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TAKDİM 

25 Aralık 1990 yılında kurulan Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat 
ve Araştırma Vakfı'nın (ŞURKA V) amacı, .. Şanlıurfa i l i  ve 
i lçelerinde tarihi, kültürel ve sanatsal değerlerimizi, eserlerimizi bulup 
ortaya çıkarmak, korumaya değer kültür, tabiat, turizm ve sanat 
varl ıklarını korumak, bunların tanınmasını sağlamak; Amaç 
doğrultusunda konferans, sempozyum, panel, tartışma, sohbet, kongre, 
seminer, sergi , spor karşılaşmaları, anma günleri ve benzeri 
faal iyetlere iştirak etmek, maddi ve manevi katkılarda bulunmaktır." 

Hz. İbrahim, Urfa ve Harran Bölgesi açısından olduğu kadar, üç 
sema vi din mensupları açısından da büyük· önem arzeden manevi bir 
şahsiyettir. Bugün artık Hz. İbrahim ve ailesinin anayurdunun, içinde 
Harran 'ın da bulunduğu bu bölge olduğu üç din tarafından da kabul 
edilmektedir. Yine Hz. İbrahim'in Allah' ın dostu olduğu, birleştirici 
ve müsamahakar bir şahsiyet özelliğin� sahip bulunduğu üç din 
tarafından itti fakla kabul edilen..1ıusm;lardandır. Şanlıurfalı lar, dört bin 
yıla yakın bir zamandan beri kurtuluş ve hoşgörü mesajları veren bu 
gönül insanını bağırlarına basmışlar ve O'nun her türlü hatırasını 
yaşatmaya çalışmışlardır. Ne müslümanlar arasında ve ne de yahudi 
ve hıristiyanlar arasında Şanlıurfa'da olduğu kadar Hz. İbrahim'le 
i lgili bir kültür oluşmamıştır. Bu scmpozyum da o kültürün bir 
uzantısı ve O'na sahip çıkmanın bir göstergesi sayı labilir. 

Şanlıurfa için böylesine önemli bir şahsiyetle ilgili olarak 1 8-24 
Kasım 1991 tarihlerinde Vakfımız tarafından bir anma haftası 
düzenlenmiş ve bu hafta içinde yapılan konferans ve açık oturum gibi 
bilimsel faaliyetler kitap hal ine getirilmiştir. Yine Vakfımız, 1997 
yı lında konuyla i lgili daha ciddi bir faaliyette bulunarak Harran 
Üniversitesj ilahiyat Fakültesi işbirliğiyle !.fiz. İhralıim 
Sempoz_vunıu'nu düzenlemiştir. Fakat bazı teknik aksaklıklar sebebiyle 
o yı l sempozyumun metinleri kitap haline getiri lip yayımlanamanııştır. 
Aradan geçen yaklaşık on yı l sonra Sempozyıını bi ldirilerinin 
yayımlanması Vakfımız Yönetim Kurulu tarafından uygun 
görülmüştür. 
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Bu kitap Hz. İbrahim ' le i lgili önemli bir boşluğu dolduracak 
niteliktedir. Doğrusu şu ki sempozyum bi ldirilerinin şimdiye kadar 
yayımlanmaİnış olması önemli bir eksikliktir. Unutulmamal ıdır ki, 
insanlar, görevli ler geçici, ŞURKA V kalıcıdır. Bugün işbaşında 
bulunanlar birgün görevlerini tamamlayacak, gunu gelince 
ayrılacaklardır. Birimizin yaptığı faydalı bir işi diğerimizin devam 
ettirmesi kadar erdemli bir faaliyet olamaz. Bu münasebetlc /.ll:. 
İbrahim Sempozyumu'nu gerçekleştiren o·n yı l önceki ŞURKAV ve 
ilahiyat Fakültesinin değerli akademisyenlerine teşekkür ve 
tebriklerimi sunar, bu eserin benim görevde olduğum dönemde 
yayımlanmasından da ayrıca kıvanç duyarım. 

Bugün bütün insanlığın yeni bir banşa, yeni bir anlayışa ve yeni 
bir hoşgörüye ihtiyacı vardır. Hz. İbrahim böyle bir barışın, anlayış ın 
ve hoşgörünün sembolüdür. Her manada birlik O'nun mesaj ında 
bulunuyor. 

Bütün bu mesajlan eksiksiz olarak bize aktaran eserin 
yayımlanmısında emeği geçen tüm ŞURKA V görevli lerini ve hizmeti 
geçen herkesi candan kutluyor, "Şanlıurfa için el ele, gönül gönüle. 
maddi ve manevi desteğimizle birlikte çalışalım, hizmet için 
ŞURKA V' da birleşeliİn" diyorum. 

Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 

YusufYAVAŞCAN 
Şanlıurfa Valisi 
ŞURKAV Başkanı 



EDiTÖRÜN NOTU 

ŞURKA V ve Harran Üniversitesi ilahiyat Fakültesi işbirliğiyle 
düzenlenen 1. Hz. İbrahim Sempozyumu on yıl kadar önce 17-18 Ekim 
1997 tarihlerinde gerçekleştirilmişti . Ancak bazı kasetlerde meydana 
gelen problemler sebebiyle kaset çözümlerinin tam olarak yapılmasının 
mümkün olmaması ve çözümü yapılan bilgilerin de bilgisayann 
çökmesi gibi teknik anzalar sebebiyle sempozyum bildirileri kısa 
zamanda yayımlanamamıştı . 

Bir taraftan tam çözümün yapılamaması, diğer taraftan çözümü 
yapılan bilgilerin silinmesi sebebiyle daha sonra bildirilerin 
yayımlanması üzerinde durulmadı. 

Ancak bazı araştırmacılar bildirilileri bizden istemeye devam 
ettiler. Biz de elimizdekilerin fotokopilerini çekip göndermek suretiyle 
bu araştırmacılara yardımcı olmaya çalıştık. Diğer taraftan birkaç sene 
sonra Hz. İbrahim üzerine yine bir sempozyum düzenleme talepleri 
geldi . Bu arada Hz. İbrahim'le ilgili yeni projeler gündeme geldi . 
Şanlıurfa'da da 9-14 Haziran tarihleri arasında Halil İbrahim Sofrası 
Sosyal Yardırnlaşma Haftası etkinlikleri çerçevesinde bazı etkinlikler 
yapılmasına karar verildi . Bütün bunlar on yıl önce gerçekleştirmiş 
olduğumuz sempozyum bildirilerini tekrar gözden geçirmemize sebep 
oldu. Çünkü bu sempozyum bilimsel seviyesi bir hayli yüksek olan bir· 
toplantıydı. Yazı lı metinleri tekrar okudum ve kasetleri dinledi m. Zayi 
olan kısımlar geneBikle güncel ve teknik konularla ilgiliydi. Sonuç 
olarak, bildirilerle birlikte oturum başkanlannın ve müzakerecilerin 
katkı mahiyetindeki açıklamalannın yayımianmasının önemli bir 
boşluğu dolduracağını düşündüm. Esasen bazı eksikliklere rağmen 
sempozyum bildirilerinin en kısa zamanda yayımlanması çok daha 
uygun olurdu. Ancak zamanın geçmesi sebebiyle bildiriler, bilimsel 
değerinden herhangi bir şey kaybetmemiş olduğu gibi, bu süre içinde 
sözkonusu sempozyumu aşan bir bilimsel toplantı da düzenlenmemiştir. 
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Hz. İbrahim üzerine yeni projelerin yürürlüğe konması, aynı 
konuda bizden yeni bir sempozyum düzünlenmesi istenmesi ve 
geçmişte düzenlediğimiz sempozyum bildirilerilerinin bil imsel 
değerlerinden ve güncelliklerinden bir şey kaybetmemiş olması, bizde 
eski sempozyum bildiri lerinin tekrar yayımlanması düşüncesini 
doğurrnuştur. Konuyu ŞURKA V yetkili lerine arzettim. Onlar 
bildirilenn basımı konusunu tekrar müzakere ettiler ve basımının 
faydalı olacağına karar verdiler. Böylece önemli bir çalışma ürünü olan 
bildiriler tamamen zayi olmaktan kurtuldu ve okuyuculann istifadesine 
sunuldu. 

Sempozyum açış konuşmalanyla birl ikte dört oturum halinde iki 
gün devam etmiştir. Bize yazılı olarak teslim edilen bildiriler için sözlü 
sunum değil yazılı metinler, yazılı olarak ulaştınlmayan bildiri lerde ise 
sözlü sunumlar esas alınmıştır. Oturum başkanı ve müzakerecilerin 
katkı mahiyetindeki açıklamalan ise, bu açıklamalara uygun başlıklar 
konulmak suretiyle müstakil bir · bildiri haline getirilerek 
yayımlanmıştır. Aynca bi ldirilerin yayımianınasında sunum sırası deği l ,  
konu bütünlüğü dikkate alınmıştır. 

Bu sempozyumun düzenlenmesinde ve bildirilerin 
yayımianınasında başta Şahurfa Valisi Yusuf ŞAVAŞCAN Beyefendi 
olmak üzere ŞURKA V' ın emeği geçen eski ve yeni· yönetici leri ve 
çalışanlan i le akademisyen arkadaşianma teşekkür eder, saygılar 
sunan m. 

Prof. Dr. Ali BAKKAL 



AÇIŞ KONUŞMALARI 

Doç. Dr. Ali BAKKAL 

Düzenleme Kurulu Başkanı 

Sayın V alim, Sayın Rektör Vekilim, Sayın Dekanım, 
Sayın hocalanm, değerli misafirler, sevgili öğrenciler ve 

hasınımızın güzide temsilcileri ! 
Sempozyumumuza ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen 

hocalarımıza ve siz dinleyicilerimize hoşgeldiniz diyoruz. 
I. Hz. İbrahim Sempozyumu, Şanlıurfa Kültür ve Araştırma 

Vakfı ( kısa adı ŞURKAV) ile Harran Üniversitesi ilahiyat Fakültesi 
tarafından düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu münasebetle önce Sayın 
Valimiz Şehabeitin HARPUT'a, Harran Üniversitesi Rektörü Sayın 
Prof. Dr. Mahmut SERT'e ve şu anda Rektörlük görevini vekaleten 
yürütmekte olan Rektör Yardımcımız Sayın Prof. Dr. İbrahim 
DÜZEN 'e, ilahiyat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Musa Kazım 
YILMAZ'a, bildiri ve müzakereleriyle sempozyuma katkıda bulunan 
akademisyen hocalarıma ve bu organizasyonun gerçekleştirilmesine 
hize yardımcı olan akademisyen arkadaşlarıma ve ŞURKA V 
yetkil ilerini şükranlarımı arz ederim. 

Hz. İbrahim (a.s.) tarihin çok önemli bir kesitini temsil eder. 
Yaşadığı dönem insanlık ve medeniyet tarihi açısından son derece 
önemlidir. İnsanlık tarihini çeşitli açılardan bazı deviriere ve 
dönemlere ayırmak mümkündür. Biz de insanlara gönderilen ilahi 
kitaplar açısından tarihin evvel zaman, orta zaman ve ahir zaman 
şeklinde üç ayrı devir ve çağa ayrılabileceğini i fade etmek istiyoruz. 
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Evvel zaman, i nsanların ferdi yaşamdan toplu h�ı ldc yaşamaya, 
toplu yaşamdan dev let düzenine yükseldikleri, ancak devletleri n benzer 
ve küçük bir coğrafyada hükümran olabi ldikleri dönemi kapsar. Vahi 
yaşanıdan medeni bir hayata kavuşmaya başladıkları zamanı içine 
alır. Cenfıb-ı Al lah bu dönemde her bölgeye· ayrı ayrı 
peygamberlermiş ve o topluluklara zaman- zaman suhu f  adı veri len 
küçük kitaplar indirilmiştir. Dolayısıyla bu döneme, suhuf devri 
demek de mümkündür. Bu dönem Hz. Adcnı ' i n  yeryüzüne 
indiri l işinden Hz. M usa'ya Tcvrat'ın veri l iş ine kadar devam eder. 
Evvel zamanın  en öneml i  Peygamberi Hz. İbrahim'dir. Onunla 
birl ikte büyük dinlerin temelleri de atı lmış oluyordu. 

Orta zaman, insanların küçük devlet düzeninden büyük devlet 
düzenine geçmeye başladıkları, medeni bir hayata çok ihtiyaçları 
olduğu halde genellikle devleti temsil edenler tarafıııda11 yarı-köle 
statüsünde çalıştınldıkları , ferdin devlet için mutlak itaatc mecbur 
edildiği, ferdin değil devletin (kral ın) esas olduğu bir dönemdir. Bu 
döneme büyük kitaplar devri adını vem1ek de mümkündür. Tcvrat, 
Zebur, İncil gibi kitaplar bu dönemde nazil olmuştur. Bu devir aynı 
zamanda toplulukların nıilletleşmeye dönüşme dönemidir. İnsanları 
yönetmek için bu dönemde bazı kanunlar vazetme ihtiyacı h ası 1 
olmuştur. Cenab-ı Allah da bu dönemde bazı şer'i kurallar indirmiştir. 
Tevrat bu tür hükümlerle doludur. Bu dönem Hz. M usa i lc başlar, H1 . .  
M uhammed'in (sav) peygamber olarak gönderi lişine kadar devam 
eder. 

Ahir zaman, Peygamber Efendimizle başlayıp kıyamctc kadar 
devam edecek olan zamandır. Peygamber E fendimizin zamanına kadar 
insanlar bir nevi tekenınıül ederek artık tek bir peygamberden ders 
alacak ve tek bir dinin altında yaşaşabilecek seviyeye ulaşnı ışlard ır. 
Bu dönemin tek bir peyganıber'i ve tek bir kitabı vardır. Bu dönemin 
peygamberi Hz. Muhammed (sav), kitabı ise K ur'an'dır. Kur'an 
sadece indirildiği asrın deği l, kıyanıete kadar gelecek olan bütün 
asırların kitabıdır. Onun, her asırda yeniden nazil ol uyormuş gihi her 
asra bakan yeni bir yüzü vardır. Ondan önceki kitaplar belirli 
dönemde belirli şartlardaki insanların ihtiyaçları nı karşılayacak 
durunıda ikell', Kur'an kıyanıete kadar gelecek olan bütü n i nsanların 
ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olan bir kitaptır. Bu yüzden ühir 
zaman, aynı zamanda bir Ku r'an devridir. Ccnab-ı Al lah nihai 
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alarak Kur'an'ın hakirrıJyct:iüi dHediğl içiflı gönderdiği' d.igler 
kitapların tahriJjne l'zin vermiş bulunnta�ktadrr. Ancak gerçekte :bu 
'kitaplar aFas.mda bir zıtlık olmayıp hepşi de muhteva itibariyle 
bitt1iritıi clestekljyordu. 

Hz. İbtahinı:'c (a,s.) verilert suhuf, Rı', Musa'ya (a.s,) Tevrat'a 
1iisbcJie bir hayli lüiçük oln1.akht birlikte Cenab-ı Allah her ikisini 
birlikte anarak 1 hir nevi ikisini denk saymaktadır. Gerçekten Hz. 
'ihrahlm'in getirdiği dinde, ls'Jfım'iyet de dahil oJmak üzere sonradan 
gelen bütürı dinlerİQ temel esaslan mevcqttu. 

Hı. İbrahüı1 (�u.), tarihin çok önemli bir kesitidit.. O'nu anlamak 
tarihi arilaJ1laktır, O'nu anlama� ·ılitileri anla_ı:rtaktır, O'nu :anlamak 
insanlan vejnsanliğı an·lamakt.i'r:. Onu anlamak tnedeniyeti anlamak1Ji'. 

Hz. İhrahimt :bugünkü ifadeyle ••model bir şahsiyet'li ve ''örnek 
bir insan''dı. Ölümq·nden üç bin yıl sonra dahi Cenab-ı Allah kendisini 
kı:yamete kadar geJ�cek olan bütün: insanlar-a ".U�ve ... i b�ene"� olarak 
,göstermiştir. 

Hz.. İbrahim, tarihtir:� ·toplumdur, dindir. Onun s�de.ce dini 
11imlcr açısından .değil,. başta dinler tarihi, sasyoloji ,  psikoloj i ve 
antropoloji. olmak iizt;re bütün sosyal bilimler tarafından ince'lenınesi, 
gerekir .  

Bu 's_cıt1poz�um Hz. İbrahim araştımaian uzerine �eni bir 
'haşiangıç olacaktır. Bundan sonra Hz. İbrahim üzerine· daha birçok 
sempozyum dtizenlemeyi düşünüyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah en 
azından bize birkaç şçrn.pozyumu organ.ize etmeyi nasib eder. 

Başindal1 s.Q,nuna .kadar �empozyumun b·aşarılı geçlJ1eSini 
diliyor, hcpini_ze saygılannn ve :s.evgileiimi:sunUY,Q.fum. 

r !-\cent 5J'36. �7: A 'hi·, 87/19 
2 �1ünlh:hinc, 60/4. 
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Prof. Dr. Musa Kazım YILMAZ 

Harran Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dekanı 

Sayın V alim, Sayın Rektör Vekilim, Sayın Belediye Başkanını, 
Çok değerli i l im adamları, muhterem misafirler . . .  
Hz. İbrahim (A.S) Sempozyumuna hoş geldiniz.Bu 

sempozyuma uzaktan ve yakından teşrif eden herkese şükranlarımı arz . 
ediyorum. Ben kısaca Hz. İbrahim (A.S) ile i lgili Kur'an-ı Kerim'de 
geçen bazı kesitler verdikten sonra konuşmama son vereceğim. 

Kur'an'dan anlaşıldığına göre Hz. İbrahim çocukluğunda 
toplumdan farkl ı  bir mekanda yaşamıştır. Temyiz yaşına kadar süren 
bu yalnızlık temyiz yaşıyla birlikte-yaklaşık olarak 1 2- 1 3  yaşlannda 
babasına kavuşuyor. Kur'an'ın birçok ayetlerinde anlıyoruz ki, Hz. 
İbrahim putlarla haşir neşir olan bir toplumda kendini bulmuştur. 
Kur'an 'da yer almayan bazı tarihi kaynaklar Hz. İbrahim (A.S)'ın 
babasının bir put ustası olduğunu söylemektedirler. Babasımn Azer 
olduğu, bazı rivayetlere göre Azer'in Hz. İbrahim'in amcası olduğu 
söyleniyor. Hatta bazı kaynaklar Azer'in putları yaptığını ve 
çocuklarına da sattırdığını ifade ediyor. Bunlar Kur'an-ı Kerimde yer 
almaz. Fakat Hz. İbrahim (A.S} babasından almış olduğu bu putlan 
çarşıda satmak üzere giderken onları ayaklanndan sıkıca bağlar ve 
ayaklanndan sürüyerek çarşıya götürür, satmaya çalışırken de "ne 
yarar ne zarar veren bu putlan almak isteyen var mı?" diye bağırır ve 
böylece çevresindeki insanlar bu putlan almaktan vazgeçerdi . Bu kez 
satamadığı putlan Hz. İbrahim (A.S) suyun kenarına götürür ve "su 
içsenize neden su içmiyorsunuz?" diyerek onlarla bir nevi alay ederdi. 

Yine Kur'an'dan anladığımıza göre Hz. İbrahim (A.S) babasına 
ve yaşadığı topluma küçüklüğünden berri bir tepki içindeydi. Fakat bu 
mücadelede Hz. İbrahim (A.S) babasına karşı olan nezaketini hiçbir 
zaman kaybetmemiş, saygısını eksik etmemiş ve ona hürmetkar 
davranmıştır. Ne var ki Hz. İbrahim (A.S) Allah'a daha çok saygılıdır. 
Ve ona daha çok hürmetkardır. Babasına mealen söyle diyor: 

-"Ey baba! Neden duymayan, işitmeyen ve sana hiçbir faydası 
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dokunmayan şeylere ibadet ediyorsun?" Dikkat edilirse Hz. İbrahim 
(A.S) burada aklını kullanmayan ve geleneklerine bağlı olan babasını 
hidayete davet ederken babasının şahsında yaşadığı toplumun traji
komik yapısını da sorguluyor ve "neden duymayan, gömıeyen ve size 
faydası olmayan şeylere tapıyorsunuz" diye soruyor ve 

-"Ey baba! Şeytana uyma, şeytana ibadet etme!" diyor. Biz 
buradan sanki Hz. İbrahim (A.S)'in kavminin şeytana taptığını anlıyor 
gibiyiz ama, gerçekten onlann şeytana tapan bir kavim olmadığını 
biliyoruz. Fakat Hz. İbrahim. (A.S)'in bu sözünden, Allah'ın dışında 
bir şeye tapan bir insanın mutlaka şeytanın tuzağına düşeceğini 
anlıyoruz. Kuşkusuz Hz. İbrahim (A.S)'in babası şöyle veya böyle 
dinine bağlı bir insandı. Bundan dolayı oğlunun bu suçlamalanna 
k-arşı sert çıktı ve öfkeyle cevap verdi. Çok ilginç bir söz söyledi: 

-"Ey İbrahim! Benim tanrılanından yüz mü çeviriyorsun? Eğer 
böyle yaparsan ve vazgeçersen seni cezalandıni ve buradan beni terk 
etmek zorunda kalırsın" dedi .. TabiAzer'in Nemrud'a ne kadar bağlı 
bir insan olduğunu buradan anlamak da mümkündür. Çünkü kendi öz 
oğluna "buradan beni terk etmek zorunda kalırsın" diyor. Seni 
cezalandıracağım diyor. Anlaşılan bu kent, yani o zamanın Ur kenti 
büyük bir istibdad altındaydı. Kur'anda yer alan tüm bilgiler Ur 
kentinde yaşayan insaniann materyalist bir dünya görüşüne sahip 
olduklannı göstermektedir. Hayatlannın iki amacı vardı. O da, servet 
üstüne servet yığmak ve gönüllerince eğlen:ebilmekti. Tıpkı günümüz 
materyalist to,plumlannda olduğu gibi. Bu toplumda kimse kimseye 
güvenrniyor, fakirler eziliyor, faizler yaygın, insanlar birbirlerini krala 
ihbar ediyorlar, tanrılanndan istedikleri bir tek şey var; o da, uzun ve 
eğlenceli geçecek bir ömürdür. 

Yine Kur'an'dan anlaşıldığına göre Hz. İbrahim (A.S) babasının 
bu sert ve öfkeli cevabını anlayışla karşılamış ve: 

-Hoşçakal" ben senin affolman için Allah'tan dua isteyeceğim" 
demiştir. Arkasından 

"Ama sizi ve sizin tannlannızı terk edip gideceğim, yani sizden 
ve sizin tannlannızdan aynlacağım" dedi. İşte bu söz nemrud'un 
rejiminin ne kadar istibdad bir rejim olduğunu göstemıektedir. Fakat 

Hz. ihrahim (A.S) mücadelesine devam ediyor ve sık sık tartışmaya 
gidiyor ve çevresindeki insanlara şöyle soruyor: 
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- "Şu tapınıp durduğunuz heykeller ne işe yarıyor?". Esasen şirk, 
yani puta tapma ve. putçuluk, Nemrud'un ve kavmimin çok tanrılı 
dinlerinin sadece basit bir ifade anlayışından ibaret değildi. Putçuluk 
aynı zamanda ekonomik, kültürel, siyasal ve toplumsal alanında 
temeli hükmündeydi. Yani her şey bir bakıma puta endeksli 
durumdaydı. İnsanlar sevinçlerinde, kederlerinde ve hatta evlerinde 
bunun izlerini görebiliyolardt. Buna karşılık Hz. İbrahim (A.S) da 
putların ve putperestliğin köküne vurmakla kalmıyor aynı zamanda 
kraliyet hanedanının ve asillerin, din adamlarının sosyal, ekonomik ve 
siyasal statülerine ayrıca ülkede egemen olan eğlence sektörüne de 
yükleriiyordu. Zira bütün bu hususlar putçuluğa endeksli durumdaydı. 

Hz. İbrahim'in mesajı yürürlükte olan düzeni değiştirip yeniden 
yapılanmasını ön görüyordu. Bu yüzden Hz. İbrahim'in mesajını 
duyan soylular, eğlence sektörünün ileri gelenleri ve din adamlan 
onun sesini kesrnek için Nemrud'dan önce harekete geçtiler. Ancak 
halkın ekseriyeti masumdu ve plandan haberiz yaşıyordu. Hz. İbrahim 
(A.S.)'in bu tapınıp durduğunuz nedir sorusuna kendilerince şöyle 
cevap verdiler: 

- "Biz dedelerimizi böyle ibadet eder bulduk" Tabii bu, Hz. 
İbrahim (A.S)'e son dere.ce aptalca gelen bir cevaptı. Onun için Hz. 
İbrahim (A.S) onlara: 

- "Sizler de, babalarınız da, dedeleriniz de apaçık bir delalet 
içindesiniz" demiştir. 

Hz. İbrahim (A.S)'in işi oldukça zordu. Zira düşünme yeteneğini 
kaybeden insanları birdenbire hidayete getirebilmek mümkün değildi. 
Onun için Hz. İbrahim (A.S) sıkıntı içersinde hedefine yol alıyordu. 
Bir çare bir tedbir düşündü ve şu kararı verdi: 

-"Vallahi" dedi. "Buradan çıkacak olursanız sizin putlarınızı 
yerle bir edeceğim ve onlar benim düşmanlarımdır." dedi. Buradan 
Hz. İbrahim (A.S)'in putlara ve putperestliğe ilan-ı harp etmiş 
olduğunu anlıyoruz. Hz. İbrahim (A.S)'in babası ise ona bir zarar 
vermemesi için onu bu gösterişten vazgeçmeye çağırıyordu. 

