 

Buna göre şirke bulaşmış/doğru yoldan sapınış67 olanın, Hz. İbrahlın'in öz babası değil, 
amcası Azer olduğu söylenebilir.68 

Sapıklık. içinde yüzen Azer'in69 hidayete gelmesinden ümit kesildikten, başka bir 
ifadeyle onun için Yüce Allah'tan af dilernenin fayda verıiıeyeceği ortaya çıktıktan sonra Hz. 
İbrahlın de o[ amcası ]ndan yüz çevirmiştir: 

-:.ı:... ~n1- r ·ı·· ı~ t• -· ..uı ~ ~ .ut .:u-.·-· r..ı; ~Gı lA~- ı;:lı:.'- ·.- uı ..ı...ı.ıt.ı- r ·ı' ı..si:i: .. r·ı.s ı.::.--~ J ~ Y.. (.), - Y.J - - J <...J:!-:-1 " .J • - Y' ı..:.ıı::. ' - -· -~ Y. • .J - u .J 

''Vema kane istiğiaru İbrahlın'e li ebihi illa an ınev'idetin veadeha iyyahu, felemına 
tebeyyene lehü ennehü adüvvün lillahi tebberrae ıninhü inne İbrahim'e le evvahün halim." 

"İbrahfm 'in babası için af dilemesi, sadece ona verdiği sözden dolayı idi. Ne var ki, onun 
Allalı'ın düşmanı olduğu kendisine belli olunca, ondan uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahfnı çok 
yumuşak huylu ve pek sabırlı idi. "70 

65 • Zülıruf(43), 26. Konuya ilişkin başka ayetler için mesela bkz., Meryem (19), 42; Enbiya (21), 52; Şuara (26), 
70; Saffat (37), 85; Mümtehine (60), 4. 

66
• Bakara (2), 133. 

67• Şuara (26), 86. . 
68• en-Nisabürf, m, 103; İbn 'Aqil, VIII, 232; 'Alüsi, VII, 194-195; Yazır, m, 1963; Ateş, m, 177. 
69

• Şuara (26), 86. 
70• Tevbe (9), 114. 
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Bu görüşü destekleyen bir de hadis nakledilmektedir. Rivayete göre Hz. Peygamber şöyle 
buyurmuştur: "Allah beni, temizfalan erkeklere ait] sulblerden, yine temizfalan kadınlara ait] 
rahimlere naklefderek lıalke}tmiştir. "71 

Görüldüğü gibi bu hadis de Hz. İbrahlm'in gerçek babasının müşrik olan Azer 
olamayacağına işaret etmektedir. 

Zikrettiğimiz bu hadisin sılılıari hakkında farklı görüşler öne sürülebilir. Ancak, yukanda 
el-ebu (= ı..:ı'il), el-valid (= .ıli.Jll) ve Azer (= .J)) ile ilgili verilen bilgiler ve yapılan 
açıklamalann, hadisin sıhhat derecesini artırdığını göz ardı etmemek lazımdır. 

O halde Hz. İbrahlm'in öz babası kimdir? Her ne kadar yukandaki tabietle ve bazı 
tefsir72 ve tarih73 kitaplannda -ki muhtemelen bu kaynaklardaki görüş Tevrat'tan74/ehl-i 
kitaptan75 alınmıştır- Hz. İbrahlm'in gerçek babası olarak "Tarah" ismi zikrediliyorsa da 
acizane kanaatimize göre, onun öz babasının Taralı olduğunu kesin bir şekilde söylemek için 
daha sağlam ve kuvvetli delillere ihtiyaç vardır. 

Sonuç ve öneriler 

Kur'an'ın ihtiva ettiği konular hakkında söz söylemek için onun, ele alınan meseleye dair 
bütün verilerini dikkate almak lazımdır. Hatta işlenen konuya dair beşer ürünü olan diğer 
çalışmalara da bakılırsa daha doğru ve kesin sonuçlara varma imkanı doğar (konulu tefsir). Aksi 
halde vanlan sonuçlar kesin olarak doğruyu yansıtmayabilir. 