Bir bayram günü tanrılarını kutsamak için şehir dışına çıktıkları 
zaman oğlunu çağırıyor ve "oğlum sen de bizimle beraber gel, 
görürsün dinimiz senin de hoşuna gider" dedi. Hz. İbrahim bu teklifi 
kabul etmişti ama yarı yolda bir plan düşündiL Ben hastayım diyecek 



22 

ve puthanenin korumasız olduğu bir zamanda puthaneye girip putları 
kıracaktı. Öyle de yaptı. Yarı yoldan döndü, puthaneye_ girdi ve eline 
baltayı alarak önce putların önüne bereketlenmesi için konan 
yiyeceklere baktı ve alay edercesine "neden yemiyorsunuz bu 
yemekleri, neden konuşmuyorsunuz?" dedi. Ve başladı putları 
kırmaya. Ancak en büyüğünü bıraktı ve baltayı da onun boynuna astı. 

Halk dönünce ·bu işi Hz. İbrahim (A.S)'in yaptığını anlamakta 
gecikmediler. Ve ona şöyle dediler: 

-Sen mi bunu yaptın? Hz. İbrahim (A.S) net bir cevap vermedi 
ve "belki büyüğü yapmış olabilir" dedi. Tabi bu cevap gerçekte onları 
şaşırtmış ve kendi kendilerine düşünmeye başlamışlardı. 

Kur'an-ı Kerim bu salıneyi "onlar kendi kendilerine düşünmeye 
başladılar, yani bu işin içinde bir iş olduğunu düşündüler" şeklinde 
dile getiriyor. Fakat Hz. İbrahim (A.S) öleceğini bildiği halde 
dinlerine girmeyi redetti. Fakat onlar hayret ettiler ve Hz. İbrahim 
(A.S)'e bir soru sordular: 

-"Sen bu kadar büyük bir cemaatten ve böyle bir devletin 
gücünden korkmaz mısın?" Hz. İbrahim (A.S)'in cevabı çok ilginçti . . 

-"Siz Allah'a şirk koşmaktan korkmadığıniz halde ben sizin 
putlarınızdan nasıl korkarım" dedi. Ve bilinen sonuca ulaşmak için 
harekete geçtiler. Onu ateşe attılar. Ancak ateş onu yakmadı. "Ey ateş! 
İbrahim için serinlik ve esenlik al" dedik" (Enbiya, 69) ayeti bunu 
apaçık göstermektedir. Kur'an-ı Kerim, Hz. İbrahim (A.S) için 
planlanan su-i kastların akanıete uğradığını dile getirir. Hz. İbrahim 
(A.S) bir mesaj peygamberidir. Hayatı mesajlarla doludur. Bu açıdan 
Şanlıurfa da bir mesaj şehridir. 

Ben burada size sadece Kur'an- ı Kerim'de geçen hayatından 
bazı kesitler sunmaya çalıştım. Bu Hz. İbrahim (A.S)'in mesajından 
birkaç tanesiydi. Sempozyum süresince çok değerli ilim adamlarımız 
bu konuyu enine boyuna tartışacaklardır eminim. Bu ilim sofrasına, 
ilim ziyaretine sizlerde gelmiş olacaksınız ve çok istifade edeceksiniz. 

Başta Sayın Valimiz Şahalıettin HARPUT olmak üzere bu 
sempozyumun gerçekleşmesi için desteklerini esirgemeyen ŞURKA V 
yetkililerine ve tüm çalışanlarına şükranlarımı arz ediyorum ve 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 



Prof. Dr. İbrahim DÜZEN 

Harran Üniversitesi Rektör Vekili 

Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanını. Sayın öğretim üyesi 
arkadaşlar! 

Sayın basın mensupları, sevgili öğrenciler ve aziz konuklar! 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Hz. İbrahim'in anısı münasebetiyle burada bulunuyoruz. Bu 
anı yı tazelemek için hizi. buraya getiren ve vesile olan sayın valimiz 
başta olmak üzere ŞURKA V heyetine ve Harnin Üniversitesi'nin 
değerli idarecilerine şükranlanını arzediyorum. 

Ben Hz. İbrahim'in Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve bizi bir 
düşüneeye sevkeden iki konuyu çok fazla uzatmarlan dile getirmek 
istiyorum: 

Birincisi. bir kere Hz. İbrahim malumunuz olduğu üzere Yüce 
Allah'a varmak istediği zaman ilk önce yıldızlara sonra ay'a daha 
sonra güneşe bakıyor ve bunların geçici olduğuna inandıktan sonra 
bunlar vasıtasıyla yani bu akli metod vasıtasıyla asıl gerçeğe, yani 
Cenab-ı Hakk'a ulaşınaya çalışıyor. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim 
yüce Allaha soruyor, diyor ki: 

• . \ .. ,. '! • � • ( . - . • •• . .. . � � ;. • - "; ;_ ' 
"Ya Rabbi ölüleri' nası l' dinittiğini bana·göster"" · 

Yüce Allah: 
"Sen inanmıyor musun Ey İbrahim?" deyince, 
Hz. İbrahim diyor ki: 
"Ben inanıyorum fakat kalbimin mutnıain olmasını istiyorum." 

Şimdi burada benim acizane kanaatime göre görülecek şey; Hz. 
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İbrahim bir ilmi bir metot takip ediyor, aklını kullanıyor. Tabiatı. 
tabiatın ötesindeki varlığı, metafıziği, Yüce Allah'ın varlığını ilmi bir 
metotla keşfetmeye çalışıyor ki; İslam inançların ispat etmek ve 
savunmak için ortaya çıkan Kelam ilminde hudüs dediğimiz delil yani 
sonradan yaratılanların bir yaratan vasıtasıyla var olduğunu 
keşfetme metodu da böyle bir metotdur. 

İkincisi, Hz. İbrahim 'in karşısında kendisine Nemrut dediğimiz 
bir güç var. Hz. İbrahim bir sill)ge olarak ele alındığı zaman aslında 
bilimsel metotlara dayalı, hakikatİn aşkıyla yanan ve hakkı bulmaya 
çalışan, hakkı müdafaa eden ve bu uğurda canını feda etmekten 
çekinmeyen bir simge. Peki Nemrut nedir? Nemrut da kaba kuvvetin, 
cehaletin simgesidir. itme dayalı olmayan metotlar ile, insanlığı 
baskıyla idare etmek isteyen, yani bugünkü demokrasi ruhuna da, 
daha önceki bütün insani temellere dayalı idareterin ruhuna da aykırı 
bir tarzda hareket eden idareciyi temsil ediyor, Nemrut. Ve karlerin bir 
cilvesi olacak ki, kaba kuvveti temsil eden Nemrut, hakkı temsil eden 
Hz. İbrahim 'le bu yörede mücadele ediyor. Reticede bilimsel güce, 
akla dayalı olan kuvvet, en sonunda kaba kuvvete, zulme 
dayalı olan kuvvete galip geliyor. Hz.İbrahim'in döneminde 
durum böyle de, -bugün böyle olmayacak mı? Cenab-ı Hakkın bir 
kanunudur, bu. O gün böyleyse bugün de aynı kanunların geçerli 
olduğunu hatırlatmak istedim. 

Allah'a şükürler olsun ki biz, Hz. İbrahim'in milletindcniz. 
Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyur: "Hz. İbrahim'in millietinden 
kim yüz çevirir? Ancak kendini yitiren insanlar onun milletinden yüz 
çevirir. Biz onu seçkin bir kul ve bir peygamber kıldık ve şüphesiz o 
ahirette de ... salih olan kişiler arasında yerini almış bulunmaktadır." 

Efendim, bu vesileyle tekrar böyle bir toplantının tertip 
edilmesini sağlayan Urfanıızın Sayın Valisine, i.iniversitemizin 
ilahiyat Fakültesi Dekanına şükranlarımı arzediyorum. Aslında 
dikkat edildiği zaman Şanlıurfa'da devlet kurumlarıyla ve daha başka 
kurumlarla yapılacak olan işbirliğinin çok feyizli neticeleri olacağı 
aşikardır. Bundan sonraki faaliyetler için de yine aynı işbirliğinin 
devam etmesini temenni ediyorum ve hepinize saygılar sunuyonım. 



Ahmet BAHÇIV.AN 

Şanlıurfa Belediye Başkanı 

Sayın Valim, Sayın Rektör Yardımcım, çok değerli hocalanmi'6 
değerli öğrenciler! 

Bugün ŞURKA V çok önemli bir konuyu, Hz .. İbra}ıim. 
Peygamberi, Şanlıurfalıların hemşehrisi Hz. İbrahim'i gündemi 
getirerek bir sempozyumla anma imkanını sağladı. Bu· hizmetin��n. 
dolayı ŞURKA V yetkililerine ve bu sempozyumda görev aiaiı 
akademisyenlere �ükranlarımı arzediyom. 

Değerli arkadaşlar! 
Biraz önce Sayın Rektör yardımcımızın da ifade ettigi gibi ijz: 

İbrahim geçmişte var olan ve izleri bugün de görülen bir takuri. 
anlayışların yıkılınası noktasında önemli mesajlar getinniştir. Hz. 
ihrahim'in yaptığı işlerden en önemlisi Allah'ın emri ile putlan kmp 
tevhid inancını yerleştirmesidir. Bugün putların kınlması olayını somut 
olarak taşlardan yapılmış putlan kırmak tarzında anlam.a� yeterli 
deği !dir. Hz.İbrahim 'in bu olayını, diyalektik bir düşünce sistemiyle 
insanların kafasındaki putlan yıkmaya yönelik bir faaliyet olaı:ak 
değerlendirmek gerekir. Putlan kırmak bir semboldü. .Esa.sen . .o;: 
kafaların içindeki putlan kırmak istiyordu. Küçük putlan kırdıktan 
sonra, baltayı büyük putun eline vermesi, O'nun maksadının sade<;e 
taşlardan ibaret olan putları kırmak değil, kafalardaki putlan kırmak 
olduğu anlaşılıyor. Küçük putlan kırmakla bir nevi şöyle demek 
istiyor: "Benim asıl maksadtın putları kırmak değildir. Eğer as.ıt 
nıaksadım o olsaydı, önce büyük putu kırardım. Ben bu p�tlan· 
kım1akla, bu putlarda bir hayatiyetİn ve bir gücün olmadı'ğıJıi 
ispatlamak ve kafanızda onlar hakkında tahayyüİ ettiğiniz ·,btı 
düşünceyi kınnak istedim. Eğer bu putlarda bir güç ve bir kudret 
olsaydı, ben küçük putları kırarken büyükleri onlara yardım eder ve 
diğer putların kınlmasını engellerdi. isteseydim bÜyü� putu da 
kırardım. İşte gördüğünüz gibi bunların hiçbir gücü bulunmuyor.' .. Hz .. 
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.İbrahim putlan kırarak sembolik bir dille böyle söylediği gibi. bu 
hususu Rabbına dayanak her yerde söylemekten de çekinmiyordu. 

Değerli hocalarım, sevgili öğrenciler! 

Aynı anlayış malesef bugün pekçok yerde hala hakimdir. 
Günümüzde de insanların pek çoğu, güçlü devletleri kafalarında bir 
put haline getirmişler ve hiçbir şekilde onların yıkılmayacağı 
düşüncesindedirler. Bazı zihniyetler de böyledir. Bazılarının ürettiği 
düşünceler yegane doğru imiş gibi insanların kafasına yerleştirilmiş, bu 
insanlar sahip olduklan zihniyetin dışında doğru bir şeyin olmayacağı 
kanaatine sahip olmuşlardır. Ama görüyoruz ki, geçmişte adeta 
putlaştırılan süper güçlerinden biri olan Rusya yıkıldı. Yanlış yolda 
yürüyen ve insanlığa zulüm eden o düşünce ortadan kalktı. 

Zulüm de bir puttur. Zalimlik de putlaştırrnarıın, putlaşmanın ta 
kendisidir. Geçmişte zalimler bir bir yıkılıp gittiği gibi zülme sebebiyet 
veren, zulme kaynaklık eden düşünceler de günü geldiğinde 
yıkılacaktır. Aynen Hz. İbrahim (a.s.)'ın putlara tapma düşüncesini 
yıkıp yerine tevhid inancını getirdiği gibi. 

Sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür eder, saygılar 
sunan m. 
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Şahabettin HARPUT 

Şanlıurfa Valisi 

Şanlıurfa Val i liği Kültür Dayaııışma Araştım1a Vakfı ve Harran 
Üniversitesi i lahiyat Fakültesi işbirliği i le düzenlenen İbrahim 
Peygamber Sempozyumuna hoş geldiniz. 

İnsanlık bugün büyük bir bunalım içerisinde. Kuvvetlinin haklı 
sayı ldığı, güçlünün zayıfa hayat hakkı tanımadığı,  insanl ığı n  her türlü 
maddi doyuma ermesine rağmen huzursuzluktan bunal ım geçirdiği, 
ahlaki ve insani değerlerin ciddi olarak tahrib olduğu bir dünyada 
insanlık huzuru arıyor, sevgiyi arıyor, dostluğu arıyor, hoşgörüyü 
arıyor. Böyle bir ortamda bir çıkış yolu bulmak, bir ortak nokta bulmak 
ve buradan yeniden insanlığın  ihtiyaç duyduğu bu mesaj ları dahga 
dalga bütün insanl ığın, M üslümanların, Hırıstiyanlann ve M usevilerin 
ortak ceddi olarak kabul ettikleri Hz. İbrahim Peygamber ki, onun 
doğduğu yerdir burasıdır. Biz onunla gurur duyuyoruz. O'nun bir çıkış 
yolu olacağı ümidiyle bu sempozyum düzenlenmiştir. 

Değerli dinleyenler! Değerli Şanlıurfalı lar! 

İbrahim Peygamber Urfa için, Urfa İbrahim Peygamber için çok 
önemlidir. Urfa'daki erkeklerin önemli bir kısmı adını İbrahim 
Peygamber'den almıştır. Çoğu insanların adı İbrahim, Halil, Halil 
İbrahim veya İbrahim H al i l 'dir. İbrahim Peygamber'in hayatım şöyle 
bir tetkik ettiğimiz zaman çok önemli mesaj lar görüri.ir. Bir defa Allah o 
sevgi li kuluna çok ağır imtihanlar yiiklemiş. Ateşe atı lma, bir kul olarak 

Peygamber de olsa bir kuldur- kolay kolay kabul edi lebi lecek bir şey 
deği ldir. Veya o Zemzem kuyusunun olduğu yerde o miıınacık çocuğun 
annesiyle yalnız bırakılması intihanı, kolay bir olay deği ldir. Çok ağır 
imtihanlara tabi tutulmuştur, İbrahim Peygamber. Ama tümünde 
Allah'a tesl im olarak imtihanı kazanmıştır ve kurtuluşa enniştir. Demek 
ki burada tesl imiyet çok önemli  bir şey. İnsanların hangi konuda, hangi 
alanda hizmet yaparsa yapsın, uğraştığı, iştigal ettiği alanda Al lah' a tam 
tesl im olması mutlaka sonunda mavuffak olacağının işareti, işte İbrahim 
Peygamber' dir. Bu dersi çok iyi anlamamız gerekiyor. 
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Bir şey daha var. Hiçbir şey kolay deği l ,  ucuz deği ldir. Çilesini 
çekmeden, yorulmadan, ezilmeden, üzülmeden hedefe ulaşmak 
mümkün değildir. Eğer bir yerlere geleceksek. özlediğimiz o büyük 
hedeflere ulaşacaksak, o dikenli yollardan geçecek, o çamurlu yollara 
basacak ve o meşakkatleri biz de göğüsleyeceğiz, arkadaşlar. 

İbrahim Peygamber Urfa için çok önemlidir, dedik. Bu 
sempozyumu yapmaktaki bir maksadımız da, o büyük . Peygamber'e 
karşı görevimizi yapmak mümkün değil ama en azından bu kapsamda 
bir şeyler yapmaktır. Onu bağnmızda barındırmak büyük bir şeref 
olduğu kadar, aynı zamanda büyük bir mesfıl iyettir. O'na tam sahip 
olabilmek, O'nun istediği gibi bir hayat tarzını yaşayabilmek, O'na 
layık olabilmek büyük mesuliyet ister. Hiç olmazsa O'nu bugün 
yeniden O'nun dostluğunu, cömertliğini, kardeşlİğİnİ ve bir Al lah 
inancını, tek Tann inancuıı, O'nun bütün güzelliklerini bugün yeniden 
insanl ığa sunmak önemli bir görevdir. Bu göreve işte bizler tal ip olduk. 
Bu görevin yerine getirilmesi maksadıyla  Harran Üniversitesi i lahiyat 
Fakültesi i le birlikte düzenlediğimiz bu sempozyuma yurdumuzun 
değişik üniversitelerinden çok değerli ilim adamlanmız, hocalanmız 
teşrif ettiler. Birbirinden güzel tebliğler ile bu konu aynntılı olarak 
değerlendirilecektir. Sonra da ciddi bir tartışmayla tebliğler halinde 
değerlendirilmeye alınacaktır. Ben bu sempozyumun hayırlı geçmesini 
dil iyorum. 

Sempozyuma katılan ilim adamlarımıza zahmetleri ıçın 
şükranlanını sunuyorum. Ve bu sempozyumun amacına ulaşması 
temennisiyle katı l ımcı ların tümüne teşekkür ediyorum. Sempozyumun 
başarı lı geçmesi di leğiyle sevgiler, saygı lar sunuyorum. 



• • • 
BILDIRILER 
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Bi R TEMENNi 

Prof. Dr. Bekir KARLIGA * 

Bu sempozyum vesilesiyle Hz. İbrahim (A.S. )'in insanlığa 
getirdiği mesajın önemini, müslümanlar açısından önemini, öteki 
dinler açısından önemini, ülkemiz ve özellikle Urfa ve Harran Bölgesi 
açısından önemini tartıştık. Bu bilimsel toplantı gerçekten büyük bir 
zevkle takip ettiğimiz konuların özüne yol almaya çalıştığımız, güzel 
değerlendirmelerle dolu olarak sanki bir şölene dönüştü. Adından da 
anlaşılacağı gibi, birincisinisini yaptığımız bu sempozyum gönül ister 
ki aralıksız olarak devam etsin ve yaklaşık 3500 yıldır insanlığa 
kurtuluş mesajı içeren ve gerçekten kimi zaman savaşlarta kimi 
zaman barışlarla, kimi zaman dostluk içerisinde, kimi zaman bilim ve 
düşüneeye katkılarla dolu olan bu büyük tarihi kervan ve kafi le 2000'li 
yıllara doğru adım attığımız şu günlerde bizi ve bütün insanlığı yeni 
bir banşa, hoşgörüye, anlayışa ve bunların hepsinin üzerinde de, 
İbrahimi mesajın taşıdığı en önemli unsur olan tevhid anısına� her 
manada birlik, her manada tekliğe doğru koşan bir anlayışa götürür. 

• Marmara Ün. İ lahiyat Fak. İslam Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 
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BİLİM VE DÜŞÜNCE TARİHİNDE URFA 

Prof. Dr. Bekir KARLIGA* 

Şehirler vardır tarihte, ilgi ile zihinlerden silinmez. Şehirler 

' :vlarmara Ün. ilahiyat Fak. İslam Felsefesi Anabilim Dalı Öğrt'tiın Üyesi 
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vardır kutsallıklarıyla, şehirler vardır mimarisiyle, sanatıyla, 
yazarlarıyla, bilim adamlarıyla şöhret bulur ve böylece · insanların 
hafızalarında yer eder. Urfa böyle şehirlerden birisi. Ama hiçbir şehre 
benzemeyen iki özelliği beraber taşıyan bir şehir: Bunlardan 
birincisi; tevhid anlayışının, tevhid inancının veya insan zihninin 
uluşabildiği en süt seviyede soyutlama örneğinin son ifadesi olan 
tevhid akidesinin temellerinin burada atılmış olmasıdır. İkinci  
özelliği ise,  bu şehrin bütün medeniyetlere merkez olmasının yanı 
sıra, özellikle bilim ve düşünce tarihinde özgün bir yer işgal 
etmesidir. Urfa, tarih içerisinde kültür geçişlerinin, düşünce 
akışlarının uğrak mahalli olmuştur. 

Bilindiği gibi insanlık tarihinde üç büyük kültür intikali ile 
karşılaşmış bulunuyoruz. Bunlardan birincisi M.Ö. IX. asır ile M.Ö 
I I I . asır arasında Grek adalarında gerçekleşmiştir. Ve Grekler, insanlığın 
ürettiği bütün bilgi değerlerini, birikimlerini bir araya toplayarak 
yeni bir düşünce şekli ve formu gerçekleştim1işlerdir. Biz buna Grek 
düşüncesi diyoruz. Grek düşünesi orijinal bir düşünce değildir. Grek 
mucizesi iddiası yeterli bir iddia değildir. Antik kültürlerin bir 
derlenişi ve süzgeçten geçirilişinden ibarettir. 

İkinci kültür . intikali Yunan düşüncesinin eski 
medeniyetlerden tevarüs ettiği fikirlerio ve bilginin VI I I . asırla IX. 
asırlar arasında gerçekleşmiş olan Grekçe'den Süryanice'ye, 
Süryanice'den Arapça'ya aktarılan ve yeni bir düşüncenin insanlığın 
ufkunda parladığı İslam düşüncesinin ortaya çıktığı kültür geçişidir. 
Ve burada da Grekçe'den eserler Arapça'ya tercüme edilmiş, 
Süryanice'ye tercüme edilmiş Sonra Arapça'ya tercüme edilmiş. 

Üçüncü kültür geçişi ise M.S. X l . asırla M.S. X I I I .  asır 
arasında İspanya'da Güney Fransa'da yapılan tercümelerle, 
Arapça'dan da Batı'ya intikal eden bilim ve kültür intikalidir ki, bu 
geçişle birlikte uyuyan batı dili. uyanmaya başlamış ve Rör�nans 
dediğimiz hareket ortaya çıkmıştır. Rönesansın ortaya çıkışı, modern 
düşünceyi; modem düşünce, modem bilim ve teknolojiyi ve bizim 
bugün karşı karşıya bulunduğumuz batı bilim ve düşüncesini ortaya 
çıkanmştır. 

İşte bu üç büyük kültür intikalinden ikincisi ve ikincisinin 
büyük bir bölümü, bu şerefli ve şanslı şehir olan U rfa'da 



1 .  Hz. ibrahim Sempozyumu Bild irileri 33 

gerçekleşmiş \"Cya H a rran çevresinde gerçekleşmiştir. Özel l ikle 
Urf�ı'mn büyük İskenderin M .Ö. 3 23 yı l larında başlattığı doğu seferi 
i lc birl ikte gerçekleştirdiği Hclenistİk düşünce ak ımını n  temsi lc i leri 
Suriye bö lgesine gelm iş ler ve burada yen i bi r fıkrin yeni Helenistik 
düşüncenin bir adağını kunııaya çalışmışlardır. İşte bu odaklar 
arasından biri si de Urfa'dır. Urfa'da pek çok Süryani mütercim Grekçe 
eserleri Süryanice'ye çevinıı iş  ve Yunan fel se fesin in, antik b i l im lerin, 
antik  düşüncenin ürünü burada Süryanice ' ye int ikal etmi ş  ve b ir  süre 
sonra da b i ld iğ in iz gibi Sünyaıı ice'den yine bu  bölgenin insanları 
y ine bu bölgede yetişmiş olan insanlar, onu Arapça'ya 
aktanıı ış lardı r. Bu bak ımdan Urfa yalnız b ir  peygamberler şehri 
deği l ,  Urfa yalnız müsl ümanlar i ç in  kutsal o lan bir şeh ir  deği l ,  veya 
yalnız üç din iç in kutsal olan bir şeh ir  deği l ,  aynı zamanda b i l im ve 
düşünce tarih inde uğrak yerlerinden bir tanesidi r. Ye bunun 
belgeleri . yazı lı metinleri bugün pek çok batı kütüphanesinde ve doğu 
kütüphanesinde günlimiize kadar ulaşmıştır. 

· · 

İ k inc i  bir husus i se günlerd ir  vurgul adığımız tevhid inanc ın ın  
sembolü olarak Hz.  İbrahim' in geti rd iği alcmşümul mesaj ın buradan 
fı şkırnıaya ve kaynamaya baş lamış olmasıdır. Bu alenışümul mesaj 
3500 seneye yakın veya aşkın zamandan beri bu yeryuvarlağı üzerinde 
yaşayan sayısızca insanın kaderin i  tayin etmiş  ve gönllinü lethetmiştir. 
İşte burdan çıkanııamı z  gereken bazı h ususlar var k i ,  bun ların başında 
İbrahinı i  mesaj ı n  alemsnmul barışa, alemşümul  dostluğa ve i n san l ı k  
anlayı ş ına katkı verecek b i r  _çerçeve içeris inde ortaya konulmasıdır. 
Bu  sebeple b iz  H z. İbrahim' le i lgi l i  ve Hz .  İbrahim' in  get i rdiği  
ri salct le i lgi l i  mesaj ları, i lgi l i  çal ışmalarım ızı ,  yalnız Urfa'yı veya 
yalnız Türk iye 'yi hedef alacak bir şeki lde deği l ,  XX I. yy'ın eşiği nde 
şcffaflaşmaya, global leşmeyc başlayan ve bugünkü kit le i leti ş im 
vasıtasıyla küçük bir köy hal ine gelen d ünyaya taşımak zorundayız. 
O bakınıdan Hz. İbrah im' i  (as) her üç dinin karşı laştırmalı metinleriyle 
ve yine çağdaş insanın anlayabi leceği kavraml arla veya dünyanın 
kabul edebi leceği evrensel d i l le, evrensel mesaj d i l iyle aktarmamız 
lazımdır. İ şte bu toplantı böyle bir açı l ıma zemin hazırlayacağı iç in  
son derece manidardır ve son derece öneml id ir. 

Benim burada vurgulamak i stediğim bir başka husus da şudur: 
İ slam bi lginlerinin İslam dini i le i lgi l i  konularda yapmış  oldukları 
araştımıaları evrensel d i le  kavuştunııa ları -bunu yabanc ı d i l le 
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yazmaları manasında deği l- ve evrensel kavramlarla, evrensel 
formlarla ve evrensel normlarla kendi değerlerimizi insanlığa takdim 
etmeleri gerekmektedir. Yani islamı X X I .  yy bi lgi çağı insanın ın 
anlayacağı fom1larla ve normlarla sunmak zorundayız. Bunu 
yaparken kendi içimize kapanmak, lenguistik metodlarla uzun uzadıya 
uğraşmak yerine, bütün insanlığın kul landığı ortak vasıtaları. dilleri 
ve kavramları kullanmalıyız. İşte bu bakımdan da İbrahim (as) 
mesaj ının cihanşlimul özelliğini o zaman dünyaya tanıtma imkanımız 
doğar. İnşallah bu toplantı bu tür çalışmalara ve araştırmalara vesile 
olur. 

Bu toplantıyı tertib eden sayın valimizi, ŞURKAV yetkili lerini ve 
özellikle ilahiyat Fakültesindeki akademisyen arkadaşlarımı tcbrik eder 
ve bu toplantının başarılı neticeler vermesini dilerim. 



HZ. iDRAHİM'İN DOGUM YERİ 

Prof. Dr. Şaban KUZGIN 

Biz bu tebliğimizde genel olarak Hz. İbrahim'in Harran ve Urfa 
i le irtibatını ortaya koymaya çalışacağız. Ancak konuya girmeden 
önce "Hz. İbrahim'in doğduğu yeri" konusunu incelemek istiyoruz. 
Bilahare konu ile ilgili arkeolojik malzemeyi değerlendirecek ve bir 
sonuca ulaşacağız. 

Kur'an-ı Kerim'de · Hz.  İbrahim'in doğum yeri hakkında 
herhangi bir bilgi mevcut değildir. Ayrıca Kur'an O'nun başından 
geçen olayları dahi anlatırken gene yer ve zaman bildim1emektedir. 
İbn Sa'd'a göre babası aslında Harranlı'dır. Oradan Hürmüzcürd'e göç 
etmiş. Hz. İbrahim burada dünyaya gelmiştir. O'nun dünyaya 
gelmesinden bir müddet sonra ailesi Babil ülkesine Kusa'ya göç 
etmiştir. Daha sonra buradan tekrar Harran'a gelmiştir. 1 

Diğer İ slam Tarihçileri , Hz. İbrahim'in doğum yeri hakkında 
değişik yerler rivayet etmişler, bir kısmı, O'nun Ehvaz'ın Sus 
kentinde doğduğunu söylemiş, bir kısmı da Kfısa'da, diğer bir kısmı ise 
Harran'da doğduğunu söylemişlerdir.2 

Tevrat'taki ifadelerden O'nun Ur Şehrinde doğduğu şeklinde bir 

• Fırat Üniversitesi i lahiyat Fakültesi Dekanı ve Dinler Tarihi Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi. ( 1 4 Mayıs 2000 yılında Hz. İbrahim'le ilgili bir konferans verdikten 
sonra Şanl ıurfa"dan Elazığ·a dönerken trafik kazasında vefat etti. Merhuma 
Allah "tan rahmet di ler, çalışmalarının sonraki nesle örnek olmasını dileriz . )  
1 Ebü Alxlillah b .  �uhammed İbn-i Sa'd. et-Tabakatü'l-Kübr.i, c.!. s.46. 
2 İnüddin Ebü'l-Hasen Ali b. Muhammed İbnu'l-Esir, el-Cezeri, ei-Kamilu fi't-Tarih. cJ , 
Beyrut 1 965. s. 94. 
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anlam çıkarı labi lir. ı Ancak iyice tedkik edildiği zaman Hz. İbrahim'in 
doğum yeri konusunda Tevrat'ta çelişkilcrin olduğu görülecektir. 
Tekvin'in Xl .  babında aynen şu i fadeler geçmektedir. "Terah, 
Abram'ın Nahor'un ve Harran' ın babası oldu . . .  ve Harran doğduğu 
memlekette, Ki ldani lerin Ur Şehrinde babası Terah'ın önünde öldü . . .  
ve  Terah, oğlu Abram'ı,  Tonımı Llıt'u ve  gelini Sara'yı, Oğlu 
Alıram'ın karısını beraber aldı ve Kenan diyarına gitmek üzere 
Kildanilerin Ur şehrinden yola ç ıktı ve Harran'a geldi ler ve orada 
oturdtilar. "2  Bu ifadelerin hemen arkasından X I I .  abda ise şu i fadeler 
yer almaktadır. "Memleketinden ve akrabanın evinden sana 
göstereceğim memlekete git. Ve Abram, Rabbı n  kendisine söylediği 
gibi gitti . . .  ve Abram karısı Sara'yı,  kardeşinin oğlu Llıt'u ve 
Harran'da kazanmış oldukları bütün mallarını ve edinmiş oldukları 
canları aldı ve Kenan diyarına gitmek üzere çıktı lar ve Kenan diyarına 
geldiler. "3 

Bu iki bölümlin birbirine bağlanması halinde çeli şki açık bir 
şekilde görülecektir. Çünkü X l .  bölüme göre İbrahim'in babası 
Kenan diyarına gitmek üzere Ur Şehrinden yola çıkıyor ve Harran'a 
gel iyor. Harran Kenan diyarı mı? Bir müddet sonra ise Hz. İbrahim, 
Harran'dan yola çıkıyor ve Kenan diyarına gel iyor. Harran Kenan 
Diyarı değil mi? Xl .  Babda Harran Kenan diyarı imiş gibi görünüyor. 
X I I .  babda ise Kenan diyarı deği lmiş ve oradan Kenan diyarına gitmiş 
anlamı çıkıyor. 

Yahudi Filozofu İbn-i Meynılın, Hz. İbrahim'in Klısa'da 
doğduğunu kaydetmektedir. 

Tevrat'ta ismi geçen Ur şehrinin eski Babil ülkesinin güneyinde 
keşfedi len Ur şehri olduğu genel bir kabul gömıektedir.4 

I 854 yı l ında M..J . E . Taylor, Mczopotamya harabclerinde 
yaptığı bir araştı rmada Arapların "Mugayyar" ismini verdikleri ve 
Fırat nehrine 18 km. uzaklıkta olan bir tümülliste bir takım belgeler 
bulmuş, bu belgelerden burasmm eski Ur Şehri olduğunu 

1 Kitab-ı Muk:ıtklt.-s. Tekvin. Xl. 3 1 .  
2 Kitab-ı Mukaddes. Tekvin. XI. 3 1 .  
3 Kitab-ı Mukaddes. Tekvin. XI. 5. 
4 Sheldon I I . BI:ınk. Abrah:ını. U.J .E .. Y . l. p. 1 4. 
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kcşfetmiştir. 1 L. VVoolley. be şehrin eskiden Dicle i le  Fmit arasında 
olduğunu. ancak Dicle nehrinin bilahare yatak değiştİnnesi sonucu 
dışarıda kaldığnı, bu hususun çekilen hava fotoğraflanndan açıkça 
görüldüğünü bel i rt iyor. O. şehrin i lk zamanlarda denize 40 fersah 
uzak l ıkta iken. şimdi 60 fersah uzaklıkta olduğunu. bu duruma. şehrin 
taşıdığı topraklarla denizi doldunnasının sebep olduğunu söylüyor. 
Ayrıca o dönemlerde Ur şehrin in  deniz seviyesinden yüksekl iğin in  
bugünkü kadar olmadığını da  i leri sürüyor.2 

İslam kaynaklarında Hz. İbrahim'in doğum yeri olarak Ur şehri 
zikredi lmektedir. İslam kaynakları içinde en makul bi lgiyi veren 
şüphesiz İbn Sa 'd'tır. 

Hz. İbrahim'in doğum yeri çocukluk ve gençliğinin geçtiği yer i le 
i lgil i  olarak arkeolajik malzemenin yeniden değerlendirilmesi gerekir  
inancındayız. Çünkü bugün elde mevcut olan Tevrat, Kudüs'teki 
Yahudi mabedin in  tahribi sırasında ( M.Ö. 587) tamamen ortadan 
kaybolmuştu. Mabedin tahribinden bir müddet sonra Yazıcı Azra 
önderliğinde Tevrat yeniden kaleme al ınırken, o dönemde mevcut 
olan Sümer tabietlerinden faydalanı lmış, Sümer tabietlerinde Yahudi 
tarihi ilc i lgil i  olarak bulunan bilgi ler Tevrat'a aynen konulmuştur. 

. _ _  1 9. yüzyı l ın ikinci yarısında arkeolaj ik konularla ortaya çıkarı lan 
tah,lctlcrdcki bilgi lerle elde mevcut Tevrat'taki bi lgi lerin bir birine 

'�yaR ın "oluşu.ıiu i ·başka· tür-Hi izah etmek mümkün ı deği ldir. Tevrat'ı 
·yc-ı;ldcn kaleme alan yazarlar, Sümer tabietlerin i  okurken çivi 
·,yazıs ın ın  okunuşunun zorluğu yüzünden yazıyı· okuyamamışlar, 
ayrıca tabiet ierde mevcut çivi yazısı harflerinden birinin düşmüş 
olması yüzÜnden tabfetteki metinden Hz. İbrahim'in Ur şehrinde 
doğduğu manasını çıkararak bunu Tevrat'a böyle aktannışlardır.:ı 

· 

Tevr�t'ta Hz. İbrahim'in Ur şehrinde doğmuş olduğu i fadesinin 
yer almasına rağmen, adı geçen bu bölgede Hz. İbrahim i le i lgi l i  
olarak h iç  ·hir efsane, destan ve  benzeri malzeme mevcut deği ldir. 
Hz .  İbrahim'in b i lahare geldiği yer olarak zikredi len Harran'da (Urfa 
ve Çevresi ). Kudüs'te ve . Mekke'de onunla i lgi l i  olarak çeşit l i  

1 1 .. VVoolky. l 'r oi" Chaldccs. Ncvvyork. ı 965. p. ı4. 
: 1. . VVoollcy. Ahraham Oecouvcrtes Rcı.:cntcs Surlcs Origines Hebrcux, Trans A .. H. 
( ·oııin 1 kl:.ıvaud. Paris ı 949. p.44-50. 
' Ki tah-ı \1ukaddcs. Tckvin. X I .  3 ı .  
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efsane, destan vb. malzeme mevcut iken, doğduğu yer kabul edi len 
Ur'da onunla ilgili hiç bir şeyin bulunmayışı çok dikkat çekicidir. 
Gerçi tabJetlerde Ur ve Hz. İbrahim isimlerine rastlanılmakiadır. 1 

Ama bu Ur kelimesinin Tevrat'ta mevcut Ur şehrini i fade ettiği 
şüphelisir. Konu ile yakından i lgi lenen Sümer yazmaları uzmanı 
Sargon Erdem'in ifade ettiğine göre tabletlerdike Ur "Ur Şehri " 
anlamından ziyade, şehir manasma gelmektedir. Ona göre Tevrat'ı 
yeniden yazanlar ya yanlış anladıklan için veya tablette "mukaddes" 
manasını i fade eden bir çivi harfi düştüğü için Ur kelimesini malum Ur 
şehri sanarak Ur'da doğdu şeklinde yazmışlardır. Tabietin aslında 
bulunan belki sonradan düşmüş olan bi r harf manayı tamamen 
değiştirnıiştir. Ur kelimesi Sümerce ve bazı Sami di llerinde "Şehir" 
anlamına gelmektedir. TabJetlerde Ur kelimesi i le birlikte geçen 
"Kasdim" kelimesi, kaybolan Tevrat yerine yeniden oluştumlan 
Tevrat'ın Sümer Tabietlerinden isti fade edi lerek yazılması sırasında 
belki de Tabietin aslında var olan çivi harflerinden bir tanesinin 
düşmesi i le "Kasdim" kel imesi yanlışl ıkla "Kaldim" şekl inde 
okunmuş ve '.'Kaldel i lerin Ur Şehri " gibi bir anlam çıkarılarak 
İbrahim A.S. 'ın Kaldelilerin Ur şehrinde doğduğu sonucu çıkanlmış ve 
Tevrat'a böyle yazılmıştır. Halbuki Tabietin 9rij inalindc "Ur Kaldim" 
yerine "Ur Kasdim" i faoesi vardı ve bu da sadeec "K usta I Şehir" 
anlamına geliyordu. Eğer tabietleri okuyanlar düşen bir çivi harfini 
yerine koyabilselerdi, Hz. İbrahim'in Kaldel i lerin Ur şehrinde değil 
"kutsal şehir"de doğduğunu yazacaklardı. O devirdc Sümcr ülkesinde 
tek mukaddes şehir vardır. Bu şehir tapınaklan i lc ünlü Harran şchridir. 
Dolayısı ile Hz. İbrahim Harran'da dünyaya gelmiş olmaktadır. 

Sargon Erdem'in çok makul olan yorumundan sonra Arapların 
"Mugayyar" adını verdiği Güney Irak'taki Ur şehri çevresinde Hz. 
İbrahim ile ilgili hiçbi r kalınıının bulunamamasının sebebi daha iyi 
anlaşılmaktadır. 

Bizim de kısmen katıldığımız bu yonıma göre Hz. İbrahim Ur 
şehrinde değil, M. Ö. XVII I .  asırda bölgenin en mukaddes şehri .olan 
Harran'da belki de Urfa'da dünyaya gelmiş, çocukluğu ve gençl iği 
burada geçmiştir. Dolayısı ile Hz. İbrahim'in esas vatanının Harran ve 
Urfa olduğunu söylemek mümkündür. 

1 L. VVoolley Ur ofChaldees, p. l 4. 
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S u n u mda yap1lan ek açiklamalar: 

Şimdi olay çok geniş. Hadiscyi, kısaltabildiğim kadar kısaltarak 
\-ermek istiyorum. 

İslüm kaynaklarına baktığımız zaman, Kur'an'dan b i lgi 
ç ıkaramıyoruz, miitcvatir hadislerden de bi lgi çıkaranı ıyoruz. 
M ütcvatir olmayan kaynaklardan, İslüm kaynaklarının diğer bi lgi 
aldığı yerlere baktığımız zaman. İslam tarihçi lerine baktığımız 
zaman İbrahim (a.s . )'m doğum yeri i lc i lgil i  farkl ı  rivayetler görürüz. 
İbn Sad'ın "Tahakat' ında onun habasmın Harran' l ı  olduğu yazı l ıdır. 
( Harran'ı b urada parantez içinde zikretmek i st iyorum. Küçücük 
Harran kasahası deği 1. Harran o dönemde h u bölgenin  adıdır. 
Dolayısıyla Urfa da H arran'a dahi ldir. )  Babasının  zamanın kral ın ın 
emrinde çal ışan hir  üst düzey devlet memuru olması hasebiyle 
ü lkenin değişik yerlerine görev gereği gittiğini, H ürrniizcük denen yere 
yerlcştiğini ve ihrahim (a.s.) ' ın orada dünyaya geldiğin i ,  bi lahare 
doğuımından sonra tekrar H arran'a döndüğünü i fade eder. 

Scınpozyum Urfa'da düzenleniyor. Şanlıurfa kültürünü tanıtmak 
maksadıyla kurulan ŞURKA V i lc  Ş anlıurfa i lahi yat Fakültesi i şbirl iği 
i lc düzenlenen bir  sempozyum, hu. Urfa i lc "Ur"un bir i rtibat ın ın 
olup olmadığı da tartışı labi l ir. Tarihi kaynaklara haktığımız zaman 
yakm zamana kadar Urfa'nın adı-Arap kaynaklarında-"Ruha"dır, 
d iğer kaynaklarda başka türlüdür. Ama Urfa olarak anı ldığını 
b i lmiyoruz. Böyle bir hi lgi yoktur. Acaba o "Ur" ilc Urfa'nın bir irtibatı 
var mıdır'! Ama bu açıdan biz vardır diycmcdiğimizc göre, benim 
düşünccmc göre de Urfa i lc H arran aynı anlamda kul lan ı l ı yor. 
Harran dendiği zaman Urfa'yı anlamak gerekiyor. İbn Sa'd'a göre 
İbrahim (a.s . )'m babası aslcn Harran'lı, Urfalı 'dır. Aile H arran lı 'dır, bu 
kesin .  Diğer kaynak lara hakıyonız; mesela İhnü'l-Esir'dc veya diğer 
kaynak larda başka başka yerler zikrcdi l iyor. Mesela ihrahim ( a.s. )'ın 
doğum yeri olarak "Kusa" diye bir yerden bahsedi l iyor. Burayı 
Güneydoğu Anado lu i l e  Kuzey I rak arasmda bir yere yerleşt irmek 
gerekiyor. Ama tain tesbit edilebilmiş değil .  

Ben geçen yı l ve daha önceki yı l larda da Urfa'ya geldim.  
Müstaki l  kon feranslar verdim. Bir  tanesi İbrahim (a.s . )  i lc i lgi l iydi . 
Kon ferans sonrası Urfa'ya ve Urfa kültiiriinc aşina bir zatın bana 
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verdiği b i lgiye göre Kusa şu andak i Url�ı'da "Kötüköy" diye anı lan bir 
yer. Bu, sadeec onun rivayet i .  Yani h i l imsell iği konusunda herhangi 
bir şey söylemiyorum. Ama bir halk rivaycti olarak o bölgeye 
"Kötüköy" dendiğini ve bu yerin adının Arap kaynaklarında Kusa 
olarak geçt iğini ,  bu k işiden sadeec rivayet olarak aldığımı da 
belirteyim. 

İbrah im alcyhi sscliim ' ın  kardeşi Ur'da ölmüştür. İbrah im. 
d iğer kardeşleri i l c  beraber babası tarafından oradan a l ınmış .  
Harran'a getiri lmişt ir. 

O halde İbrahim (a.s . ) Ur'da doğmuş olmalıdır, d iye Tcvrat'ın 
naklinden bir b i lgi ç ıkab i l i r. Ancak Tcvrat' ın içinde birçok çel işki  
vardır. Ben babları falan vererek sizi s ıkmak i stemiyorum. Bir  babın 
b iri nc i  ayetinde diyor k i : Babası ,  İbrahi m'i ve kardeşlerin i  aldı,  Kenan 
diyarına doğru yol a  çıktı . 

Kcnan'la, bel irt i len Ur  şehri arasında öyle kestim1c gitt iğiniz 
zaman fazla bir mesafe yok, yani çölü geçcrseniz, Irak ve Suriye 
arasındaki bir bölgeyi gcçcrscniz, ulaşırsınız. Kenan diyarına yola  
çıkan bir kiş inin H arran'a gelmesi mantıken mümkün deği ldir. 
Dolaşarak falan da mümkün deği l .  Yani yol imkfmsızl ığı dolayısıyla 
da ınümkün deği l ,  ama nedense Tevrat d iyor k i :  "Kenan diyarına 
gitmek üzere yola ç ıkt ı ,  H arran'a geldi ." Sanki Harran. Kenan yolu  
üzerinde imiş  gibi bir anlam çıkıyor. Burada belk i  izlcyic i lerimiz in 
hepsi bi lmcyebi l i rlcr, bi lgi vcnnck istiyonım: 

Tevrat ' ın bahsett iği  Ur  şehrin in Güney l rak'ta, Basra körfezine 
60 fersah mesafede b ir  şehi r  olduğu rivaycti var. B i r  tümülüsün 
kazı lmasında meşhur ( Tai lan )  I 854 yı l ında tabietler bulunuyor. O 
tabietierde İbrahim ( a.s .  )'ın babas ını n  Ncmrut'la mücadelelerini  yazan 
yazı l ı  met in ler çıkarıyorlar. Ve Yahudi tarih ine dayanarak olayı 
"Tevrat'taki Ur Şehri i şte bu Ur şchridir", d iye i rt ibatland ırıyorlar \·c 

İbrah im' ın (a .s . ) Ur şehrinde doğduğunu yani Güney Irak'ta 
doğduğunu, B asra yak ınında doğduğunu i leri sürüyorlar. Ur ncn.:sidir 
diye merak edersen iz  d iye söyled im .  

Ş imdi .  İbrahim ( c.ı . s . ), t a  Basra'nın oradan çıkacak, F i l isti n'c 
doğru giderken biz im bugünkü yaşadığımız Url�ı'ya gelecek'.' Bu 
durumda l l arran, yolunun üzeri nde deği L kıyısından, köşesi nden hi le 
geçmiyor. i fade böyle. Öbür tara fta bir süre Urfa'da veya Harran'da 



1 .  Hz. lbrahim Sempozyumu Bildirileri 41 

kaldıktan sonra tekrar yoluna devam ediyor ve bu defa Filistin'e 
varıyor. 

Şimdi Tevrat'la i lgili araştınna yapanların malumu olduğu 
üzere, Hz.  Musa'ya Tevrat'ın vahyedildiği asır, muhtemelen M.Ö. 1 3-
1 2. asırdır. Tevrat i lk vahyedildiği andan itibaren itina i le muhafaza 
edilmiş ve korunmuş bir kitaptır. Ama Yahudi tarihinde büyük 
facialar vardır. 720'li yıllarda Kuzey İsrail ' in yıkılınası ve dış 
işgaller neticesinde yahudi mabetierinin tahTibiyle birlikte, o zaman 
tabietler üzerine yani levhalar üzerine yazılan Tevrat' lann tahribi söz 
konusudur. Öyle dönemler geçirmiştir ki yahudiler, özellikle (587) o 
mabedin tahTibinden sonra yazılı hiçbir tablet kalmamıştır. Kutsal 
kitap tarihçilerine baktığımız zaman şunu söylerler. Öyle şiddetli 
baskılar ve zulümler olmuştur ki Tevrat'ın metninden bir parçasını bile 
evinde bulunduranlar şiddetle cezalandınlıyor. Bu metinler yok 
edil iyordu. Dolayısıyla M.Ö. 5�74li yıl lardan itabaren en az 1 00 
yı ldan daha fazla bir süre Tevrat tamamen yok olmuştur. Belli bir 
rahatlama döneminden sonra Tevrat yeniden vücuda getirilmek 
isıenince etrafa haberler gönderiliyor. Deniliyer · ki; Tevrat' tan ne 
varsa, herkes elinde ne varsa, Tevrat'tan parça olduğunu iddia ettiği 
nesi varsa getirdi. Arap kaynaklarında "Meşhur Yazıcı Azra" adıyla 
bil inen, Azrae el-Evrak ismiyle bilinen bu yahudi baharnma vayahutta 
kişeye kaynaklar getirildi . Bu belgeler tekrar Tevrat gibi yazı lmaya 
başlandı. Fakat gelen malzeme çok eksikti. Kronoloj i  mantığıyla tarihi 
seyri içinde kaleme alınırken birçok eksik yerler ortaya çıktı. Bunların 
doldurulması için gerçek Tevrat olup olmadığına bakılmaksızın nerede 
hangi bilgi varsa, bulunuyorsa, bu bilgiler Tevrat metniymiş gibi 
içeriye konuldu. 

O dönemde yer üstünde bulunan, okunınası mümkün olan 
yazılar var. Belki tamamen daha yeraltına girmemiş. Tevrat'ın 
yeniden yazıldığı sırada Babil 'de Sümer'de bulunan bu tabietlerden 
fevkalede istifade edilmiş. Tevrat kronolojisi içinde boş kalan yerler 
bu Sümer Tablerleriyle veya o bölgedeki diğer çıkanlan tabletlede 
doldurulmuştur. Tabietler okunmuş o tabietlerden ne anlaşılıyorsa 
doğru-yanlış Tevrat'ın metni gibi Allah'ın Hz. Musa'ya vahyettiği 
Tevrat gibi Tevrat'a yazılmıştır. İşte böyle bir yazım sırasında Hz. 
İbrahim'den bahseden, İbrahim'in adı geçen bu metinlerde, yani Ur 
metinlcrinde, yani Sümer metinlerinde, Babil Bölgesi'nde çıkan 
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metinlerden bir istifadeye rastlanmıyor. 

Aslında metnin "Ur kaldiyim" mi, "kasdiyim" mi olduğu 
şüpheli. Eğer "Ur kasdiyim" ise mukaddesten geliyor, "kutsal şehir", 
"mukaddes şehir" manası çıkıyor. Bu bilgiyi bana sunması ve bu ışığı 
bana tutması bakımından Sümer yazmaları ile i lgi lenen Sayın 
Sargon Erdem beyi anınam ve ona teşekkür etmek gerekir. Esasın 
bu, onun görüşüdürY Muhtemelen tab ietler okunurken tabJetlerde 
harf çivilerinden bir tanesinin düşmesiyle İ yokken stken syrine 
kelimesi okunınaya başlamış, "kasdim" yerine "kaldim" okunmuştur. 
Dolayısıyla onu okuyan yarı cahil yahudi bilgini, yahudi okuyucusu 
"Kaldililerin Ur şehri" demek suretiyle Tevrat'a bilgiyi böyle 
getirmiştir. Bunun böyle olduğunu nasıl tahmin edersiniz 
diyeceksiniz. Ben dinler tarihçisi olarak söylüyorum. "Kaldili lerin 
Ur şehri"nden Tevrat'ın orij inalinin yazı ldığı milad öncesi 1 300'lü 
yıllarda bahsedilmesi mümkün değildir. Şu bakımdan mümkün 
değildir: Kaldililer, 600-700'lü yı llarda, yani Tevrat'ın nazil 
oluşundan en az 500-600 sene sonra tarih sahnesine çıkmışlardır. 
Dolayısıyla tarihin o dönemlerinde Kaldililer mevcut değilken, 
Tevrat'ın Kaldililerden bahsetmesi mümkün değildir. Dolayısıyla 
oradaki ifade "Ur kaldim" yerine "Ur kasdim" olması, yani aslının 
"İbrahim (a.s.) mukaddes şehirden çıktı" şeklinde olması gerekir. Bir 
harf çivi düştüğünden "kasdim" yerine "kaldim" okunarak Hz. 
Musa'dan 500-600 sene sonra tarih sahnesine çıkmış Kaldi l i lerin adı 
daha sonra muharref olarak yazı lan Tevrat'larda yazı lmıştır, 
diyorum. Böyle olunca mukaddes şehirde o dönemde Tevrat'ın yani 
587-400'lü veya 300'lü yı l l arda tekrar kaleme alınması sırasında ve 
daha önceki Hz. İbrahim dönemlerindeki kutsal şehir o larak ·bi l inen 
böl gedeki yerlerden birisi Harran'dır. Harran · mabetleriyle. 
tapınaklarıyla çok meşhur bir şehirdir. Özellikle İbrahim (a.s.) 
dönemini de ·kastedersek söylüyoruz, böyle bilinen bir şehirdir. 
"Kutsal şehir" dediğimiz zaman, tıpkı Türkiye'deki "eski şehir" gibi, 
"yeni şehir" gibi bir şehir kastediliyor ve bununla da Harran 
kasdedilİyor olmalıdır. 