İşte bu düşünceden hareketle makalemizde önce Hz. İbrahlm'in tarihen varlığını, dini 
metinlerin yanı sıra, tarihi ve arkeolojik belgelerdeki bilgileri de ak:tararak ortaya koymaya 
çalıştık. Böylece Hz. İbra.hlm'in fiziken yaşamış büyük bir şahsiyet (ülü'l-azm bir peygamber) 
olduğu konusunda en ufak bir tereddüde mahal bırakmamaya gayret ettik. 

Çalışmamızda işlenen ikinci konu ise, mümkün olduğu kadar ilgili ayetler bir bütün 
halinde . değerlendirilerek ele alınmıştır. Mevcut deliller üzerinde yapılan inceleme ve 
mukayeseler neticesinde Hz. İbrahlm'in öz babasının Azer olabileceği sonucuna varmak pek 
mümkün görünmemektedir. 

Kısaca araştırmamızın sonucu, Hz. İbrahlm'in kesin bir şekilde biyolojik olarak yaşamış 
olduğu ve Azer'in onun gerçek babası olmayabileceği şeklindedir. Ancak, tezimizi 
temelienelirmek için öne sürdüğümüz delilleri ve yapılan yorumlan çürütecek daha güçlü delil 
ya da gerekçeler ortaya konursa, buna göre son görüşümüzde değişiklik[ler] olabileceğini de 
burada belirtmek istiyoruz. 

71
• İbn Mülakkin, Siracuddin Ebu Hafs Ömer b. Ali b. Alımed eş-Şafü, el-Bedru 'l-Münfr fi Tahrfci 'l-Ehtidfsi 

ve 'l-Astiri 'I-V til.:-{ ati fi'ş-Şerhi '1-Kebfr, (tah., Mustafa Ebu'l-Gayt, Abdullah b. Süleyman, Yas ir b. Kemal), 
Daru'l-Hicre[ti], 1. baskı, Riyad, 2004/1425, IV, 635. Bu hadisin değişik rivayetleri pek çok tefsir kitabında 
da yer almaktadır. Mesela bkz., Fahruddin er-Razi, Muhammed b. Ömer, Mefatihu 'l-Gayb, Daru'l-Kütübi'l
İlmiyye, ı. baskı, Beyrut, 2000/1421, XIII 33, 34, XXIV, 149; en-Nisabfirl, III, 103; İbn 'Adil, VIII, 233; 
'Alfısi, VII, 195. 

72
• Mesela bkz., el-Beğavi, Ebu Muhammed el-Huseyn b. Mesud, Metilimu 't-Tenzfl, (tah., Muhammed Abdulah 

en-Nemrve arkadaşlan), Darun Tayyibe, 4. baskı, 1997/1417, I, 144; Nesefi, Abdullah b. Ahmed b. 
Mahmud, Tefsfru'n-Nesefi, Daru'l-Kalem, 1. baskı, Beyrut, 1989/1408, I, 463; Şevkiini, Muhammed b. Ali b. 
Muhammed, Fetlıu 'l-Kadfr, Daru'l-Hayr, 1. baskı, Beyrut/Dımaşk, 1992/1413, II, 153. 

73
. Mesela bkz., Taberi', Ebu Cafer Muhammed b. Cerir, Tarilıu 'l-Üıızem ve '1-Miilük, Daru'l-Fikr, I, 220; İbnu'l

Eslr, İzzuddin Ebu'I-Hasen Ali b. Ebi'l-Kerem, el-Kamilfi't-Tfaflı, Daru Sadır, I, 94; Cevad Ali, el-Mufassal 
fi Tiirfhi'l-Arab Kable'l-İsliim, Daru's-Siiki, 4. baskı, 2001/1422, I, 316. 

74
. Tevrat, Yeşu, 24/2. 

75
. İbn Kes tr, Ebu'l-Fida, el-Bidtiye ve 'n-Nihaye, (tah., Alımed Ebu Millhim ve arkadaşlan), Daru'l-Kütübi'l
İlmiyye, 5. baskı, Beyrut, 1409 h., I, 134. 
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