Dolayısıyla şunu söylüyorum: Bunun malzemesine baktığımız 
zaman, vefat ettiği yer olan, yaşadıgı yer olan, ziyaret ettiği yer olan 
Kabe-i Muazzama'da, Mekke'de, Kudüs çevresinde, Harran'da yani 
El Halil 'de, Mısır'da, İbrahim (a.s.) ile ilgili kalıntı lar 
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bulabiliyorsunuz. Yani malzeme buluyorsunuz. Tarihi destan 
malzemesi bulabi liyorsunuz. Bu malzemelerin en yoğun ve en çok 
bulunabi ldiği yer, bugünkü yaşadığımız yer olan Urfa şehridir. Fakat 
doğduğu idida edilen diğer yerlerde, özellikle. Tevrat'ta geçen yer 
olarak Ur şehrinde Hz. İbrahim'in orada doğumuyla i lgil i  olarak 
hiçbir malzeme bulamıyoruz. 

Konuyu ben çok daha geniş anlatmak isterdim. Ancak özet 
olarak ifade etmek gerekirse diyorum ki; İbrahim (a.s.) Tevrat'ta 
zikredi len Ur şehrinde doğmamıştır. "Mukaddes şehir"de doğmuştur. 
"Mukaddes şehir" olarak o dönemde Harran bölgesi bilinmektedir. 
Harran derken içinde Urfa da mevcut olabilir. 

Ama bizim Urfa'ya saygımız Hz. İbrahim'in hatırasını 
yaşatmasından dolayıdır. Makam-ı İbrahim buradadır. Biri lerine bir 
şeyler söylemek için, yani ilmi gerçekleri saptırarak değil ,  inandığım 
noktaya ulaşabilmek için, biraz daha araştırarak konuyu daha da 
derinleştiriceğimi belirtmek istiyorum. Affımza sığınıyorum. Hepinize 
saygılanını sunuyorum. 
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Prof. Dr. Ömer Faruk HARMAN'm 

Konuyla İlgili Bir Aç1klamas1 

Kelimelerdeki harflerin düşmesi veya harflerin yer değiştirmesi 
hadisesi, eski dönemlere gidildikçe çeşitli dillerde bir hayli yaygın 
olan bir şey. Kelimeler ve harfler aynı olsa bile, telafuzlardaki 
farklı lık anlam farklılıklarına sebebiyet verebil iyor. Çok belirgin bir 
örnek vermek istiyorum: Tevrat, Nuh'un gemisinin Ararat Dağlarına 
indiğini bildirir (Tekvin 8-4). Halbuki Tevrat'ın aslında hareke ve 
nokta yoktu. Hareke ve nokta çok daha sonradan kondu. Kelimenin 
aslı üç sessiz harften ibarettir: I - R - T. Bu, "Ararat" diye de okunur, 
"Urartu" diye de okunur. Bir batı lı araştırmacı kelimenin aslında 
Ararat değil Urartu olması gerektiğini  Kitab-ı M ukaddesi 
noktalayan ve hareketeyenierin yanlışlıkta Ararat diye 
seslendirdiklerini ve batılı coğrafyacı ların da Ararat'la Ağrı Dağı'nı 
aynileştirdiklerini belirtir. 
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HZ. iBRAH iM•iN DOGUM YERİYLE İLGİLİ FARKLI 
BİR Y AKLAŞIM 

Doç. Dr. Adnan DEMİRCAN• 

Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberlerin hayatından kesitler 
veri lmesi, o peygamberlerin hak-batıl mücadelesi eksenindeki 
faaliyetlerini hatırlatarak, Hz. Muhammed' in  desteklenmesi amacina 
matuftur. Bu sebeple peygamberlerin doğdukları şehir veya muhitin 
değil, getirdikleri inanç ve yaşam sisteminin önemli olduğunu, 
dolayısıyla Hz. İbrahim gibi peygamber olan tarihi bir şahsiyetin 
doğum yeri hakkında araştırma yapmanın dini bir önem 
taşımadığını, ancak· tarih açısından değerli olduğunu bir kez daha 
hatırlamamamızın uygun olduğunu düşünüyorum. 

Hz. İbrahim hakkında bi lgi veren en önemli kutsal metinler, 
Tevrat ve Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'da Hz. İbrahim'in memleketi ile 
i lgi li bir i fade mevcut değildir. Adına müstakil bir sure bulunan Hz. 
İbrahim hakkında geniş tarihi malumata yer verilmemesi, Kur'an' ın 
yukarıda değindiğimiz peygamberlerin kıssalarına değinme amacıyla 
il işkil idir. Tevrat'ta ise Hz. İbrahim'in memleketi, hayatı ve göçleri 
hakkında Kuran-ı Kerim'e nispetle daha fazla bi lgi bulunmaktadır. 
Tcvrat'a göre Hz. İbrahim'in memleketi, Kaldeli lerin (Keldaniler) Ur 
şehridir. 1 Ur şehri , Güney Irak 'ta Tel cl-Mukayyer harabelerinin 
bulunduğu yer olup burada bazı kazı çal ışmaları yapılmıştır. Hz. 
İbrahim'in yaşadığı m.ö. XX. yüzyılda Ur şehrine Elamlıların hakim 
olduğu, Tevrat'ın Hz. Musa'ya vahyedildiği m.ö. XI I I .  yüzyılda 
Kaldelilerin henüz tarih sahnesine çıkmadığından hareketle2 tarihi 
realitcyc uymadığı gerekçesiyle Tevrat'ta Ur' dan Kaldelilerin Ur şehri 
olarak söz edilmesi eleştiri lmiştir. Bu eleştiriyi göz ardı etmeden 
metnin değerlendirilmesi hususunda birkaç ihtimalden söz etmek 
mlimklindlir: Birincisi, metni doğru, ancak tefsir edilmeye muhtaç 

' Harran Ün. i lahiyat Fak. İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğrt. Üyesi . (Halen Prof. Dr. ) 
1 Tekı ·i11 XI.  3 ı .  
! Şahan Kuzgun, islam Kaynaklanila Göre H:. ibralıim w Ha11iflik, Ankara ı 985, s. 

25 ( Wooley'den naklen). 



46 

kabul etmekti.r. Hz. İbrahim zamanında Ur şehri, Kaldel ilerin elinde ' . 
olmasa bile daha sonraları, Kaldelilerin şehri olarak şöhrct bulduğu 
için Tevrat'ta bu sı_fatla yer almış olması mümkündür. Bu da bir yazım 
ya da istinsah sırasında tefsiri bir kelime olarak metne girmiş olabilir. 
Yani Tevrat'taki i fade, şehrin Hz. İbrahim zamanında Kaldeli lerin 
elinde olduğu anlamında değildir. İkinci ihtimal, metnin yanlış 
okunduğunu kabul etmektir. Tebliğde buna işaret edi lmiştir. Bu 
görüşe göre Tçvrat'taki ifade yanlışlıkla Ur Kaldim şeklinde okunmuş 
olup doğrusu Ur Kasdim olmalıdır; bu da "kutsal şehir" anlamındadır. 
Üçüncü ihtimal, Tevrat'taki i fadenin tahrif edilmiş olduğunu kabul 
etmektir. Bu durumda Tevrat' ın muharref olup olmadığı problemi 
gündeme gelmektedir. Tevrat üzerine yapılan çalışmalar, Hz. Musa'ya 
inen beş kitaptan meydana gelen Tevrat metninin, Eski Ahid'in diğer 
kısımlanyla birlikte, tarihi süreçte Yahudilerin yaşadıkları bazı 
problemlerden dolayı tam olarak korunamadığını, metinde bazı 
değişikliklerin meydana geldiğini göstermektedir. 

Bütün eleştiri ve yorum farklılıklarına rağmen Tevrat metni, 
elimizdeki en Öneınli kaynaklardan biridir. Zira Tevrat, Yahudi 
geleneğiyle birlikte asırlar içinde gelişen, korunan ve onlar tarafından 
kurtuluş kaynağı kab.ul edilen bir kitaptır. Kendi kitabımız hakkındaki 
hassasiyetimiz . dikkate alındığında Tevrat' ın da bir çırpıda kenara 
itilmemesi gerekir. Öte yandan Tevrat metninin tam olarak 
korunamamış olması, Hz. İbrahim'in memleketinin adının tahrif 
edi ldiğini ispat etmez. 

Tevrat'ta zikredilen Hz. İbrahim'in seyahat güzergahına yönelik 
eleştiriler de mevcutt.ur. Buna göre Filistin'e gitmek isteyen bir kişinin 
önce Kuzeye (yani Harran 'a), sonra Güneye gitmesi makul deği ldir. 
Oysa o günkü yol güzergahı ve yolculuk imkanları dikkate alındığında 
bu eleştirilerin de tenkide açık olduğu görülecektir. 

İslam kaynaklarında Hz. İbrahim'in doğup büyüdüğü şehir 
olarak birçok yerin adı geçmektedir; ancak zikredilen bilgi ler, Hz. 
İbrahim ' in memleketini tespit için tek başına kaynak olarak 
kullanı lamaz. Zira bu kaynaklar, İslam ' ın zuhurundan sonra en erken 
I I I .  asırda tel if  edilmiştir. Bir başka ifadeyle söylemek gerekirse 
kaynaklardaki bilgiler, Hz. İbrahim'in yaşadığı dönemden yaklaşık 
3000 sene sonra kayıt altına alınmıştır. Kaynakların tel if edildiği 
döneme bakıldı.ğında İsrai l iyat ' ın etkisini de göz ardı etmemenin 
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gerektiği anlaşı lmaktadır. islam Tarihi kaynaklarında Hz. İbrahim'in 
ınemleketi olarak birçok yer adının zikredilmiş olması , ona veri len 
değeri ortaya koyar. Kaynaklarımızda Hz. İbrahim'in memleketi 
olarak Kusa, Ur, Babil, Harran, Hürmüzcerd, Sfıs, Kesker ve 
Verka'nın isimleri geçer; ancak Urfa'dan bahsedi lmez. Zikredi len 
yerler arasında Urfa'ya en yakın şehir Harran 'dır. 

Hz. İbrahim ' in doğum yeri hakkında kullanılabilecek 
kaynaklardan biri efsanelerdir. Şanlıurfa'da halk arasında kabul gören 
efsane, şimdilik onun Urfalı olduğuna dair kullanılan en önemli 
delildir. Ancak Hz. İbrahim'in Urfa'da doğduğu ve burada ateşe 
atıldığı efsanesi , tek başına onun Urfalı olduğunu göstermeye yetmez. 
Bunun için başka kaynaklar bulmak gerekir. Hz. İbrahim ' in Urfalı 
olduğunu ileri sürenler, Tevrat' ta geçen Kaldelilerin Uru'nun Urfa 
olduğuna dair bir görüş i leri sürmektedirler ki bize göre bu görüşün 
tarihi dayanakları yoktur. 

Hz. İbrahim'in Harran'a göçüne değinen Tevrat'ın ı ı .  ve ı 2.  
babları arasında çel işki olduğu iddiasının, Tevrat yorumcularının 
görüşlerine başvunılduktan sonra tartışmaya açılmasının daha isabetli 
olacağını düşünüyoruz. Zira Tevrat'ta geçen söz konusu pasaj ları 
yonını lamak mümkündür. ı ı .  babta Hz. İbrahim'in zikredilen aile 
efradıyla Kenan diyarına gitmek üzere Keldani lerin Ur şehrinden yola 
çıktığı ve Harran'a gelerek orada oturdukları bel i rti lmektedir. 
Buradan Hz. İbrahim'in ai lesiyle birlikte Kenan diyarına giderken 
Harran'a uğrayarak orada bir süre kalmasından, Harran'ın Kenan 
diyarından sayı lması anlamını çıkarmak gerekmez. Bu, Mekke'den 
Şam bölgesine gitmek isteyen birisinin Medine'de bir süre 
konaklanıası dummuna benzemektedir. 

Konu etrafındaki eleştiri leri daha da uzatmak mümkündür. 
Ancak buraya kadar anlatı lanlardan, Hz. İbrahim'in doğum yeri 
hakkın daki tezin nctleşmesi için yeni veri lere ihtiyaç duyduğumuz 
açıktır. 





Hz. i DRAHiM (a.s.)' iN DOGUM YERİ OLARAK U RFA* 

Mehmet OYMAK** 

ı .  Sümer U r'u 

Arkeolog C.L.WOOLLEY Güney Irak'ta yaptığı kazı ile UR 
şehrini buldu. Hz. İbrahim (a.s.)'in doğduğu UR'u Mezopotamya'da ve 
Sümer Ülkesinde arayan tarihçiler ve Tevrat Yorumculan bu buluşa 
dört elle sanldılar. Basra Körfezindeki bu SÜMER UR'unu Hz. 
İbrahim (a.s.)'in UR'u diye kabul ettiler. Güney Irak'taki bu UR'da Hz. 
İbrahim (a.s.) ile i lgil i  bir ize rastlanmamasına rağmen ve açıklama 
isteyen çok nokta bulunmasına rağmen, neden kabul edildiğini ise 
anlamak güçtür. 

2. Kildan Ur'u 

Halbuki bazı kaynaklarda doğduğu yer olarak belirtilen Şehir 
"UR-l KİLDANİ" idi. Ve bu UR'un da· mutlaka HARRAN ile i lgili 
olması gerekirdi . Çünkü Hz. İbrahim (a.s.) 'de KENAN'a göçünden 
önce, göç sırasında ve göçten sonra da HARRAN'ın öneml i  bir yeri 
vardı. Bu şehirde ı 5 yıl kadar da yaşamıştı. S ÜMER URU'ndan 
KENAN İLİ'ne gidecek olan Hz. İbrahim'in yolu neden HARRAN'dan 
geçsin. HARRAN O'nun yolu üzerinde değil ki. Aynca buradan ı 000 
mil kuzeye çıkacak ve oradan güneye Kenan İli 'ne inecekti .  Bu  nasıl 
kabul edilebi lir. En azından izah edilemez. Yine güzergfıhta meydana 
gelen olaylan açıklama konusundaki bilgiler de yetersizdir. SÜMER 
UR'u ise başka bir sıfatla isimlendirilmemiştir. 

• Hz. İbrahim Sempozyumu Bildiri leri arasında yer almayan bu yazının, ŞURKA V 

Yönetic ilerinin talebi üzerine kitaba eklenmesi uygun görülmüştür. 
•• Öğrt. Gör. Harran Ün. ilahiyat Fak. 
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Hz. İbrahim (a.s.)'in KİLDAN UR'unda doğduğu söylendiğine 
ve SÜMER UR'u da onun doğduğu yer olmadığına göre, Hz. İbrahim 
(a.s.)'in UR'u neredeydi asıla bu sorunun cevabı aranmalı idi. 

· .  . 3. Harran'daki Ur  

İşte en ilginç buluş bu oldu. Yeni b i r  UR bulundu ki, bu 
HARRAN'daki UR idi. 

Tarihte bilinen, birçok belgede adı geçen EBLA, EBLA ŞEHRi 
veya EBLA DEVLETi'nin yeri bulundu. Beraberinde heyecan verici 
bilgileri de insanlığa sundu. 

4. Ebla ve Hz. İbrahim (a.s.)'in Ur'u 

Haleb'in 55 km. güneybatısında Teli Mardik'de yapılan kazılar 
konuyla i lgilenenleri ayağa kaldıracak sonuçlar verdi. Arkeoloj ik, 
tarihi ve hatta siyasi sonuçlar. 

Mezopotamya ve Mısır belgelerinde adı geçen EBLA'nın 1 7.000 
tabietlik saray arşivi bulundu. Hem de M.Ö.2000 yılından da öncesine 
giden tabletler. Tevrat'ın yazdışından da yüzyıllarca önce yazıya 
geçen bilgiler. Birçok konuya değinen · bu tabietlerden bizi 
i lgilendireni Hz. İbrahim (a.s.)'in hayatı İle ilgili olanları. İlk bilgilere 
göre Hz. İbrahim (a.s.) 'in doğum yeri, mücadelesi ve göçü anlatılan . 
tabietler okunınaya başlanınca bazı olaylar da açıklığa kavuştu. Bu 
bilgiler çok şeyi değiştireceği gibi, gerçeği de ortaya koyacaktı .  

İşte bu tabietierde Hz. İbrahim (a.s.)'in doğum yeri 
HARRAN'DAKi UR i fadesi ile kayda geçmiştir. Ve burada URFA'nın 
kast edildiği inkar edilemeyecek kadar açıktır. Konumuz için ise en 
önemli noktadır. Ebla tabietleri tam olarak çözülüp yayınlandığında 
zorlanmalarla . Güney Irak'taki S ÜMER URU'na iliştirilmek istenen 
Hz. İbrahim (a.s.) ile i lgili iddia da böylece ortadan kalkmış olacaktır. 
Anladığımız kadarı ile EBLA T ABLETLERİ tarihi yeniden 
yazdıracaktır. Ebla tabietlerinin konumuzia ilgisine de i lk defa biz 
değiniyoruz. (Yıl : 1 990) 



·\'AH.ÜI)i(iK_ VE H I RİSTİYAN LI K'TA HZ. İ BRAH iM• 

Prof. Dr. Ö. Faruk HARMAN•• 

İsmi ,  Tcvrat ' ın bazı bölümleriyle (Tekvin l l /26- 1 74 )  Nehenıya 
(9/7) ve 1 .  Tarihler'de ( 1 /27)  Avranı ( Abranı ), Ahd-iAtik ' in  diğer 
yerlerinde Avrahanı ( Abrahanı) olarak geçmektedir. Tevrat 'a göre 
İbrahim ' in  adı önce "Ulu Ata" manasında Alıranı iken daha sonra 
.. mil letlcrin babası" anlamında Abralıanı 'a dönüşmüştür. Bununla birl i kte 
Abraham keli mesin in menşei ve anlamı tanı tespit edi lmiş deği ldir. 
Abranı kcl inıcsinin,  İbranice'deki "i" harfinin düşürülme özel liğine 
dayanı larak ahira m ın kısalt ı lnı ı ş  şekli  olab i leceği belirt i lmektedir. 
Abiranı Kelimesine hem Alıd-i Atik'te (Sayı lar, 1 6/ 1 , 1 .  Kral lar, l 6/34 )  
hem de  a h r m  ve  ahinımi  şekl iyle Mi laltan önce XIV ve X I I I . yüzyıl lara 
ait Ras Şamra nıct inlcri ndc rast lanmaktadır. İbran ice iştikakı bulunmayan 
Abrahanı, muhtemelen ahranı ın diyalektik bir varyantı veya Aranıi 
di l indeki aç ı l ımıdır. Kuzey Şami di l inde bir isim olan abrani, İbrah im' in  
güneyde İkamet ettiği dönemde Abrahanı 'a  dönüşmüştür. Kur'an'da 
İbrahim ismi al tmış dokuz yerde geçmektedir. Kur 'an ve hadisler dış ında 
islami kaynaklarda kelimenin meşhur olan İbrahim şekl inde başka 
telaffuz ları da vardır. 

' Prof. Dr. Ö. Faruk l la rman. scınpozyumda oturum başkan ı ve miizakcreci olarak. 
ayrıca sonıhııı  sorulara ccYap sadedinde ··Yahudi l i k  ve l l ırist iyanl ıkta Hz. 
ihrahi ııı .. lc i lg i l i  çc� i t l i  açıklaınalarda bulunmuştur. Konıışına kayıtları  tam 
a l ı namadığı  i ç i n. konuyla i lg i l i  bu met in . hocaınızın Türk iye Diyanl't Vakfı is lam 
:\ nsiklop�·d isi " n in c .  2 1  . .  s.  267-2(ıl) "daki  "ibr<ıhi nı"' m<ıtltk·sindcn ikt ihas cdi l ın i!?tir.  
" \·l a ra ıııara C ıı .  i lahiyat Fak.  Dinler Tarihi Anab i l i n  Da l ı  Üğrt.  Üyes i . 
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Yahudil ik'te H z. i h rah im 

Hz.  İbrahim Kitab-ı Mukaddes'te Terah ' ın oğl u. ihran i leri n atası 
inananların babası ve Al lah ' ın dostu olarak takdim edi lmektcd ir 
(8Tekvin. l 1 /2(); Galatyal ı lar'a M ektup. 3/7-9; Yakub' un Mektubu, 2/23 ). 
Tevrat 'ta şeceresi Nuh, Sam, Arpakşad, Şclah. Eber. Peleg, Reu, Scnıc, 
Nahor. Terah, Abram şekl inde gösteri l ir. ( Tckvin, 1 l / 1  0-26; 1 .  Tarihler, 
1 /24-27) .  Putperest olan Terah' ı n  ( Yeşu. 24/2 ) Abram 'dan başka Nahor 
ve Harran ad mda 2 oğlu daha vardır. ( Tek\' in, 1 1 /24-27 ). Soy kUltUrlinde 
i lk s ırada yer almasma rağmen İbrahim muhtemelen kardeşlerin en 
küç üğüdlir. Adının i l k  s ırada geçmesi İbran i ler ' in atası olması  i tibariyle 
derecesinin yliksekliğindendir. 

Tevrat 'a  göre (Tekvin, 1 1 /28, 3 1 ;  1 5/7; Nehemya, 9/7 ) İbrahim 
Keldan i ler' in Ur şehrinde doğdu. Tcvrat ' m  İbranice mcthindc doğum 
yeri "Ur Kasdim" şek l inde anı lmakta olup bu i fade Yunanca'ya 
"Kaldel i ler' in ur Şehri" olarak çevri lmişt ir. U r  Kasdim 'in Aşağı 
Babi lonya'da Fırat ' ın batı yakasında, bu bugünkü Bağdat ' ın 300 km. 
güneydoğusundaki Tel el-M ukayyer deni len yer olduğu belirt i lmektedi r. 
Bir  yoruma göre ise Hz. İbrahim' in doğduğu yer Kuzey Suriye'de 
H arran'a  çok yakın  olan Ura'dır. Ruhhan metnindeki bilgiye göre 
İbrahim ai lesi i l e  birlikte U r'dan Harran'a, oradan Ken'an 'a gi tmiştir 
(Tekvin, 1 1 126-27, 3 1 -3 2 ); ancak Yahvist gelenek, zımnen de olsa 
İbrani ler'in ası l  vatanının Hamm çevresi olduğunu bel i ı1nıektedir  
( Tekvin, 24/4, 7, 1 0; 27/43 ; 281 1 0; 29/4) .  K itab-ı Mukaddes geleneği 
İbrahim' in  memleketi olarak Kuzey Mezopotamya 'yı ,  yani Güneydoğu 
Anadolu 'ya tckabUl eden bölgeyi gösterir. Buglin artık Hz. İbrahim ve 
ai lesinin anayurdunun, iç inde HaıTUn ' ın da bulunduğu bu bölge olduğu 
kab u 1 edi lmektcdir. 

Hz. İbrahim' in yaşadığı dönem tam olarak b i l inmemektedir. 
Araştınııac ı lar, Tevrat 'ta nakledi len hayat h ikayesinin çeşi t l i  metin lerin 
bir araya geti ri lmesiyle oluşturulduğunu söyler. .l u l ius Wellhausen 
ekolünlin ortaya koyduğu Tcvrat ' ın edebi tarih ine göre Hz.  İbrahim ' Ic 
i lgi l i  Tevrat 'taki b i lgi ler Yahvist. Elohist ve Ruhhan metinlerine dayanı r. 
Yahvist metin mi laltan önce 950 yı l larında, Elohist metin mi laltan önce 
V I I I .  yüzyı lda, Ruhhan metni i se nı i lattaıı önce 400 ' lcrde yazı lmışt ı r. 
Tcvrat 'ta Hz.  İbrahim' le i lgi l i  bi lgi lerin Babi l  esareti devrine ait 
rivayetler olduğu, esaret sonrası dönemde Ruhhan metni yazarının buna 
bazı i laveler yaptığı , Doğu kral l ığıyla i lgi l i  Tckvin ' in  1 4 . babındak i 
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bi lgi lerin i se çok daha sonra Hclcnistl ik dönemde eklendiği i leri 
sürülmcktedir. İbrah im' in  çağdışı  olarak takdim edi len Senncar ( Şinar) 
veya Bahi lonya K ral ı  AmrafC J ' in  Babi l Kral ı  Hamınurahi i lc aynı k işi 
olduğu yönündeki yaygın görüş kabul edi lse ihrah im' in  m i lattan önce 
XXI I-XX yüzyı l larda yaşadığı söylenebi l ir. Hz. İbrah im' in  dünyaya 
gel i ş i .  çocukluğu ve gençl iğiyle i lgi l i  o larak sadeec Ki tab-ı Mukaddes 
dış ı  Yahudi d in i  l i teratüründe bi lgi bulunmakta olup hu bi lgi ler is lami  
kaynaktarla büyük oranda henzerl ik  taşımaktadır. 

Tcvrat 'a göre Hz. İbrahim'e  i lk vah iy  Ur şehrinde gelmiştir. 
Burada tanrı ların en büyüğü sayı lan Sin adına yapı lmış  pek çok tapınak 
vard ı .  S in kültü Babi lanya'da da yaygınd ı .  "Nehrin ( Fı rat) öte yakasında 
yaşayan" ihrah im ' in  babası da putpcrcstt i .  Böyle bir ortanıda Al lah Hz. 
İbrah im ' i  peygamber olarak seçmiş; ona büyük hir  m i l let olacağı, 
mübarek k ı l ın acağı . adını n  büyük olacağı , yeryüzünün bütün mi l letlerin in  
onda mübarek k ı l ınacağı müjdesi veri lmişt ir (Tekvin, 1 2/ ı -3 ; ı 8/ ı 8 ). 
Yine Tevrat 'a göre kendi sine ve zürriyetinc miras olarak veri len diyara 
gitmesi cmrcdi lm iştir. (Tckv in. 1 5i7; Resul lerin iş leri , 7/2-3 ). Terah·. oğlu 
H aran ' ın ölümünden sonra diğer oğlu Ahram ' ı ,  H aran ' ın oğlu ve kendi 
torun u Lut'u, Ahram ' ın  eşi Sarc 'yi alarak K en 'an d iyarına gitmek üzere 
Kcldani lcr' in Ur şehrinden ayrı l ıp  Harran 'a  vannış (Tekvin. ı 1 /28-3 1 ) . 
Hz .  ihrahim ve beraberindeki ler Terah ' ın ölümüne kadar uzun bir süre 
Harran'da kalmışlardır  (Tekvin, ı ı /3 1  ). Nihayet İbrahim, yetmiş beş 
yaşında iken Rab h· ın emri üzerine eşi S are ve yeğeni Lut i l c  birl ikte 
Harran 'da kazandıkları malları ve yanı ıula çal ışan insanları alarak Ken 'an 
d iyarına gitmiş ( Tckvin. 1 2/ 1 -5 ) . Bölgede kı t l ık  baş gösterince güneye 
doğru yo luna devam ederek M ısır'a ulaşmıştır (Tckvin. ı 2/9- ı 0) .  B ir  
süre sonra da Sarc. Lut  ve Sarc'nin cariyesi Hacer ' le  birl ikte Kcn 'an 
d iyarı na. i lk mczhah yaptığı Bcyt-el 'c  ( Bethcl ) dönmüş (Tekvin, ı 2/ ı ı -
1 3/4 ) .  Burada M ısı r'dan getirdik leriyle birl i kte serveti daha da artmıştır. 
Bundan sonra ihrah im i lc Lut birbirinden ayrı l ı rlar. Lut, Erden havzasını  
terc ih ederken ihrahim Hchron 'a giderek M am re meşel iğine yerleşir. Rab 
o bölgeyi bütünüyle onun soyuna vereceğini  bi ldi ri r  (Tekvin. 1 3/ ı 8 ) .  
Elam kral ın ın F i l ist in ' i  i şgal edip  Sodom ve Gomore' yi yağmalaması ve 
Lut 'u  esi r  alması üzerine Amori lcr' le hir antlaşma yapan İbrahim,  
adamları ve müttefikleriyle birl ikte i şgalci leri F i l istin 'den kovarak yeğeni 
Lut i lc halkını kurtarımşt ır (Tckvin.  1 41 1 3-24) .  

Hz .  İbrah im, nıad edi len Ken 'an d iyarın ın kendisine verileceğine 



54 

inanmakta beraber bu hususta Tanrı 'dan gözle görülür bir işaret ister ve 
bu işaret kendisine gösteri lir (Tekvin, I 5/7- I I ). Ayrıca ona zürriyetinin 
çok olacağı müjdesi verilir (Tekvin, I 5/ 1 -6). Fakat K en 'an diyarına 
gelişin onuncu yı lında hala çocuksuz olan Sare cariyesi Hacer' i kocasına 
verir ve Hz. İbrahim seksen altı yaşında iken İsmai l dünyaya gelir 
(Tekvin, 1 6). İsmail ' in doğumundan sonra geçen on üç yı l l ık süreyle 
ilgili Tevrat'ta bilgi yoktur. İbrahim doksan dokuz yaşına gelince 
kendisine Sare'nin. de bir çocuk doğuracağı müjdelenir, bütün Ken 'an 
diyarı zürriyetine ebedi mülk olarak vaad edi lir (Tekvin, 1 2/ 1 -3,6-7� 
1 3/ 1 4- 1 7; 1 5/ 1 -2 1 ;  1 7/2-2 1 ;  1 8/ 1 8; 2 1 / 1 2� 22/ 1 5 - 1 8). Bu ahdin simgesi 
sünnet olmaktır. İbrahim sünnet olduğunda doksan dokuz, İsmai l de on 
üç yaşındadır (Tekvin, 1 7/22-27) .  

Hz. İbrahim 1 00, Sare doksan yaşında iken İshak doğar. Fakat 
İshak'ın sütten kesilmesinin ardından kıskançlık duyguları kabaran 
Sare'nin isteği ve Rabb ' in emri üzerine İbrahim, Hacer ilc İsmai l '  i evden 
uzaklaştırır. Onlar bir süre Beer-şcba çölünde dolaştıktan sonra Paran 
(Faran) çölüne gidip orada yaşarlar (Tekvin, 2 1 / 1 -2 1 ). revrat'taki 
konuyla i lgi li bi lgiler bazı problemler taşımaktadır. Mesela Sare'nin, 
doğduğu günden itibaren İsmai l ' i  kıskanmamasıı1a rağmen kendi oğlu 
İshak dünyaya gelince kadar on üç yı l boyunca ona katlanmış olması 
zayıf bir ihtimaldir. Ayrıca Tevrat' ta bildiri lenlere bakılırsa o sırada on 
yedi yaşında bulunması gereken İsmail 'den "çal ı dibine atılan küçük bir 
çocuk" olarak söz edi lmesi de (Tekvin, 2 I /8-20) tuhaftır. Diğer taraftan 
İshak ' ı  müjdelemek üzere misalırler (melekler) geldiğinde (Tekvin, I 8/ 1 -
32) İbrahim' in, eşi Sare ve uşağı ile birlikte oturduğu bildirilmekte, fakat 
İsmai l ile annesinden hiç söz edilmemektedir. Halbuki Sare'nin onların 
dışarı atı lmalarını istemesi bir arada bulundukları kanaatini venııektedir. 
Bütün bunlar, İslami kaynaklarda belirtildiği üzere İsmai l ' in küçük yaşta 
iken annesiyle birl ikte evden uzaklaştırı ldığını ihtimal ini 
güçlendinııektedir. 

Tevrat 'a  göre İbrahim, Manıred 'den cenup diyarına göç eder ve 
Kadeş ile Şur arasındaki Gerar'a gider (Tekvin, 20/ 1 - I 8 ). Kral 
Abimelek'le yaptığı anlaşma uyarınca orada bir kuyu kazar ve oraya 
Bccr-Şeba (yemin kuyusu/ yedi kuyu) adını verir (Tekvin, 2 1 /22-33 ). 

İshak büyüdüğünde İbrahim'e onu kurban etmesi emredilmiş. 
İbrahim oğlunu kurban etmek üzere Moriya diyarına götiinııllşse de Rab 
onun yerine bir koç gönderınİştir (Tek vi n, 22). Tevrat 'a göre Sare I 27 
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yaşında Hcbron 'da vefat ·etnı'iş ve İbrahim tarafından Makpela mağrasına 
defnedi lmiştir (Tckvin, 23 ). Yaşı 1 40'a varan İbrahim, İshak' ı  
cvlendinıı i �  (Tckvin. 24). kendisi de Ketura adında bir  kadınla evlenmiş 
ve c..>ı ıd.ın Zimran. Yokşan, Medan, Midyan, Yişbak ve Şuah adındaki 
çocukları doğmuştur (Tekvin, 25/ 1 -4; krş. Taberi, I, 309).  Hz. İbrahim 
kendisine ait her şeyi İshak'a bırakır. Cariyelerinin oğullarına ise 
hediyeler verir ve onları oğlu İshak'ın yanından aynlarak şark diyarına 
gönderir. 1 75 yaşında vefat eden İbrahim ' in  oğulları İsmail ve İshak 
Makpcla mağrasına, Sare'nin yanına gömerler (Tekvin, 25) .  Bugün 
burası Hal i l  (Hebron) diye adlandırılmaktadır. 

Ahd-i Atik'e göre İbrahim Allah' ın dostudur ( İşaya, 4 1 /8;  Il. 
Tarihler, 20/7) .  İsrai l ,  İbrahim' in  zürriyeti diye çağrı lmaktadır (işaya, 
4 1 /8;  Yeremya, 33/26; Mezmur, 1 05/6; ll .  Tarihler, 20/7) .  Ahd-i Atik 
yazarları çeşitli vesi lclerle onu örnek bir şahsiyet olarak gösterirler: 
Yahve, "İbrahim'in Allah ' ı" diye tavsif edi lir (Çıkış, 3/6, 1 5, 1 6;4/5;Ester, 
1 31 1 5 ; 1 41 1 8; Mezmur, 46/ 1 0). Rab, İbrani ler' in Ken 'an diyarındaki 
hakları kendisinin İbrahim'e görünmcsine, ona yaptığı vaad ve ahidlere 
bağlar (Çıkış, 6/3, 8; 32/ 1 3 ;  Tensiye, 34/4); Hz. Musa, Yeşu, İ lya, Davud, 
Nch cm ya hep bu ahdi hatırlatırlar (Çıkış, 2/24; Sayı lar, 32/1 1 ). 

Kitabı-ı Mukaddes dışındaki Yahudi dini l iteratüründe de İbrahim 
Yahudi dindarlığının model i olarak gösteril ir. Talmud ve Ahd-i Atik 
tefsirlcrinde, Hz. İbrahim ' in bütün emirleri daha onlar vahyedilmeden 
önce yerine getirdiği, şi fahi Tora'ya uygun davrandığı, M usa şeriatının 
hükümlerini uyguladığı, bunlar oğlu İshak ile torunu Yakub'a  vasiyet 
ettiği ve sabah ibadetini  ilk defa onun tesis ettiği kabul edilmektedir. En 
önemli fazileti Allah' ı  i lk tanıyan kimse olmasıdır. Onun bir, üç, on veya 
kırk sekiz yaşında Allah ' ı  tanıdığı ileri sürülmektedir. Bir put ustası olan 
babasının putlarını reddettiği için Kral Nimrod (Nemrud) onu ateşe atmış 
ve Cebrai l kendisini ateşten kurtarmıştır. İbrahim, Allah' ın kendisiyle 
rüya veya rü'yette değil açık olarak konuştuğu büyük peygamberlerden 
biridir. Keldaniler' in ülkesinde gerçek tanrının bi lgisine erişmiş, i lahi di l 
olan İbranice'yi öğrenmiş, memleketin putperestt iği reddetmiş, Tanrının 
buyruğu üzerine ülkesini terk ederek K en 'an diyarına: gitmiştir. 

H ı ristiyan'lık'ta Hz. İbrah im 

Hz.  İbrahim Hıristiyan kültüründe de özel b ir  yere sahiptir. Ahd-i 
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Cedid'de Zekeriyya ve Meryem, İbrahim'in yapılan vaadleri ve onunla 
akdedi len ahdi dile getinııekte ( Luka, 1 /55 .  73 ) . İbrahim'in soyundan 
geldiği bel irti len Hz. İsa ( Matta, l l l ; Luka, 3/34) muhteli f kişi leri 
"İbrahim'in kızı veya oğlu" diye adlandınııakta ( Luka, 1 3/ 1 6; 1 9/9), 
"İbrahim zürriyetiyiz" diyen Yahudilere onun gibi davranınaziarsa bütün 
ayrıcalıklarını kaybedecekleri uyarısında bulunmaktadır (Yuhanna, 8/33-
44) . Diğer peygamberlerle birlikte "AI Iah ' ın melekutunda" olan İbrahim 
( Luka, 1 3/28 )  bütün İnanan ların, doğruların ve Yahudilerin ( Luka, 1 6/22-
30) atasıdır; diğer mil letler onun gölgesinde oturacaklardır (Matta, 81 1 1 ). 

Petrus, İstefanos (Resullerin İşleri, 3/25; 7/2-8, 1 7) ve Pavlus 
( İbrani ler'e Mektup, 6/ 1 3) Yahudilere atalan İbrahim'e yapılan vaadleri 
hatırlatır. Pavlus, bu vaadierin İbrahim' in oğlu ( İbrani ler'e Mektup, 
2/1 6). İsa Mesih'te gerçekleştiğini belirtmekte (Galatyalı lar'a Mektup, 
3/ 1 6- 1 8), İbrahim 'in zürriyetinden olmaktan çok onun yolundan gitmenin 
öneml i  olduğunu vurgulamaktadır (Romalı lar'a Mektup, 9/7-9). 
Hıristiyanlar, Pavlus'tan itibaren onu bir imam modeli olarak kabul 
etmektedirler. Yeryüzünün bütün mil letleri İbrahim vasıtasıyla i lahi lutfa 
nail olmuşlardır. Kendisi Al lah'a imanıyla Salih sayı lmıştır (Romalı lar'a 
Mektup, 4/3 ; krş. Tekvin, 1 5/6). İbrahim'in imanını taklit edip o imanda 
yaşayanlar onun manevi çocuklarıdır (Romalılar'a Mektup, 4/ 1 1 , 1 2 )  
dolayısıyla onun vasıtasıyla mübarek kılınmışlardır. Yahudiler İbrahim'e 
kan bağı i le Hıristiyanlar ise iman bağı i le bağlıdırlar. O inananların 
babasıdır. 

Tarihçi Josephus, Berosus'tan naklen, tufandan on nesil sonra 
Keldaniler arasında yaşadığı bi ldirilen büyük sal ih kişinin İbrahim 
olduğunu söyler. Ona göre İbrahim, semayı gözlemteyerek Allah'ın 
varlığını akı l  yoluyla bulan i lk kişidir. Yahudi fi lozof Phi lo'ya göre ise 
İbrahim, Musa şeriatını değil tabiat şeriatını uygulamıştır. Tarihçi 
Nicolas de Damas, İbrahim'in bir ordu ile Kalde'dcn çıktığını, önce 
Şam'a gidip orada bir si.ire kaldığını, daha sonra Ken'an diyarına 
gi rdiğini nakletmektedir. Justin'e göre İbrahim Şam'ın dördüncü kralı 
idi. Josephus, Philon, Nicalos de Damas gibi bazı kil ise yazarları Hz. 
İbrahim 'in astronomi, metafizik ve matematikteki derin bilgisinden bash . 
etmektedir. Suidas harneri ve İbrani dilini, İsidore de Sevilc ise SUryani 
ve Keldani harf karakterlerini onun icat ettiğini söylemektedir. Yesirah 
kitabı ile 88 ve 89. mezmurlar ona nispet edi lmektedir. 

Kil ise, inananların atası kabul ettiği İbrahim 'in adını IX.  
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yüzyı l ından itibaren şehitler kütüğüne ( artyrologes ) kaydetmişt ir. 
İbrahim ' in oğlunu kurban etmesi hadiscsi Papa Damasc ' tan i t ibaren ayin 
k i tabına al ınmıştır. Kıbti k i l i sesi onu 28 Mart 'ta anarken Süryan i k i l i sesi .  
ateşe atı ldığı kabul edi len 20  Ocak'ta özel tören düzeıılcnıcktedir. 

Kitab-ı M ukaddes dışında kalan ve apokri f kabul ed i len eserlerde 
de Hz. İbrahim' le i lgi l i  bi lgi ler vardır. I I .  yüzyı la ait Apocalypse 
d'Abraham adını taşıyan apokri f eserde İbrahim' in  put ustası olan 
babasına yardım ettiği, ancak çeşit l i  olaylar sebebiyle zihninde putlara 
tapmanın meşruluğu hakkında şüpheler uyandırdığı nakledi l ir. Hz. 
ihrah im' le  i lgi l i  diğer bir apokrif k itap da Testament d' Abrahanı adını 
taşımakta ve onun vefatın ı  anlatmaktadır. Yazı l ı ş  tarihi  b i l inmeyen bu 
eserlerde müel l i f  Hz. M usa'nın vefatıyla i lgi l i  Yahudi kaynaklarından 
faydalanmıştır. 
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Prof. Dr. Mustafa BAKTIR* 

A-KU R'AN V E  KISSALAR 

Kıssa, insanlık tarihi kadar eski bir anlatım biçimidir. Kur'an-ı 
Kerim'de kıssalar, özellikle peygamber kıssaları geniş bir yer tutar. 
Hatta Kur'an'ın Taberi'ye göre üçte biri, M .  Reşid Rıza'ya göre de 
dörtte üçünü oluşturduğu kaydedilmiştir. Bu tesbitler tamamen kesin 
olmanıakla birlikte, nisbi bir gerçeği ifade ettiği de gözden uzak 
tutulnıamalıdır. 1 

Kur'an'ı Kerim'de çokça zikredi len kıssaların gayesi, Kur'an'ın 
ası l  indiri l iş gayesinin gerçekleşmesidir. Bunlar, sırf bazı tarihi 
olayların hikaye edi lmesi için kaydedi lmemiş, Kur'an'da aniat ı lmak 
istenen i lahi mesaj ın daha çarpıcı ve inandırıcı hir üslupla Kur'an 
nıuhatablarına ulaştırılması için veri lmiştir. Bu kıssalar anlatı l ırken 
dinin ası l  gayesi yanında, iki nci derecede önemli olan birçok 
meseleye de i Şaret edi lmiştir. Böylece beşeriyetİn yaratı l ışında 
mevcut sosyal ve psikolojik cihetler göz önünde bulundurularak daha 
cazip ve canlı bir anlatım üslubu yakalanmıştır.2 

Diğer taraftan k ıssalar, insan topluluklarınm özel liklerine göre 
peygamberlerin nasihat ve irşadların ı  di le getirirler. Bu toplumların 
her zaman maksatlarını bulabilecekleri birer tip olarak ortaya 
konuldukları, gözden uzak tutulmamal ıdır. Mesela Hz. Nuh'un (a .s . )  

• Atatürk Üniversitesi İ lahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi. 
1 K ur'an kıssaları hakkında geniş bi lgi  iç in bkz. Yıldırım Suat Kur'an-ı Kerim'de 
K ıssalar. Atatürk Üniversitesi, İs lami İ l imler Fakültesi Dergisi, 3. sayı. Ankara 
1 979. s. 3 7-63 . Şengül, İdris. Kur'an Kıssaları Üzerine, İzmir 1 994, s.26. 
� Yıldırım, s.40, Şengül. s.27, 2R. 
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kavmi sapık ve mağrurdur. Hz. Lut'un (a.s.) kavminde sefahat ve 
fuhuş yaygındır. Ad kavminde dünyevi güç ve kuvvet, Semud 
kavminde dünya nimetlerine perestiş ve gurur, Medyen ahalisinde 
ölçü, tartı ve muamelelere hile karıştırma, İsrai l oğullarında da inat ve 
taassub vardır. Bunların hepsi bazı cezalara maruz kalnıışlar, 
peygamberlere uyanlar i se kurtulmuşlardır. 1 

Kur'an kıssalannda, insanlığı irşad ve terbiye için gönderilen 
peygamberlerin ayrı bir yeri vardır. Bu kıssalarda, peygamberlerin 
Allah'tan aldıklan hidayet düsturların ı  insanlara tebliğ keyfiyeti, bu 
tebliğ karşısında insanların takındığı müsbet ve menfi tavırlar, imanla 
küfür cepheleri arasında geçen tevhit mücadelesinin, kısa ve özlü 
tarih i  vardır. Böylece Kur'an, muhatablannı aynı hataya düşüp de 
helak olmaktan sakındırmak istemiştir. 2 

Kur'an'daki kıssalarla ilgi l i  olarak bir hususa da temas etmek 
istiyoruz. Kıssalarda, tarihi unsurların genellikle kapalı tutulması, 
bunların gerçekliğini inkar ederek hayali, temsili veya uydurma 
olabileceği vehmini doğurabilir. Bu görüş kesinlikle reddedilmiştir. 
Çünkü böyle kabul edi ldiğinde Kur'an'ın hayra yönlendirici, 
inkarcıların kötü akıbetierini göstererek de caydırıcı olma hususiyeti 
ve eğitim gayesi gerçekleşmeyecektiL Bu da Kur'an'ın temel 
espirisine ve i lahi mesaj özelliğine aykındır.3 

Kur'an'da peygamberlerin kıssalan anlatı l ırken örnek insanlar 
oldukları ve özellikle onların hayatlarından ibret alınması gerektiği 
vurgulanmıştır: "Andolsun onların (geçmiş peygamberler ve 
ümmetlerin) kassalarmda akıl sahipleri için pek çok ibretler 
vardır."4 

Kur'an'da anlatilan kıssaların en önemli fonksiyonlarından birisi 
de, tarihte yaşayan insanlardan hayır ve şer tarafını temsil eden 
"Model Şahsiyetlerin" takdim edilmesi ve böylece insanlara 
örnekler sunulmasıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v. ) 
hakkında şöyle buyruluyor: 

"Andolsun ki, Resullullah sizin için, Allah'a ve Ahiret 

1 Yıldırım, s.43, 44. 
2 Şengül, s. ı 7, 29. 
3 İigili görüşler için Bkz. Şengül, s. I ı 6- ı 25.  
4 ı 2Nusuf ı ı ı .  ayrıca bkz. 33/ Ahzab 2 ı .  60/Mumtehine ı 6.  



1 .  Hz. i brahim Sempozyumu Bild irileri 61 

gününe kavuşmaya umanlar ve Allah '• çok zikredenler için güzel 
bir örnektir." 1 

"Model şahsiyet" veya "Güzel örnek" olarak tercüme 
edebi leceğimiz "üsve-i hasene" tabiri, Kur'an'da M i.imtehine 
Suresi'nde iki ayrı ayette, Resullullah'tan (sav) başka geçmiş 
peygamberler arasında sadece İbrahim (as) için kullanılmıştır: 

"İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda sizin için 
gerçekten güzel bir örnek (üsve,i H asene) vardır. Onlar 
kavimlerine demişlerdi ki, "Biz sizden ve Allah'• barakıp 
taptlklarmazdan uzağaz. Sizi tanımıyoruz. S iz birtek Allah 'a 
inaomeaya kadar sizinle bizim ara mızda düşmanlik ve öfke 
belirmiştir ... " 2  

Bu ayetin devamında," . . .  Ancak İbrahim'in babasma söylediği, 
andolsun ki senin için mağfiret dileyeceğim, fakat sana Allah'tan 
gelecek herhangi bir şey için de elimden bir şey gelmez . . .  " 
buyuruluyor. Ancak Hz_. İbrahim (as)'ın babasa hakkında dua etmesi 
hoş karşılanmamış o da babasının Allah'a iman etmediğini anlayınca 
bundan vazgeçmiştir.3 

Hz. ihrahim (as.)'ın bu haraketi Kur'an'ın diğer ayetlerinde 
açıklanan, normalde anne ve babaya iyil ikte bulunmayı, onlara "of' 
bi le dememeyi emreden,4 Allah'ın şirki  affetmeyeceği,5 şirke 
çağırmalan halinde onlara itaat gerekrnediği,6 şeklinde· emir ve 
tavsiyelerine uygundur. 

Yine Mümtehine Suresinde Hz. İbrahim (as) i le i lgili olarak 
meselenin ehemmiyeti vurgulanıyor ve şöyle buyuruluyor: 

"Muhakkak ki sizden Allah'a ve Ahiret gününe varacağma 
uman kimse için bunlarda (Hz. İbrahim (as.) ve beraberinde ki 
müminlerde) güzel örnekler vardar."7 

1 3 3 /Ahzab2 1 .  
� 60/Mümtehine 4.  
' Bkz. 9ATevbe, ı ı 4. 
� Bkz. ı 7/İsra 23, 24. 3 ı /Lokman ı 4. 
5 4/Nisa45, ı ı 6.  
ı ı  3 ı /Lokman ı 5.  
7 60/Mümtehine 6.  
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Kur'an'ı Kerim peygamberlere ve onlara tabi olan 
müminlere, özel tavır ve yaşayışlarda benzemeyi açık olarak teşvik 
ediyor. Nitekim her gün kıldığımız namazlarda okuduğumuz Fatiha 
Suresinde, . "( Allaha m), bizi doğru yola, kendilerine nimet 
verdiğin kimselerin yoluna h idayet et, gazaba uğrayanlarm, 
sapanlarm yoluna  değil" şeklinde dua etmemiz emredil iyor. 
Kendisine nimet veri lenierin başında, h iç  şüphesiz peygamberler 
geliyor. Yüce Rabbımız onları önder, din ve dünya işlerinde mürşid, 
ahlak ve fazi lettte insanlığa örnek ve model olsunlar diye seçmişdir. 
Hz. İbrahim (as)'da Kur'fın'da örnek bir şahsiyet olarak kendisinden 
çokça bahsedilen bir peygamberdir. 

B- KUR'AN'A GÖRE Hz. İBRAHiM (a.s.) 

Hz. İbrahim (as), Hz. Nuh (as), Hz. Musa (as), Hz. İsa (as) ve 
ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed (sav) i le birlikte "Ulu'l
Azm" peygamberlerden sayılmıştır. 1 Hz. İbrahim (as.)'in ismi 
Kur'an'ı Kerim'de 69 kere zikredilmiştir. Hz. Musa (as)'dan sonra 
Kur'an'da en çok ismi geçen peygamber, Hz. İbrahim (as)'dir? 

Bir defasında Hz. Peygamber (sav)'e bir sahabi gelerek "Ey 
insanlarm en hayırhsı" dedi. Buna karşılık olarak Resullul lah (sav): 
"0, İbrahim (as)'dir" buyurdular.3 Bu hadis, çeşitli şekillerde tevil 
ve izah edilmiş olsa da, Hz. İbrahim (as)'ın Resullullah (sav) 
nezdindeki itibarını göstermesi açısından önemlidir. 

Yukanda da belirttiğimiz gibi, Resullullah (sav)'den sonra 
Kur'an'da "Üsve-i Hasene", yani model şahsiyet olarak veri len tek 
peygamber, Hz. İbrahim (as)'dır. Bu bakımdan bu tebliğimizde onun 
örnek şahsiyeti i le ilgili olarak Kur'an ve Sünnet'te geçen vasıfları 
tesbit edip iki ayrı gurupta vermek istiyoruz. Bunlardan birincisi, 
peygamberi ve vehbi vasıflar, ikincisi ise beşeri ve kesbi vasıflardır. 
Aslında onun hususiyetlerini, kesin çizgilerle iki ayrı grupta 
toplamanın zorluğunun da farkındayız. Ancak peygamberi ve beşeri 
şahsiyetini ortaya koymak için böyle bir tasnife gitme ihtiyacını 

1 Bkz. 33/ Ahzab 7. 46/Ahkaf35. 
2 Bkz. M. Fuad abdulbaki, el-Mucemu'l-Mufehres li Elfazi'l Kur'an'il-Kerim Mısır, ts. 
s. 1 -2 .  
:ı Müslim, Fedail. 1 50 H. No. 2369, EbU Davud, Sünnet, 1 4, H.No: 4672. 
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duyduk. Bu iki grup arasında bazı tedahül lerin olması da ihtial 
dahil indedir. 

C- PEYGAMBERi VE V E H Bi VASl FLARI 

1- Kendisine ve Nesiine Peygamberliğin Verilmiş Olmasi 

Hz. İbrahim (as)'n peygamberliği. Kur'an'da Çeşitli şekil lerde 
i fade edi lmiştir. Bakara Suresinde iki bir ayette şöyle buyruluyor: 
" Bir zamanlar Rabbi İbrahim'i bir tak1m kelimelerle smam1ş, 
onlan tam olarak yerine getirince, ben seni insanlara öndek 
(imam) yapacağim demişti". 1 Böylece Allah. Hz. İbrahim (as)'ı 
kendisine uyup hidayete erecekler için bir önder yaptı . Bu onun fazilet 
ve şerefte çok ileri bir seviyede olmasından dolayıdır. Güzel ahlak ve 
sıfatiarda mümtaz bir mevki kazandığı için Allah bu vazifeyi ona tevdi 

. . ' etmıştır. -

M .  Abduh'a göre burada ki "imamet" risalet manasınadır. Çünkü 
peygamberlik kesble olmaz onun için de ayette buna işaret edilerek 
bizzat Allah'ın imanı. yani önder, yaptığı vurgulanmıştır. Nitekim O 
da insanları şirkten uzaklaştırıp halis tevhide davet ederek bu 
önderliğin gereğini yapmıştır:J 

Nahl Suresinde de şöyle buyuruluyor: . "İbrahim gerçekten 
Hakka yönelen, Allah 'a itaat eden bir önder idi. Allah'a ortak 
koşanlardan değildi. Allah'ın nimetlerine şükredici idi • . Çünki 
Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti."4 

Allah'ın onu seçmiş olması, kulun şayi olmaksızın bir çük 
nimetierin meydana geldiği i lahi feyzini ona vermesidir. Bu da ancak 
peygamberler ve onlara yakın olan sıddikin ve şüheda inçidir.5 

Hz. İbrahim (as) hakkında Bakara Suresinde ki bir başka ayette 

1 2iJ3akara 1 24. 
� Bkz. Kurtuhi Muhammed b. Ahmed, cl-Cami'li Ahkami'ı-Kur'iin, Beyrut, ts, I l .  1 07.  
' \hı hammed Ahduh. Tefsiru'ı-Kur'iin'il Kerim, nşr. M.  Reşid Rıza. Mısır ı 945,  ı ,  
4 :'i :'i .  
-ı l (ı; :--Jahl. ı 20. 1 2 1 .  
' isfdıani. Ragıp. Ehüı:Kasım cl-l luseyin h. Muhammed, eı-Mufredat fi Garibil'ı
Kur'an. \1 ısır. 1 96 1 .  s.87. 
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de şöyle buyruluyor: " i brahim'in din inden kendini bilmezlerden 
başka kim yüz çevirir'! Andolsun ki, biz onu dünyada (elçi) 
seçtik. Şüphesiz o, Ahirette de Salihlerdendir." 1 

Yukarıdaki iki ayette geçen "ictiba" ve "istifa" lafızları 
"seçmek" manasma eş anlamlı kelimelcrdir. Hz. İbrah im (as) bu 
makamlara Allah'ın lütfı.i ve ikranıı i le seç i lerek nai l olmuştur.2 

Enbiya Suresinde de onun peygamberl iği hakkında, " Andolsun 
biz İbrahim'e daha önce rüşdünü vermiştik. Biz onu iyi 
tanırdık"3 buyrulmaktadır. İ sfehani'ye göre bu ayette geçen "rüşd" 
kel imesi, Hz. İbrahim (as)'ın risaletten önce sahib olduğu hidayet ve 
doğruluk manasınadır.4 

Hz. İbrahim ( as)'ın nesiine de peygamberl iğin verilmiş olduğu 
Kur'an'da değişik ayetlerle i fade edilmiştir. "Ona İshak ve Yukub'u 
bağışladık. Peygamberfiği ve kitaplan onun soyundan gelenlere 
verdik. . .  "5 

Peygamberliğin ve semavi kitapların onun nesiine verildiğinin 
Kur'an'da açık bir şekilde belirtilmiş olması, şeretlerin en büyüğüdür. 
Nitekim Beni İsrail peygamberleri ve Hz. İ sa ( as), Hz. Yakub (as)'ın 
soyundan, Hatamü'l-Enbiya Hz. Muhammed (sav)'de diğer oğlu Hz. 
İsmail ( as)'in soyundan gelmiştir. Resul lullah (sav)'den sonra da 
peygamberlik kapısı kapanınıştır.1' · 

Kur'an'ı Kerim· de başka ayetlerde de Hz. İbrahim ( as)'ın 
neslinden gelecek peygamberlere ve salih kişilere temas edi lmiştir.7 

2- Makam-ı İ brahim'in Namazgah Edinilmesi 

Allah'u Teala Kur'an'da Resullul lah (sav)'e ve onun şahsında 
ümmete şöyle hitab ediyor: "Biz Beyti (Kabe'yi) insanlara 

1 2/13akara, 1 30. 
� Emiri · Ahmet el-13era, İbrahim Aleyhisselam ve Da'vetuhu fi'I-Kur'an'l Kerim. 
Cidde 1 986, s. l 48 .  

· 

.ı 2 1  /Enbiya 5 1 .  
4 İsfehani, s. l 96. 
5 29/Ankabut 27. 
1' Sabüni, Muhammed Ali ,  Muhtasaru Tefsir-i İbn-i Kesir. 13eyrut 1 98 1 .  l l L  35 .  
7 Bkz. 6/En'am, 84-88. ı 9/Meryem 49. 2 I /Enbiya 72,  73 . .  
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toplanma mahalli ve güvenli bir yer klld1k. Siz de İbrahim'in 
makammda bir namaz yeri edinip orada namaz k• h n ... " ı 

Rivaycte göre Hz.  Ömer (ra) Peygamber Efendimize Makam
ı İbrahim'de namaz kılınmasını teklif ettiğinde, bu ayet nazil 
olmuştur.2 

Makam-ı İbrahim'in ne olduğu hususunda farklı görüşler 
bulunmaktadır. Makam-ı İbrahi$.;;:b.irgörüşe gQ_re-Haccm-taii!antl,' .bir 
görüşe göre Arafat, Müzdelife ve Çemrelerdir. Haram-i -Şerif diyenler 
de olmuştur. Ancak İbn Kesir'in ·-ve cumliilr'ün tercihine göre, Hz. 
İbrahim (as)'ın Kabe'nin binasını tamamlamak üzere üzerine çıktığı 
taştır. Resullullah (sav), tavafı bitirdikleri zaman b:ımida iki rekat 
namaz kı lmışlardır.3 Nitekim şartlar müsait olduğunda, tavaf 
namazının burada kılınması sünnettir. 

D- BEŞERi VE KESBf VASlFLARI 

I -İ slam Olmas1 

Hz. İbrahim (as)'ın İslam ohışuyla i lgil i  olarak Kur'an'da 
şöyle buyrulmaktadır: " İbrahim'in din inden kendini 
bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Andolsun ki,  biz onu 
dünyada (elçi) seçtik. Şüphesiz o ahirette -de iyilerdendir. Çünkü 
Rabbi ona "Müslüman ol" demiş, O da Alemierin Rabbma boyuri 
eğdim (İslam oldum) demişti."4 

Bu ayetler açık olarak gösteriyor ki, Hz. İbrahim (as)'ın dini 
İslam idi . İslam, Allah'ın emrine teslim olmak ona inkıyad etmek 
demektir. Nitekim Hz. İbrahim (as) hayatında bunu açık olarak 
göstem1iŞtir. Al lah'ın emri i le oğlunu kurban etmek istemiş, gözünü 
kırpmadan ateşe atılmış, bütün malını misafirlerine ziyafet ıçın 
harcamış, hatta ruhunu kalbini her şeyini Allah'a vermiştir.5 

1 2/Bakara ı 25 .  
2 Sahüni. ı .  ı ı R  . 
. ı S:ihiıııi. ı .  ı ı X. 
� 2 'Bakara.  ı �o. ı � l .  · 
5 Bkz. o. 'E nam 1 62.  
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2- Han if Dininden Olması 

Kur'fmı Kerim'de değişik ayetlerde Hz. ihrahim (as)'ın Hani f 
olduğu bi lhassa vurgulanmıştır: "İbrahim ne Yahudi, ne de 
Hristiyan idi. Fakat o Allah '• bir tanıyan dosdoğru bir müslüman 
(haniO idi. Müşriklerden de değildi:' 1 "İbrahim, gerçekten 
H akk'a yönelen Allah'a itaat eden bir önder idi. Allah'a ortak 
koşanlardan değildi. "2 

Hanif, Allah için İslam'a bağlanışında müstakim olan 
demektir. Birisi müslüman olduğunda, "Filan hanif oldu" denil irdi. 
Hanif, islama doğru bir şekilde meyledip onun üzere sehat eden kimse 
demektir. Cahilliye döneminde sünnet olan ve Kabe'yi tavaf edene 
Hanif ismi verilirdi. Çünkü cahiliye araplannda Hz. İbrahim (as)'dan 
sadece bu ikisi kalmışti. 3 

Nitekim bir hadiste de Resullullah (sav) şöyle buyurmuşlardır: 
"AIIah'a  en sevgili olan din, semahat ve suhulet üzerine kurulmuş 
olan din-i H anif-i İslamdar."4 

3- Halilullah (Allah Dostu) Olmasa 

Peygamberler, Allah'ın elçileri olma bakımından farksız 
olmakla birlikte, her birisinin'bazı hususiyetleri vardır. Bu cümleden 
olarak Hz. Musa (as)'a "Kelimullah", Hz. İsa (as)'a "Ruhullah", Hz. 
M uhammed (sav)'e "Habibullah" denildiği gibi, Hz. İbrahim (as)'de 
"Halillullah" denilmiştir. Nitekim Kur'an'da şöyle buyuruluyor: 
"İşlerinde doğru olarak kendisin i Allah 'a veren ve İ brahim'in 
Allah 'm bir tamyan dinine tabi olan kimseden dince daha güzel 
kim vardır? Allah İbrahim'i (kendisine) dost edinmişti."5 

Elmalı'ya göre Halil, bir kimsenin umur-ü esran arasına giren ve 
muhabebeti , kalbinin eczasına nüfuz eden dostu demektir ki hiç bir 
haleli olmayan meveddet (sevgi ) manasma hul letten alınmıştır. 

1 3/Al-i İmran 67. 
2 1 6/Nahl 1 20 . 
. ı Zebidi. Muhammed. Murteza. Tacu'I-Aras, Bingazi, ts. VI, 77. 
� Buhari, İman 29, ı ,  ı ı 5.  Ahmet 'h. ı IanhcL I .  236. Miras. K. Naima. Sahih-i Buhari 
muhtesarı Terid-i Sarilı Tercümesi. Ankara, ı 969, 1 .  48. 
5 4/Nisa ı 25 .  
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Allah'ın Hz. İbrahim (as)'ı hal i l  edinmesi, onu bir hal i l  gibi özel seçim 
ile şereflendirip mazhan esrarı rabhani kılmış olmasından mecazdır. 1 

Bir başka izaha göre Allah'ın Hz. İbrahim (as)'i halis bir dost 
edinınesi demek, Hz. İbrahim (as)'i dost gibi i lahi sırlarına vakıf 
kılarak tckrim buyurmuş olmasıdır. Bu yüce unvanın veri l iş sebebi, 
Hz. İbrahim (as)'ın Allah'a şiddetle muhabbeti, Allah'ın rıza ve 
muhabbetini eelbeden ibadetlerde bulunmasıdır. Bir rivayete göre 
Hali lullah vasfını olması, insanlara ihsanda bulunması, karşılığında bir 
şey istememesidir. 2 

Bir hadisde Peygamber Efendimiz (sav) onun Hali l  sıfatını 
vurgulayarak şöyle buyurmuşlardır: "Her peygamberin 
peygamberlerden dostalar vard1r. Benim dostum ceddim ve 
Rabbimin Halili olan İbrahim'dir" . Hz. Peygamber (sav) daha 
sonra Al-i İmran Suresinin 68. ayetini okudular.3 

4- Yumuşak Huylu Olmasa 

Hz. İbrahim (as) kemal sı fatiardan birisi olan yumuşak huylu, 
halim selim bir insandı. Nitekim bir peygamber için halim selim 
olması, tebliğ görevini yapabilmesi için gerekiyordu. Kur'an'da Hz. 
Peygamber (sav)'e hitaben şöyle buyurulmuştur: "O vakit Allah'tan 
bir rahmet ile onlara yumuşak davrandm. Şayet sen kaba, kati 
yürekli olsa idin, h iç şüphesiz etrafmdan dağ1hp giderlerdi. Şu 
halde onlara affet, bağişlanmaiarı için dua et. İş hakkmda onlara 
damş ... "4 

Yine Kur'an'da Hz. Musa (as) ve Hz. Harun (as)'ın Firavuna 
gitmeleri ve ona yumuşak söylemeleri tavsiye ediliyor: "Firavuna 
gidin. Çünkü o iyeden iyiye az1tt1. Ona tath dille konuşun belki o 
akhm hasana ahr veya korkar."5 

Resullullah (sav), Bedir esirlerine ne yapılacağı hususunu, 

1 Elnıal ı l ı  Harndi Yazır, Hak Dini Kur'an Di l i ,  İstanbul 1 960, l l l, 1 476, 1477. 
� Miras, IX, 1 07. 
' Tirmizi. Tefsir, 4 1 ,  H.No: 2995. 

� .VAl-i İmran, 1 59. 
; 20/Taha, 43, 44. 
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ashabıyla istişare etmiş ve görüşlerini almıştı . '  Hz. Ebu Bekir (ra), 
bunların müslümanların yakınları olduğunu iyilikle davranı lması 
gerektiğini ve belkide tevbe edeceklerini söylemişti. Resullulah ( sav) 
Hz. Ebu Bekir (ra)'in bu davranı şına Hz. İbrah im (as)'e Hz. İsa 
(as)'a benzetmiş ve şu ayete okmuştur: " . . .  Rabbim şimdi kim bana 
uyarsa, o bendendir. Kim de bana karşı  gelirse, artık gerçekten 
çok bağışlayan, pek esirgeyensin". 2 

Kur'an'da Hz. Musa (as)'ın duası da şöyle: "Eğer kendilerine 
azab edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onlan bağışlarsan 
şüphesiz sen izzet ve hikmet sahibisin."3 

Resullullah (sav), Bedir esirlerini öldürülmesini tavsiye eden Hz. 
Ömer (ra)'de Hz. Nuh (as) ve Hz. Musa (as)'a benzetmiştir.4 Nitekim 
Hz. Ömer ( ra)'ın görüşünü teyit edici mahiyette Ayet-i Kerime nazil 
olmuştur.5 

Bütün bunlar gösteriyor ki yumuşaklıında bir sının olduğu gibi, 
rıft ile muamele de bir zafiyet alameti değildir. Çünkü insanlara 
yumuşak davranılması Hz. İbrahim (as)'in ve bazı peygamberlerin 
vasıtlanndandır.6 

. 

5- Hilim Sahibi Olması 

Kur'an'da Hz. İbrahim (as)"n ahlakı şöyle tarif ediliyor: " . . •  
Gerçekten İbrahim çok ah çeken ve halim (çok sabırlı) idi.''7 

"İbrahim cidden halim (yumuşak huylu) bağrı yanık ve kendisini 
tamamen Allah'a vermiş birisi idi."8 

Hilim, nefsi gazabın heyecanından korumaktır.9 Bu erkekler için 
çok nadir bulunan kıymetli bir sıfattır. Hilim sahibi Allah'ın sevdiği 

1 Hadis için bkz. Ahmet b. Hanbel, I, 383. 
2 1 4/İbrahim, 36. 
3 5/Maide, 1 1 8. 
4 Bkz. ! O/Yunus, 88, 7 1 /Nuh 26. 
5 Bkz. 8/Enfal. 67-69. 
6 Emi ri, s. l 04. 

7 Tevbe, 1 1 4. 
8 ı ı tHud7 5 .  . 

9 Bkz. isfıhani, s.l 29, Zebidi, V I I I ,  256. 
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muhsinlerden sayı lmıştır: "O takva sahipleri ki, bollukta ve darhkta 
Allah için harcarlar öfkelerini  yutarlar ve insanları affederler. 
Allah da muhsinleri sever." 1 

Ancak bu sı fatiarta s ıfatianmak oldukça zor bir iştir. Bu da 
Allah'ın lütu f ve ihsanı ile olabil ir. Nitekim bu husus Kur'an'da da 
i fade edi lmiştir: " iyilikle kötülür bir olmaz. Sen (kötülüğü) en 
güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasmda düşmanlık 
bulunan kimse, sanki candan bir dost olur" •2  " Kim sabreder ve 
affederse. şüphesiz bu haraketi, yaptimaya değerli işlerdendir".3 

Resullullah ( sav) sahabeten Eşecc Abdilkays'a şöyle 
buyurmuşlardır: "Sende iki hasJet var ki, Allah onları sever: hilim ve 
teenmi" . .ı Bir başka hadisde de Resullullah (sav) ası l  pehlivanın 
kuvvetli olan değil, gazablandığı zaman nefsine hakim olan kimse 
olduğunu i fade etmişlerdir. 5 

6- Allah'tan Çok Korkan (Evvah) Birisiydi 

" Evvah" tabiri ,  H z .  İbrahim (as) i le  birl ikte Kur'an'da iki 
yerde geçmektedir: " ... Gerçekten İbrahim evvah (çok ah çeken, 
duygulu, hüzünlü) ve halim idi".6 "İbrahim cidden halim, evvah 
(bağrı yamk) ve kendisini tamamen Allah'a vermiş birisi idi".7 

" Evvah" ve "Teevvüh" kel imeleri, Allah'tan çok korkan, 
yalvarıp yakaran, huşu i le Allah'a yönelen, onun rahmetini isteyip 
azabından ona sığınan gibi çeşitli şekillerde açıklanmıştır. 
İsfehani'nin de kaydettiği gibi bu manalann hepsinde "hüzün" 
hakimdir. X 

"Evvah" kelimesini, ayetlerin meallerinde de kaydettiğiı:niz 
gibi "çok ah çeken" ve "bağn yamk" tabirlerinin daha canlı bir 

1 3/A I - i  İ nı ra ıı l 34 .  
� 4 ı iFussi la t34 .  
·' 42/Şura 43 .  
4 �üsl inı .  İ man. 25 ,  H .No: 1 7. 

' Buh:iri. Edeb. 1 02, V I I .  1 1 5 .  Tecrid-i Sarih. XII ,  1 40. 
" 9/kvhe ı ı 4. 
· 1 1  Hud. 75.  

' İsfdıani. s.J2. 
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şekilde i fade ettiğini görmekteyiz. 

7- Tevazu ve ihlasla Allah'a Yönetirdi (inabe) 

İsfehani, "inabe"yi şöyle tari f ediyor: Tevbe ve ihlaslı anıel ilc 
Allah'a yönelmektir. 1 Allah'a yönelen insan Al lah'ın hidayetc 
erdirdiği kimsedir. Nitekim Kur'an'da şöyle buyrulmaktadır: 
" ..• Allah dilediğini kendisine (peygamber) seçer ve kendisine 
yöneleni de doğru yola iletir."2 " • . .  De ki: şüphesiz Allah dilediğini 
saptınr, kendisine yöneleni de h idayete erdirir."J 

" İnabe", Kur'an'da peygamberlerin, salihlerin ve muttaki lerin 
sıfatı olarak zikredilmiştir: " . . .  Davud, kendisini denediğimizi sandı 
ve Rabbmdan mağfiret dileyerek secdeye kapandı, tevbe edip 
Allah'a yöneldi."4 

Kur'an'da bir başka ayetin baş tarafı, "ibrahim'de ve onunla 
beraber olanlarda, sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır . . . " 
şeklinde başlayıp şöyle bitiyor: " . . .  (Hz. ibrah im'le beraber olan 
mürninler şöyle dediler) :  Rabbimiz, ancak sana dayandık, sana 
yöneldik. Dönüşte ancak sanadır."5 

Hz. İbrahim (as)'da Allah'a daima ihlasla tövbe edip yalvardığı 
için onun hakkında şöyle buyurulmuştur: "ibrahim cidden 
yumuşak huylu, bağrı yamk, Allah 'a yönelen birisi idi."c' 

8- Doğru Bir insandı (Sıddık) 

Sıdk, yalancıl ığın zıddı olup doğruluk manasınadır. Kur'an-ı 
Kerim'de sadece üç peygamber doğrulukla vasıflandırı lmıştır. Bunlar 
Hz. Yusuf (as),7 Hz. İdris (as)R ve Hz. İbrahim (as)'dır. Kur'an'da onun 

1 İsfehani. s.508. 
� 42/Şura, 1 3 .  · 
3 1 3/Ra'd, 27. 
4 38/Sa'd 24. 
5 60/Mümtehine, 4. 
�> 1 1 /Hıid, 75 .  
7 Bkz. 1 2/Yüsuf. 46. 
x Bkz. 1 9/Meryeın. 56. 
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hakkında Hz. Peygamber (sav)'e hitaben şöyle . buyruluyor. 
" Ku r' a n ' d a  ib ra h i m ' i  (n  k1ssasm1 da)  an .  Şüphes iz ki o 
s 1dd1k  (özü, sözü doğru) b i r  peygamberdi" 1 

9- Şükreden Bir Kul Olmas1 

Şükür, nimeti düşünüp ona karşı teşekkürünü açıktan ifade 
etmektir. Şükrün zıddı, nimeti inkar veya unutmaktır. 

ŞiikUr üç kısmıdır: Kalbin şükrü, nimeti düşünmek, lisanın 
şükrü, nimeti vereni sena edip övmek, azaların şükrü ise, yeteri kadar 
nimetin karşlığını vcmıektir. Nitekim Kur'an'da " . . .  Ey Davud ailesi 
şükredin. Kullanından şükreden azd1r."2 buyruluyor. 

Bu ayet gösteriyor ki. şükür zor bir işdir. Bunun için Kur'an'da 
şükründen dolayı iki kişi övülmüştür. Birisi Nuh (as),3 diğeri ise Hz. 
İbrahim (as)'dır: "ibrahim, gerçekten Hakk'a yönelen, Allah 'a  
itaat eden (başh başma) b ir  ümmetti. Allah 'a  ortak koşanlardan 
değildi. Allah'm nimetlerine şükredici idi. Çünkü Allah onu 
seçmiş ve doğru yola iletmişti.".ı 

Resullul lah (sav), çok ibadet ettiği için müdahale eden Hz. Aişe 
(ra) annemize, "çok şükreden bir kul olmayay1m m1?"5 şeklinde 
cevap vermişlerdir. 

1 0- Çok Dua Ederdi 

Allah'a yalvarıp yakarmak manasma gelen dua, çeşitli 
vesi lclerle Kur'an'da çokça zikredilmiştir.6 Resi.ıllullah ( sav)'de, "Dua 
ibadettir"7 buyurdular ve şu ayeti okudular: "Rabbimiz şöyle 
buyurdu:  Bana dua edin, size içabet edeyim ... "8 Bir başka hadiste 

1 1 9/Meryc.:m, 4 1 .  
� 34/Sebe. 1 3 .  
3 1 7/isra, 3 .  
� 1 6/Nahl .  1 20, 1 2 1 .  
' Ahmet b. Hambei. IV, 25 1 ,  VI .  1 1 5 .  
" Bkz. 2/Bakara 68, 69, 70. 6/En'am 40. 4 ı .  

7 Ebu Davud. Sal at. 358. H. No: 1 479, Tirmizi, Dua, 1 .  H .No: 3372, Ahmed b. Hanbel, 
IV, 267, 27 1 .  
x 40/Mü'min. 60. 



72 

de, "Dua ibadetin özüdür" ' buyurulnıaktadır. 
Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim ( as)'ın di l inden nakledilen bir 

çok dua örnekleri bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını vemıek 
istiyoruz: 

"Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler arasma kat. Bana 
son ra gelecekler için de iyilikte an 1lmak nasib eyle. Beni naim 
cennetinin varisierinden k1l. Babam• da bağ1şla. (Ona tevbe ve 
iman nasib et.) Çünkü o sap1klardand1r. (İnsanlarm) dirilecekleri 
gün beni mahcup etme. O gün ne mal fayda verir, ne de evlat. 
Ancak Allah'a kalm-i selim (temiz kalb) ile gelenler o günde 
(k.urtuluşa erer). "2 

"Ey Rabbimiz b izi sana teslim olanlardan k1l, nesl imizden 
de sana teslim olan bir ümmet Çikar, bize ibadet yerlerimizi 
göster, tevbemizi kabul et. Zira tövbeleri kabul eden, çok 
merhametli olan ancak sensin ".  "Ey Rabbimiz onlara kendi 
içlerinden senin ayetlerin i  kendilerine okuyacak, onlara kitab ve 
hikmeti öğretecek, onlan temizleyecek bir elçi gönder. Her zaman 
üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalmz sensin."3 

"Ey Rabbim, beni ve soyu mdan gelenleri namaz• devamh 
kilanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duam• kabul et. Ey  Rabbimiz, 
(amellerin) hesap olunacaği gün, beni, ana-babam• ve mürninleri 
bağ1şla."4 

"Ey Rabbimiz, bizi inkar edenler için deneme konusu k1lma, 
bizi ba�1şla. Ey Rabbimiz yegane galip ve hikmet sahibi ancak 
sensin." 

Kunı1t, huşu i le ibadete devam etmektir.6 Hz. İbrahim (as) 
hakkında şöyle buyuruluyor: "İbrahim gerçekten H akk'a yönelen, 
Allah'a itaat eden (başh başma) bir ümmet idi. Allah'a ortak 
koşanlardan değildi."7 

1 Tirmizi, Dua, I ,  H.No:337 1 .  
� 26/Şuani, 83-89. 
' 2/Bakara, I 28, I 29. 
� 1 4/İbrahim, 40,4 1 .  
5 60/Mumtehine, 5 .  
6 İsfehani, s.4 I 3 .  
7 I 6/Nahl, I 20. 
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Bu ayette geçen "ümmet" kelimesi çeşitli şeki llerde tefsir 
edilmiştir. Bir görüşe göre birçok peygamberin atası olan Hz. İbrahim 
(as), sıradan basit bir tek insan olmayıp, hayır ve fazi leti kendisinde 
toplayan kamil bir ümmete, yani bir topluluğa denktir. Nitekim 
isfehani de ümmeti, "AIIah'a ibadette bir cemaatin yerine kaim 
olan" şeklinde açıklamıştır. 1 

l l - Temiz Kalbii Olması 

Hz. İbrahim (as)'ın vasıflarından birisi de temiz kalbii oluşudur. 
Nitekim Hz. İbrahim (as) duasının sonunda, ancak kalb-i selim ile 
gelenlerin kurtulacağı vurgulanmıştır.2 Saffat suresinde de, "çünkü 
(İbrahim) Rabbine kalb-i selim ile geldi"3 buyrularak Hz. İbrahim 
(as)'ın temiz bir kalbe sahip olduğu açıklanmıştır. 

Nitekim günümüzde de peygamber mesleği olan dini tebliğ i le 
uğraşan kimselerin, kalbierini kin, haset ve buğuzdan uzak tutarak, 
herkes için hüsn-ü zan besleyen iyi niyetli kimseler olması gerekir. 
Zira dünyada Hakka'a davette başarı l ı  olmanın, Ahirette de kul 
hakkından kurtulmanın yolu budur. 

1 2- Misafirperver Olması 

Hz. İbrahim (as)'ın en çok meşhur olduğu vasıflardan birisi de, 
misafırperverl iğidir. Nitekim günümüzde, "Halil İbrahim Bereketi", 
"Halil İbrahim Sofrası" gibi tabirler cömertlik ve misafırperverlik 
için alem olmuşlardır. 

Resul lullah (sav) de; "AIIah'a ve Ahiret gününe iman eden 
kimse, misafirine ikram etsin"4 buyurmuşlardır. 

Hz. İbrahim (as)'ın misafırperverliği Kur'an'da şöyle bir kıssa ile 
aniatı lıyor: " İbrahim'in ikram edilen misafirlerinin haberi sana 
geldi mi? Onlar İbrahim'in yanına girmişler, selam vermişlerdi. 
İbrahim de selamı olmış, içinden "bunlar yabancılar" demiştir. 

1 İsfehani. s.n . 
� 26/�uara 89. 
' � 7/Saffat 1\4. 
� Buhari. Edcb. � 1 .  V I I .  79. Edeb, 85, V I I ,  1 04.  
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Hemen ailesinin yanına giderek semiz bir dana (kebabını) 
getirmiş, onlann önüne koyup, "yemez misiniz'? "  demişti." 1 

Bu ayetlerde vurgulanması gereken bir kaç husus vardır: 

Birincisi, gelen misafirler izin almaksızın onun evine girdi ler. 
Bu gösteriyor ki Hz. İbrahim (as) misafirlerine ikramla meşhur 
olmuştur. Hatta evi ziyafet yeri olarak bil iniyordu. Dolayısiyle evine 
gelen izin almaksızın içeri giriyordu. 

İkincisi, ailesinin yanına misafirlerin haberi olmadan gizlice 
gitti ve sofrayı hazırlattı. Misafirlerde bunun farkında olmadılar. Birde 
baktılar ki sofra önlerine gelmiş. 

Üçüncüsü, hiç tanınmayan misafirlere ikram edi len sofra da, 
oldukça zengin idi .  Nitekim misafirler de onun bu ikramına hayret 
ettiler. 

Dördüncüsü, sofrayı hizmetçiye vermeksizin bizzat kendisinin 
getirip misafirlerine ikram etmesi, ayrı bir asaJet örneğidir. 

Beşincisi, yemek sofrasını hazırlatıp onlann önlerine koydu. Bir 
başka yere hazırlatıp da onlan çağımı:ıdı.2 

Hz. İbrahim (as) misafirlerine ikramı ve konukseverliğinden 
dolayı, "Ebu'd-Dayfan" veya "Ebu'I-Edyaf', yani "Konuklar 
babası" lakabını almıştır.3 

1 3- Vefah Bir insandı 

Allah'ü Teala Kur'an'da Hz. ihrahim (as)'ın vefasını övdü ve 
onun hakkında, "Ahdine vefa gösteren İ brahi m"4 şekl inde bahsetti .  
Nitekim o, Rabbisinin kendisine tevdi ettiği Risalet görevini tebliğ 
için bütün gücünü harcamıştır.5 Bir defasında Resuluilah (sav) şöyle 
buyurdular: "Allah, Hz. İbrahim'i n için vefah olarak tavsif etti, 
bunu size haber vereyim mi? Çünkü o, sabah ve akşam şu ayeti 

1 5 1 /Zariyat 24-27. Aynı hadise Kur'an'da bir başka Surede anlatılmaktadır. Bkz. 
I l iHud 69-70. 
1 Emiri, s . 1 72 .  
:ı İbn Sa'd, et-Tabakatu'I-Kübrii Beyrut. 1 960, 1 ,  47. Tecrid-i Sarih-IX,  1 07. 
4 53, Necnı, 37. 
' İsfehani,  s.528. 
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okuyordu:  O halde akşama 
kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin."1 

u laştığınızda, sabaha 

Bir başka rivayette de gece ve · gündüz yaptığı ibadetlerden 
dolayı bu vasııfla tavsif edildiği kaydedilmiştir.2 

1 4- Salih Bir Kul Olması 

Salah, fesad'ın zıddı olup, l ügatte layık olmak, iyi bir hal üzere 
olmak, istikamet ve müsalaha anlamına· gelmektedir. 3 

Kurian-ı Kerim'de salih, müminlere ait üstün bir özelliktir. 
Peygamberler bile bu vasfa sahip olmak ıçın temennide 
bulunmuşlardır. Hz. İbrahim (as)'dan başka, Hz. Yusuf (as)4 ve Hz. 
Süleyman (as)5 da salih insanlardan olmayı temenni etmişlerdir. 

Hz. İbrahim (as) Rabbine şöyle dua ediyordu: " Rabbim bana 
hikmet ver ve beni salihler arasına kat".6 Yine Hz. İbrahim (as), 
"Rabbim, bana salihlerden olacak bir evlat ver"7 diyerek dua 
etmiştir. Ayetin devamında, Hz. İbrahim (as) sal ih  bir oğul i le 
müjdelenmiştir. 

Hz. İbrahim (as)'in ..,salihlerden olduğunu haber veren diğer 
ayetler de şöyledir: 

"İbrahim'in dininden kendini bilmezlerden başka kim yüz 
çevirir? Andolsun ki, biz onu dünyada (elçi) seçtik. Şüphesiz o, 
ahirette de aalihlerdendir."8 · 

"Ona dünlada güzellik verdik, muhakkak ki o ahirette de 
Salihlerdendir." " . . .  Şüphesiz o, ahirette de salihlerdendir." 10  

1 30/Rum: l 7 .  l 8. Hadis için bkz. Ahmed b .  Hanbel, I I I, 439. 
� Sabıini, III. 404. 
·' Bkz. Dumlu, Ömer, Kur'an-ı Kerim'de Salah Meselesi, Ankara ı 992. s. 4-5. 
� Bkz. 1 2/Yüsuf I O l . 

. . 
5 13kz. 2 7/Neml. 1 9. 
" 26/Şuara 83. 
7 3 7 /Saffat. ı 00. 
x 2/Bakara. ı 30.  
l) ' ı i . � ·, . . ., 1 6, Nnhl. l L  
' " 29fA nkcbut .  27 .  
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Kur'an-ı Kerim'de diğer bazı peygamberlerin de sal ih 
insanlardan oldukları i fade edilmiştir. 1 

1 5- Kabe'yi İnşa Etmiş Olması 

Kur'an, Hz. İbrahim (as)'ın Kabe'yi inşa edişini şöyle anlatıyor: 
"Bir zamanlar İbrahim'e Beytullah 'm yerini hazırlamış ve (ona 
şöyle demiştik): Bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ayakta 
ibadet edenler, rükô ve secdeye varanlar için evimizi temiz tut."2 

"Bir zamanlar İbrahim, İsmail ile beraber Beytullah'm 
temellerini yükseltiyor (ve şöyle diyorlardı): Ey Rabbimiz bizden 
bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin."3 

Nitekim hadislerde Hz. İbrahim (as)'ın oğlu Hz. bmail (as) ile 
birlikte Kabe'yi inşa edişleri uzurt uzun anlatılır. Hz. İbrahim (as)'ın 
bizzat kendisi Kabe'yi yapİyor, Hz. İsmail (as) da ona yardım 
ediyordu.4 

. 

1 6- Sünnet Olması 

Hz. İbrahim (as)'ın sünnet olduğuna dair Kur'an'da bir bilgiye 
nistlamıyoruz. Ancak hadislerde onun seksen yaşlannda iken sünnet 
olduğu belirtilmiştir.5 

Sünnet olduğu yaş, şekil ve yer hakkında farklı rivayetler 
bulunmakla birlikte, sünnet olma o· günden zamanımıza kadar, Hz. 
İbrahim (as)'ın hatırası olarak gelmiştir.6 

1 7- Kıyamet Günü İlk Elbise Giydirilendir 

1 Bkz. Dumlu, s.85. 
2 Ha:c, 26. 
3 2/Bakara, 1 27. 
4 Bkz . Buhari, Enbiya, 9, IV. ı 16. 

' Buhari, İsti'zan, 5 1 ,  VII,  144. Müslim, Fedail 1 5 1 .  H. No:2370. 

n Sünnetle ilgili olarak: Bkz. Tecrid-i Sarih IX. 1 I I .  C anan. İbrahim, Hadis 
Ansiklopedisi, Almanya ts. VII. 4 I .  
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Yine Kur'an'da geçmemekle birlikte Hz. Peygamber (sav) 
kıyamet günü i lk elbise giydirilen kimsenin Hz. İbrahim (as) 
olduğunu şöyle haber veriyor: " ... Kıyamet gunu 
(peygamberlerden) ilk elbise giydirilen kişi, (en büyük babam) 
ibrahim'dir . . . " 1 

Bunun hikmeti çeşitli şekillerde izah edilmiştir. Tercih edilen 
görüşe göre, Hz. İbrahim (as) çıplak olarak ateşe atıldığı için Allah'da 
ahirette onu mükafat olarak giydinnekte ve örtmede acele etti.2 

SONUÇ . 

Kur'an'da örnek insan "üsve-i hasane" olarak takdim edilen iki 
peygamberden birisi Hz. İbrahim (as)'da günümüz insanının alacağı 
birçok değerler ve mesajlar vardır. Çağlar değişse, insanlık ilim ve 
fende çok ileri gitse de, peygamberlerin rehberliğine olan ihtiyaç hiç 
eksitıneden devam ediyor . 

. 1 Buhari, Rikak, 45, VII, 1 95. Enbiyi, s.JV, 1 10. Müslim; Cennet, 58 H.No.2860. 
2 Bkz. Tecrid-i Sarih, IX, 1 06. Canan, İbrahim, XIV, 162. 





HZ. iDRAHİM'İN TEVHİ D MÜCADELESi 

Prof. Dr. M. Sait ŞİMŞEK* 

Tevhid, ulfihiyet, rububiyet ve sı fatları konusunda Allah'ı 
birlemektir. Yani Allah'tan başka yaratıcı olmadığına, rızık verenin, 
var edip yok edenin Allah olduğuna, emirlerinin her türlü emrin 
üstünde olduğuna inanmaktır. Ona has özellikleri canlı ya da cansız 
herhangi bir varlığa, fert, kurum ya da topluluğa vermemektir. 

Tevhid'in karşıtı şirktir. Yani Allah'ın isim ve sıfathırında; 
ulfihiyet ve · rubübiyetinde O'na ortaklar tanımaktır. Allah'ın 
varlığını bütünüyle inkar etmek hemen hemen hiçbir toplumda 
görülmemiştir. Bütün toplumlar Allah'ın varlığını kabul ederler. Sorun, 
Allah'a ortak koşma sorunudur. Hatta Allah'a ortak koşanlar bile, ortak 
koştuklan şeylerin bütün yönleriyle Allah'a denk oldukları iddia 
etmezler. Kendilerine taptıklarının Allah nezdinde aracı veya 
şefaatçi olacaklarını ya da Allah'ın hakimiyetinden bir kısmını o 
taptıklarına devrettiğine inanırlar. 

İnsanlık tarihi boyunca tevhid ile şirk mücadele içerisinde 

• Selçuk Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Tefsir AnabilimDalı Öğretim Üyesi 
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olmuşlardır. Peygamberler Tevhid'e davet etmiş, tebliğlerine tevhid 
inancını yaymakla başlamışlardır. Böylece onlar, tcvhid 
mücadelesinin önderleri olmuşlardır. Onlar, insanların insanlar 
üzerinde ortadan kaldırmak, insanları Tevhid özgürlüğüne 
kavuşturmak için çaba göstermişlerdir. 

Yeryüzünde Allah'ın emirlerine i lk isyan eden şeytandır. Yüce 
Allah yeryüzünde Adem 'i hal ife olarak yaratmasına karşı çıkmış, 
Allah'ın Adem'e secde edin emrine isyan etmiştir. Şeytan bu 
davranışıyla, yeryüzünde işlerin nasıl yürütüleceğine Allah'ın karar 
vermesine itiraz etmiş, böylece Allah'ın uliihiyetine ortak koşmuştur. 
Bu nedenle şirk tarafının önderi şeytandır. 

Hz. İbrahim döneminde cansız varlıkları yani putları Allah'a 
ortak koşma şeklindeki şirk hüküm sürüyordu. Kuşkusuz şirk 
çeşitlerinin en adisi  ve en tutarsızı bu şirk çeşitidir. Gerçi putlar, 
daha önce ölmüş öneml i  kişi lerin ,  meleklerin ya da gök 
c is imlerin in sembolleriyde ama ne de · olsa o anda sembolleri, 
olduklan kişiler ölmüşlerdi . 

Haddizatında müşrik, canlı bir varlığı da, cansız bir varlığı da 
Allah'a ortak koşuyor olsa, tevhid taraftariarına ve hayata bakışı 
aynıdır. Bu bakış açısı zaman aşımıyla da değişmeye uğramaz. 
Kur'an-ı Kerim'de kıssalara yer veri lmesinin nedeni de bu 
değişmezliktir. Kur'aıi-ı Kerim geçmiş hakkında salt bilgi vermeyi 
amaçlamaz. Geçmişte olan mücadelelerin benzerleri, Kur'an'ın indiği 
dönemde varolduğu gibi sonraki dönemlerde de var olacaktır. Nitekim 
Kur'an'da zikredi len birçok kıssadan sonra: "Bunda akı l  sahipleri için 
alınacak ibretler vardır" deni lmektedir. Kur'an'da zikredilen kıssalar 
hem gerçek hayattan alınmışlardır ve hem de gerek Kur'an'ın indiği 
dönemde, gerek sonraki dönemlerde vukubulacak olaylara örneklik 
teşkil ederler. 

Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar, tarihi bi lgiler vermeyı 
hedeflemediklerinden olaylardan kısa kesitler sunarlar. Olayiann 
aynntı larına girmezler. Hatta bu kısalıklanna rağmen bazen kronolojik 
bir sıra da takip etmezler. 

Tebliğimizde Hz. İbrahim'in Tevhid mücadelesine dair Kur'an-ı 
Kerim'de anlatılanlarla yetineceğiz .  Ayrıca tebl iğimiz,  buraya 
kadar anlattıklarımızın çerçevesi dahi l inde değerlendirilmelidir. 
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M ü fessiz Razi'nin de dikkat çektiği gibi Hz.  ihrah im' in şirklc 
mücadelesi Kur'an-ı Kerim'de dört sahne şeklinde veri lmektedir. 
(Razi, et-Tefsinı'l-Kehir, Tahran-taıihsiz, XI I I .  34-35). Bu 
sahnelerinden birincisi babasıyla olan tartışmasıdır. ikisi kavmiyle olan 
tartışmalarını içemıektedir. Dördüncü sahne ise, döneminin kral ıyla 
olan tartışmasıdır. 

a. Birinci sahne: 

Tıpkı Peygamberimize emredilen: "(Önce) en yakın akrabanı 
uyar" (26 Şuara 2 1 4) buyruğunda olduğu gibi Hz. ihrahim de tebliğine 
babasından başlamış ve şöyle demiştir: 

"Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiç bir şey 
kazandırmacak olan şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, hana, sana 
gelmeyen bir bi lgi geldi ; bana tabi ol, seni düzgün bir yola i leteyim.  
Babacığım,  şeytana tapma; çünkü şeytan, Rahman'a isyan etmişti . 
Babacığım, ben sana Ralıman'dan bir azabın dokunmasından 
korkuyorum. O zaman (sen), şeytanı n  dostu olursun." ( 1 9  Meryem 42-
45 ) 

Hz. İbrahim'in bu yumuşak davetene karşı babasının cevabı şöyle 
olmuştur: 

"Ey İbrahim, sen benim tanrılanından yüz mü çeviri.yorsun? 
Bundan vazgeçemezsen, andolsun seni taşlarım .  Uzun süre için benden 
ayrı l git."  ( 1 9  Meryem 46). 

Babasının Hz. ibrahim'i taşiayıp taşlamarlığına dair Kur'an'da 
herhangi bir bilgi verilmemektedir ama bu sözleriyle o, oğlu 
İbrahim'i ai le yuvasından kovmiış oluyordu·. Hz. İbrahim, babası nın 
bu tavrına rağmen babasına esenlikler di l iyor, bağı şlaması iç in 
Rabbinden mağfiret dileyeceğini belirtiyor, fakat müşriklerle 
beraberl iğinin süremeyeceğini de ekleyerek şöyle diyor: 

"Sizden de, Allah'tan başk't yalvakdıklarınızdan da ayrı l ıyor 
ve yalnız Rabbime yalvanyonım." ( 19 Meryem 48) 

· Bir toplumda en önemli  bağ, inanç bağıdır. Bu bağ ortadan 
kalktıktan sonra o toplumun ç imentosu olabilecek bu güçte başka bir 
bağ mevcut değildir. 
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Hz. İbrahim'in i leri sürdüğü del i l iere karşın miişrik babanın 
cevabı : Taşlamağa kalkışmak ve aile yuvasından kovmak şeklinde 
olmuştur. Aynı tavır i leride göreceğimiz gibi müşrik kavim tarafından 
da sergi lenmiştir. 

b. İkinci sahne: 

Bu tartışma sahnesinde Hz. İbrahim, kavminin anlayacağı bir 
dil i le onlara taptıkları putların i lah olamayacaklannı anlatıyor: 

"Üzerine gece karanlığı basınca bir gördü: 'Budur Rabb'im' 
dedi .  Yıldız batınca: 'Batanları sevmem' ded i .  Ay'ı doğarken 
görünce :  'Budur Rabb'im dedi .  O da batınca: 'Rabbim doğru yolu 
göstermeseydi,  elbette sapan tohluluktan olurdum' dedi .  Güneşi 
doğarken görünce: 'Budur Rabb'im, bu daha büyük'dedi .  (O da) batınca 
dedi ki :  'Ey kavmiın, ben'!Sii'An (Allah'a) ortak koştuğunuz şeylerden 
uzağım. Ben yüzümü tamamen, gökleri ve yeri yoktan var edene 
çevirdim ve artık ben O(na) ortak koşanlardan değil im ! '  (6 En'fım 76-
79). 

"Kavmi onunla tartışmaya girşti. (0 onlara) dedi ki: 'Beni doğru 
yola i letmiş iken Allah hakkında benimle tartışmaya mı giriyorsunuz? 
Ben, sizin .O'na ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Rabb'im ne 
dilerse o olur. Rabb'im bilgice herşeyi kuşatmıştır. Hala (kendinize 
gelip) öğüt almıyor musunuz?" (6 En'fım 80). 

- �� ·� ... 
Bu sahnç_Pıe kavmi.p.Hz. İbrahim'in çağrısını kabul etmemiş 

ama olay, tartışma sınınnda kalmıştır . ....... 
Müfessirlerin bazısına göre. Hz. İbrahim önce yı ldızlara, 

ardından aya, sonra güneşe inandığını ve nihayet Tevhid inancına 
ulaştığını söylerler. Bu görüşte olanlara göre Hz. İbrahim'in bu 
aşamalarçlan geçerek Tevhid inancına ulaşması çocukluk yaşlarında, 
aklı ermeye başladığı sıralarda gerçekleşmiştir. Bu görüşü ileri 
sürenterin bazısına göre sözkonusu aşamaların nedeni şudur: Bu 
görüşü i leri sürenterin bir kısmı bir olay nakletmektedir: Dönemin 
kralı bir rüya gömıüş, rüya yorumlayıcıları, o sıralarda doğacak bir 
çocuğun kral ı tahtından edeceğini kendine haber vermişlerdir. 
Bunun üzeriiı kral o yıl doğacak çocukları öldürme kararı almıştır. 
Hz. İbrahim'e hamile olan annesi ,  çocuğunu kurtarmak için onu bir 
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mağarada doğurmuş ve ergenlik çağına kadar onu mağarada 
saklamıştır. Mağaranın kapısındaki bir aralıktan yıldızlan, ayı ve 
güneşi gören Hz. İbrahim önce bunların Rab olduklarına inanmış ve 
nihayet Tevhid inancına ulaşmıştır. 

Başka peygamberler için de benzeri efsaneleri anlatan 
müfessirler olmuştur. Bu müfessirlerin, rüya yorumculannın ya da 
kahinierin gaybı bu derece net okuyabildiklerine ianınaları hayret 
vericidir. 

Ayetterin siyak ve sibakını gözönünde bulunduran müfesirler 
ise, Hz. İbrahim'in önceden Tevhid inancına sahip olduğunu, 
kavmine Tevhid'i kavratmak için böyle bir rolü oynadığını ya da 
mealierini verdiğimiz ayetlerde geçen "Budur Rabb'im" şeklindeki 
cümlelerin: "Benim Rabb'im bu mu (yani bu benim Rabbim olamaz)" 
anlamında olduğunu söylerler. 

Muhtemelen Hz. İbrahim'in kavmi, yıldızların ayın ve güneşin 
sembolleri mahiyetinde olan putlara tapıyorlardı .  Hz. · İbrahim, 
putlann sembolleri olduklan yıldız, ay ve güneşin kendileri "Rab" 
olamazlar. Onlar "rab" olmadıklaran göre onların bu sembolleri haydi 
haydi olamazlar, düşüncesini anlatmak istiyordu. Önce yıldızdan 
başlanmış olması da, bir yıldızın "rab" olamayacağını anlatmak, ay'ın 
"Rab" olmadığını anlatmaktan daha kolaydır. Kısacası küçükten 
büyüğe doğru bir gidiş sözkonusudur. 

c. Üçüncü sahne: 

Bu sahnede olay kızışmaktadır. Sahne Kur'an-ı Kerim'de şöyle 
an 1 atı lmaktadır: 

"( İbrahim), babasına ve kavmine dedi ki : 

- Sizin şu karşısında durup tartıştığınız heykeller nedir? 

- Babalanmızı onlara tapar bulduk (da bu sebeple 
tapıyoruz) dediler. 

- Doğrusu siz de, babalarınız da açık bir sapıklık 
düşmüşsünüz, dedi . "  
Enbiya 52-54 ) . 

onlara 

ıçme 
( 2 1  
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Sahnenin bu perdesinde müşriklerin gelenekiere körükörüne 
bağlı lıklan dile getiril iyor. Putlara tapmalara, babalarını bu putlara 
tapar olarak bulmalarından dolayıdır. 

Peygamberlerin davetlerine karşı çıkan guruplardan biri ,  bu 
tür gelenekçi lerdir. Birşeyin doğru ve yanlışlığını değerlerdimıe 
sözkonusu değildir. Atalanndan neyi görrnüşlerse 

o mutlaka doğrudur. 

Hz. İbrahim, taptıkları bu putların aciz  olduklarını; bir fayda 
sağlama ya da zarar verme güçlerin in  bulunmadığını kendi lerine 
aniatmıştı ama o müşrik topluluk bunu anlayamamıştı . Bunun 
üzerine Hz. İbrahim, putların bu durumunu gözlerinin önüne serrnek 
maksadıyla bir panayır için şehri terkettikleri bir sırada büyük put 
dışında diğer putları parçalar. Dönüşlerinde bu işin İbrahim 
tarafından yapıldığını anlarlar ve sorgulamak üzere İbrahim'i 
getirirler. Sorgulama kralın huzurunda yapılmaktadır. 

d. Dördüncü sahne: 

"Dediler ki: İbrahim, tannlanmıza bunu sen mi yaptın? 

- Hayır, dedi (büyük putu göstererek) bu büyükleri yapmış, 
onlara sorun eğer konuşurlarsa (!) 

- Sen de bilirsin ki, bunlar konuşmazlar, dediler. 

- Peki ,  dedi, siz Al lah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar 
vermeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size ve Allah'tan başka 
taptıklarınıza. Aklınızı kullanmıyor musunuz siz?" (2 1 Enbiya 62-67). 

Sahnenin ikinci perdesinde kal devreye giriyor ve kendisince 
Hz. İbrahim'e karşı bir atakta bulunuyor. Kur'an-ı Kerim'de olay şöyle 
anlatılmaktadır: 

"Allah, kendisine hükümdarlık verdi diye (şımararak) Rabbi 
hakkında İbrahim'le tartışanı görmedin mi? İbrahim: 

- Benim Rabbim O'dur ki yaşatır, öldürür, demişti. 

- Ben de yaşatır, öldürürüro dedi. İbrahim: 

- Allah, güneşi doğudan getirir, sende onu batıdan getir' deyince 
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inkar eden o adam şaşınp kaldı . Allah, zalim toplumu doğru yola 
i letmez." (2 Bakara 258). 

Dönemin kralı büyük bir alana hükmediyordu ve güçlü bir 
hükümdar idi. O da Firavun gibi rablık iddiasında bulunuyordu. Bu 
konumundan güç alarak Hz. İbrahim'i sorguya çekerek kendisine davet 
ettiği Allah'ın kim olduğunu sordu. Hz. İbrahim, kendisine davet 
ettiği Allah'ın, yaratan ve öldüren olduğunu söylediğinde, hükümdar 
bu işi kendisinin de yaptığını iddia etti . Rivayetlere göre ö ldürülme 
cezasını hakketmiş iki kişi getirilmişti. Hükümdar bunlardan birini 
öldürtükten sonra diğerini salıverdi ve : "İşte ben de öldürüyor ve 
diriltiyorum; birini öldürdüm, diğerini de hayata salıverdim" dedi. 

Hz. İbrahim'in, hükümdann verdiği bu cevabın üzerinde 
durmaması; bu yaptığının öldürme ve diriitme olmadığını anlatmaması 
enterasandır. Muhtemelen orada bulunanlar, Hz. İbrahim'in 
anlatacaklarını aniayacak durumda değillerdi. Çünkü halkına her 
istediğini yapma gücünü kendisinde bulan hükümdarların halkı köle 
ruhlu insanlardır. H ükümdara kulluğu içlerine sindirmişlerdir. Başka 
türlü olabileceğini tahayyül bile etmezler. İşte bu sebeple  Hz. İbrahim 
onlann da anlayabilecekleri bir delile yöneldi ve madem öldürme ve 
diriitme gücüne sahipsin, benim Rabbim güneşi doğudan doğuruyor 
ve batıda batırıyor, o halde sen de bunun aksini yap diyor. Hz. 
İbrahim'in bu sözleri karşısında müşrikler, kaba kuvvete 
başvurdulur ve dediler ki : 

- Eğer bir iş yapacaksanız, onu yakın, tanrı larımza yardım 
edin." (2 1  Enbiya 68). M üşrik baba, oğlu İbrahim'e "seni taşlanm" 
demişti, müşrik toplumun cevabı ise, İbrahim'i ateşe atmak suretiyle 
yakmak şeklinde olmuştur. Müşrik bakış açısındaki ortak nokta şiddete 
başvurmaktır. Oysa tevhid mücadelesi verenler, güçlü dahi olsalar 
farklı inanç mensupianna karşı şiddeti hiçbir zaman tasvip etmezler. 
Kendilerine karşı şiddete başvurmayanlara iyi lik yapmaları dahi 
tavsiye edilmektedir. Konuyla ilgili ayetlerde şöyle buyurulmaktadır: 

"Belki de Allah sizinle, onlardan düşman olduklannız arasına 
bir sevgi koyar. Allah (buna) kadirdir. Allah çok bağışlayan, çok 
esirgeyendir. Allah sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi 
yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmeten, onlara adaletli 
davranmaktan menetmez . .  Çünkü Allah, adalet sahiplerini sever. Allah 
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sizi, ancak sizinle din hakkında savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve 
çıkarılmanız için yardım eden kimselere dost olmaktan meneder. Kim 
onlarla dost olursa, işte zalimler onlardır" (60 Mümtehine 7-9). 

Hz. İbrahim'in verdiği cevap karşısında ne diyeceklerini 
bilemeyen kral ve müşrikler, İbrahim'i ateşe atarlar. Ama yaktınnayan 
Allah, Hz. İbrahim'i kurtarır ve ateş ona serinlik ve esenlik verir. O 
müşrik kavim artık İslah olacak değildir. Hz. İbrahim için de yol 
görünmşütür. Bir yanda din ve Allah sevgisi diğer yanda vatan 
sevgisi. İbrahim ya doğup büyüdüğü yeri, ailesini, evini-barkını, 
vatanını terkedecekti . Hz. İbrahim, din ve Allah sevgisini tercih etti . 
Irak'tan Mısır'a, Suriye'den Filistin'e kadar uzanan bölgelerde vaaz ve 
telkinlerde bulundu. Çünkü Tevhid mücadelesi, evrensel bir mücadele 
idi ve bir bölgeye sıkışıp kalamazdı . 

Sonuç 

Kıssalara Kur'an'da yer verilmesi, sonrakilerin ibret almalan 
içindir. İnanç guruplannın geçmiş dönemlerde meselelere bakışları 
ile sonrakilerin bakış açıları arasında tam bir benzerlik vardır. 
Dünün müşrikinin bakışaçısı ile bugünün müşriklerinin bakış açısı, 
dünün tevhid inancına sahip olanının bakış açısı ile bugünün tevhid 
inancına sahip olanının bakış açısı arasında tam bir paralellik vardır. 
Kur'an-ı Kerim'de kimi toplumsal olaylardan bahsedildikten sonra 
"felen tecide li sünnetii lahi tebdilen: Allah'ın toplurnlara hakim 
kıldığı kanunda bir değişiklik bulamazsın" huyurulmasının nedeni 
budur. 

Hz. İbrahim'in tevhid mücadelesine dair naklettiğimiz ayetler 
çerçevesinde varılan sonucu özetleyecek olursak: 

1 .  Hz. İbrahim'in putlan kırması dışında herhangi bir fiili eylemi 
sözkonusu değildir. Bu eylemin de ilk dönemlerde gerçekleşmediği, 
kavmiyle süren sözül tartışmalardan sonra gerçekleştiği 
anlaşılmaktadır. Kaldı ki bu eyleminde de herhangi bir canlının canına 
kıyma, kan dökme gibi bir durum sözkonusu değildir. Buna karşın 
sırıf Allah'ın birliğini davet etmesinden dolayı, babası kendini 
taşlamakla tehdit etmiş, onu ai le yuvasından kovmuş müşrik olan 
kavmi ise kendisini ateşe atarak yakmak istemişlerdir. 



1. Hz. lbrahim Sempozyumu Bildirileri 87 

Bu durum Tevhid ehlinin daima barıştan ve fikir 
özgürlüğünden yana olduklarını, müşriklerin ise, gerelde şiddet ve 
kaba kuvvetten yana olduklarını gösterir. 

Hz. İbrahim'in, kavminin taptıkları putlardan korkmarlığını di le 
getirmesi, kavminin bu putlara baskı kurma peşinde olduklarını 
gösterir. Onların bu baskılan karşısında Hz. İbrahim, asıl korkulması 
gerekenin Allah olduğunu özenle vurgulamıştır. 

2. Tevhid mücadelesi evrensel bir mücadeledir ve bu mücadele 
mensuplan mümkün olduğunca kendileriyle başkalan arasındaki 
engelleri kaldırmaya çalışır, onları kazanmak için onlara iyi 
davranmaya gayret ederler. 

3. Hz.  İbrahim, toplumunun anlayacağı di lden 
konuşmuş, tevhid in  del i l lerini anlayabilecekleri bir dille onlara 
anlatmaya çalışmıştır. 

4. Hz. İbrahim'in getirdiği deli l iere karşı müşrikler ya kaba 
kuvvete başvurmuş ya da atalarını da bu putlara tapar o larak 
bulduklarını söyleyerek geleneklerin doğruluk ve tutarlılıklarını 
test etmeden gelenekçi bir tavır sergilemişlerdir. 

Sadece Hz. İbrahim'in değil, peygamberlerin karşısında dikilen 
sınıflardan biri bu tür gelenekçilerdir. Kur'an-ı Kerim bu konuda 
birçok misal nakletmektedir. 

Kuşkusuz gelenek, gelenek olduğundan dolayı kınanmaz. 
Ancak oluşan geleneğin test edilmesi ve yanlışlığı durumunda ondan 
vazgeçilmesi gerekir. 

5. Toplumun i leri gelenleri , toplumun değişime uğramasına 
karşı çıkarlar. Çünkü değişen toplumda mevcut konumlarını 
muhafaza edip . edemeyeceklerinden kursu duyarlar. Babasının Hz. 
İbrahim'e karşı çıkmasının nedeni de bu olmalıdır. 

Yönetici kesimin toplumsal değişime karşı çıkmalannın sebebi 
de budur. Özellikle yönetimleri sırasında halklarına zülmetmişlerse, 
değişime daha da şiddetl i  karşı çıkarlar. Onlar da bu konumlarını 
kaybetme ve geçmişte yapmış oldukları haksızlıkların hesabını 
verme endişesi taşırlar. 

6. Kavminin kendisini ·ateşe atmalarından sonra Hz. İbrahim 
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başka diyariara göç etmiştir. Tevhid mücadelesi verenlerin Allah ve 
din sevgileri, her türlü sevginin üzerindedir. 

7. Hz. İbrahim, Tevhid konusunda mücadeleye başladığı andan 
itibaren müşrik olan babası ile kavmi arasındaki sevgi ve dostluk 
bağlan kopmuş, ancak onlarla birlikte yaşamaya devam etmiştir. 
Kavminin kendisini ateşe atmalanndan ve Tevhid mücadelisini 
vermesinin imkansız hale gelmesinden sonra kavmiyle birlikte yaşama 
bağı da kopmuştur. 



HZ. İBRAHiM'DEN KUR'AN'İ MESAJLAR 

Prof. Dr. İbrahun CAN� 

Hz. İbrahim aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de ismi en çok 
geçen iki peygamberden biridir. 1 36 kere geçmekle  Hz. Musa, 
birinci sırayı tutarken, 69 kere zikredi lmekle Hz. İbrahim, ikinci 
sırayı tutar. Onun zikrinden bu kadar çokluğu, bu yüce 
peygamberin ehemmiyetini gösteren Kur'ani bir delil  olmaktadır. 

Bu ehemmiyet birçok sebeplerden ileri gelmektedir: 

1. Hz. İbrahim, üç semavi dinin kavşak noktasmda yer ahr. 

Yahudiler onu kendilerinden bilirler, hıristiyanlar onu 
kendilerinden bilirler. Kur'an-ı Kerim bu meselede onların yaptıkları 
münakaşayı anlatır ve Hz. İbrahim'in ne yahudi ne de hıristiyan 
olmadığını, bilakis müslüman olduğunu belirtir. (Al-i İmran 67) 

Bu üç dinin, Hz. İbrahim gibi, cidden tevhidi ve birleştirici 
mesaj lan çok olan bir zatı sevmekte ve tebic lde birleşmeleri , 
insanlığın beklenen sulha kavuşması açısından zamanımızda ayrı 
bir ehemmiyet taşır. Nitekim Kilise tarihinde mühim bir dönüm 
noktası teşki l eden ve uzun bir hazıkhktan sonra 1 965 yılında 
Kilise'nin diğer dinlerle münasetlerini tesbit maksadıyla- akdedilen 
ikinci Vatikan Konsülü'nde, müslümanlarla ilgili yapılan bir 
değerlendirmede müslümanların Hz. İbrahim'e bakışiarına atıf 
yapıl ır. Şöyle denir: "Kilise, müslümanlara takdirle bakar. Onlar, 

• Marnma Ün. İlahiy.ıt Fak. Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
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Vahid, Hayy, Kayyum, Rahman, Rahim, Kadir, yeri-gögü yaratan, 
insanlara hitabeden bir Allah'a taparlar. Tenhada, yalnız bile olsalar, 
tıpkı Hz. İbrahim'in itaat etmesi gibi , -ki, islami inanç Hz. İbrahim'i 
peygamber kabul eder-bütün samirniyetleriyle Allah'ın emirlerine itaat 
etmeye gayret ederler" 1 

Belirtınede fayda var: Kur'fm-ı Kerim · Hz. İbrahim'den 
bahsederken, onun yüceliğini, ehemmiyetin beli tmek sadedinde, 
onun hakkında "ümmet" tabirini kullanır. (N ahi ı 20) Tevrat'in bir 
ayeti de Hz. İbrahim'i "ümmet" olarak tavsif eder: "Rabb Abraham'a 
dedi :  Seni büyük bir millet edeceğim ve seni mübarek kılacağım. 
Senin adını büyük edeceğim."  (Tekvin ı 2, ı -3) .  Keza Kur'an'da 
"Babanız İbrahim" tabiri (Hacc 78) olduğu gibi, Tevrat'ta da "Sen 
birçok mil letierin babası olacaksın" i fadesi yeralır. (Tekvin ı 7,4) 
İnci l'de de "Abraham hepinizin babasıdır" · ifadesi mevcuttur 
(Romalılar 4, ı 7). 

2. Kur'an'a göre, Hz. İbrahim Üsve-i Hasene'dir. 

Kur'an'da sadece iki peygamber hakkında üsve-i hasene yani 
güzel örnek tabiri kullanılır. Biri Hz. Peygamber, diğeri Hz. 
İbrahim'dir aleyhimasselam. " İbrahim ve onunla beraber olanlarda 
sizin için uyulacak güzel örnek vardır." (En'am 90) 

Kur'an'da birçok ayette hem Hz. Peygamber'e hem . de 
müslümanlara hitabedilerek Hz. İbrahim'e uyulması emredilir .(Nahl 
ı 23, En'am ı 6 ı ,  Al-i İmran 95, N isa ı 25). Bir ayette de: "Hz. 
İbrahim'in dinine ancak kendini bi lmezterin uymayacağı" (Bakara 1 30) 
belirti l ir. 

· 

Hz. İbrahim'i örnek almak, onun Kur'an'da beyan edilen 
ahlakı i le ahlaklanmak, halleriyle hal lenmek, onun getirdiği 
mesajları benimsernek demektir. Öyle ise, Kur'an-ı Kerim'de Hz. 
İbrahim'le ilgili olarak beyan edilen vasıflar nelerdir görelim. 

1) Müşriklerden olmamak: Hz. İbrahim'in en ziyade· üzerinde 
durulan vasfı budur. Altı ayrı ayette "0, müşriklerden deği ldi" denilir 

1 Vatikan l l ,  Les Relations de I'Eglise Avec lı.'S Religions Non-Oıan.:tieıl\::s, Cert: Paris 1%9. 
p.29. 
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(Bakara 1 35, Al-i İmran 67, 95, En'fını 1 6 1 ,  Nahl 1 6, 1 23). Bir kere 
de Hz. İbrahim'in ağzından: "Ben müşriklerden değilim" dediği 
görülür (En'fını 79). 

Bir peygamberin müşrik olmıyacağı belli olmakta birlikte, 
onun hakkında yedi ayrı ayette müşriklerden olmadığının 
vurgulanması, imanda, onun nasıl saf, berrak ve mutlak bir tevhide 
ulaştığının ifadesi olmaktadır. Hz. Peygamber, bir hadislerinde, 
şirkin, karanlık gecede Safa tepesinde yürüyen küçük kanncanın 
ayağından çıkan sesten daha gizli olduğunu belirtir ve şirkin en 
düşük derecesini, zulme rağmen sevmek, adalete rağmen buğzetmek 
diye açıktandıktan sonra: "Din, buğz ve sevgiden başka bir şey 
değildir" diye noktalar. 1 

Demek ki, Hz. İbrahim, bütün hissiyatım Allah'ın nza frekansına 
ayarlamış bir insandı. Sevdiği zaman o şeyde nza ölçülerini anyor, 
buğz ve adavet edince onda nza ölçülerini anyor, buna başka duygu 
ve düşünceler kanştırmıyordu. Böylece Kur'an'da da ifade edilen 
"Onlann çoğu, şirk koşmarlan Allah'a inanmazlar" (Yusuf 1 06) 
ayetinde ifade edilen şirk-i hafı'nin her çeşidinden uzaktı. 

2) Sıdk Sahibi Olmak: Hz. İbrahim'in bir vasfı islamın en çok 
ehemmiyet atfettiği sıdk ve doğrulur idi. "Kitap'ta İbrahim'i de an! O, 
şüphesiz dosdoğru bir peygamberdi" (Meryem 61). 

3) Han if Olmak: Haniflik, Hz. İbrahim'in getirdiği dinin adıdır. 
Hanif, hakka meyleden manasma gelir. A leyhissalatu vesselam :  
"Ben müsamahalı v e  kolay o lan haniilikle gönderildim" 
huyurmakla haniiliğin sadece "hakka meyil" değil, aynı zamanda 
müsamaha ve kolaylık taraftarlığı manasma da geldiğini belirtmiştir? 

4) Şakir (nimetlere şükredici) olmak: Şükür, yapı lan iyiliğin 
iyilik olduğunu idrak, nimetierin Allah'tan geldiğini itiraftır. Hz. 
İbrahim'in bir ayette nimetiere şükredici olduğu belirtilir. (Nahl 1 20) 

5) Vazifeşinaslık: Hz. İbrahim, Rabbi tarafından çeşitli 
imtihanlada imtihan edilmiş, muhtelif hizmetleri e mükellef kılınmış, 
o bunlann hepsini tastarnan yerine getirmiş ve onlan ifade hiçbir 

1 Hakim Ebu Abdillah, el-Hakim en Neysaburi, el-müstedrek Ala's-Sahiheyn, 1 335 
baskısından ofset, Beyıut, 2,  291. 
2 Ahmed İbnu Hanbeı el-Müsned, Kahire 13 ı3 baskısından Ofset, Beyıut, 6, ı ı 6. 
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ftitur, hiç bir kusur, bıkkınlık, sabırsızlık, gevşeklik, 
memnuniyetsizlik izhar etmemiştir. Ayet-i Kerime'de "Rabbi 
İbrahim'i bir kısım kelimelerle imtihan edince, O, bunları eksiksiz 

· yerine getirdi" (Bakara 1 24) buyrulur ve ayrıca "Sözünü yerine 
getiren İbrahim" (Necm 37) ifadesiyle tavsifedilir. 

Onun imtihan edildiği kelimelere tebliği, putlan kırması, ateşe 
atılması, oğlunu kurban etmesi, Ka'benin inşaası, hac menasikini 
ihdası gibi Kur'an'da zikri geçen vak'alar dahil edildiği gibi, sünnet 
olmak, tırnak kesmek, misvak kullanmak, bıyık vs. traşları . . .  gibi 
hadislerle sabit olan bazı arneller de dahildir ve sayılan otuzu 
bulmaktadır. 1 

6) Misafirperverlik: Hz. İbrahim cömertliği ile bilinir. 
Kur'an-ı Kerim, onun bu halini birkaç kere zikreder: Hz. Lut'un 
azıtmış kavmini cezalandırmakla vazifeli  melekler, yol geçeği, 
insan suretinde kendisine uğradıklan zaman, onları hiç tanımadığı 
halde, aç olup olmadıklarını sormadan "semiz bir dana kızartarak" 
mükellefbir sofra hazırlar (Zariyat 25-30), Hud 69). 

7) Halim, evvab ve münib olmak: Hz. İbrahim, yumşak huylu, 
içli ve Allah'a yönelen bir kimsedir (Hud 75). Bu onun kendi 
kusurunu bilen, insanlara karşı merhametli ve Allah'a karşı da 
tövbekar olduğunu ifade eder. 

8) Merhamet: Hz. İbrahim'in hilm ve evvah sıfatiarını 
tamamlayan bir vasfi da merhametli oluşudur. O, kendini yurdundan 
kovan, ateşe atan kavmine beddua etmemiş, "Ey Rabbim! Bana tabi 
olanlar bendendir, bana asi olanlan Sana bırakıyorum, Sen 
Gafur'sun, Rahim'sin" demiştir (İbrahim 36). 

Hz. İbrahim'in merhameti, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle, 
müşrik babasına Allah'tan mağfiret dileyecek (Şuara 86); ilahi cezayı 
haketmiş Lut kavminin cezalandırılmaması için, vazifeli meleklerle 
münakaşa edecek · derecede (Hud 74-76, Ankebut 32) ileri bir 
seviyededir. Halbuki müşriklere, nifakı belli olanlara Allah'tan 
mağfiret ve rahmet dilenmez. 

Kur'an-ı Kerim, Hz. İbrahim'in örnek alınmasını emrederken, 
onun, müşrik babasına yaptığı mağfiret duasını hariç tutarak tasrihte 

1 Beyzavi, Tefsir, Mısır 1995, ikinci baskı, 1, 35. 
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bulunur ve böylece, sevgi ve merhamette ilahi ölçülerin dışana 
çıkılınaması yani, Allah'tan daha merhametli olma yanlışlığına 
düşülmemesi gerektiğini mesaj ını da -merhametiyle meşhur- Hz. 
İbrahim vesilesiyle verir. 

9, 1 O) Hz. İbrahim'in Allah için Dieret ( Saffat 99), kalb-i 
selim'le Allah'a kavuşmak (Saffat 84) gibi b�ka mümtaz yönleri de 
vardır. 

3. Mazhar Olduğu İlahi Lütuflar 

Kısmen iradesinin de katkısı bulunan ve insanlara örnek olan 
bu vasıfları sebebiyle Allah'ın kendisine, mükafeten bahşetti>ği 
fazi letler de çoktur. Onun zikredilen vasıflarına uymanın, Allah 
nezdinde ne kadar makbul ve ehemmiyetli olduğunu anlamamız için 
ona bir mükafat olarak verilen i lahi lütuflan da kısa kısa belitmemiz 
gerekmektedir. 

Bunların Hz. İbrahim'e, yaptıklan sebebiyle Allah tarafından bir 
farz olarak veri ldiğinin bi l inmesi ayrı bir ehemmiyet taşır. Bu, bize, 
şahsi kesbin ilahi yardıma da-:Peygamberler hakkında bile vesi le 
olduğunu, kesbsiz yani yapabileceğimizi yapmamamız hal inde, i lahi 
inayete mazhariyetİn olmıyacağını duyurması bakımından mühimdir. 
Nitekim Kur'an'da bu hususu belirtmeye önem atfetmiştir: "Rabbi 
İbrahim'i bir kısım emirlerle imtihan etmiş. o da onları yerine 
getirmiştir. Allah:  "Seni insanlara iman (önder) kı lacağım demişti . . .  " 
(Bak ara ı 24) buyurur. Gerek bu bahsi n devamında ve gerekse başka 
surelerde, Hz. İbrahim'e Cenab-ı Hakkın, ihlasına, samirniyetine 
binaen balışettiği imtiyazları, lütufları şöyle özetleyebiliriz. 

ı) Hz. İbrahim ve Al-i İbrahim alemiere seçkin kılındı (Bakara 
1 30, Al-i İmran 33-34). 

2) Allah'a dost ve hal i l  oldu (Nisa ı 25). 

3) Allah'ın selamma mazhar oldu ( Saffat ı 09). 

4) Yaşhhkta çocuk sahibi olmuştur (Hud 62-64, Hicr 53).  

5) Bütün ümmetierin hayırla yadedeceği mümtaz bir nesi l 
veri lmiştir ( Bakara ı 24). Onun neslinden birçok peygamber gelmiştir. 
Hz. Muhammed de onlardan biridir. 
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6) Semavat ve arzın metekutunun gösterilmesi (En'am 75). 

7) Kitap (suhuf) verilmesi .  Beriyete bir kısım mesaj lar 
bulunla gönderilmiştir. "Hiç kimseye başkasının giinahı 
yüklenemez" düsturu (Necm 36-54),  hadislerde de zaman tanzimi1 
gibi hususlar Suhuf-i İbrahim'de gelen mesaj lardandır. 

-

4. Mücadele Metodu 

Hz. İbrahim'in zamanımıza hitabeden yönlerinden biri de hak 
yolunda yapılması gereken mücadele ve bunun metodudur. 
İnanmayanlara karşı ne yapılması gerektiğini belirten ayetin 
(Mümtahine 4) devamında Hz. İbrahim örnek verilerek, bu hususta 
onun yolundan gidilmesi irşad ediler: " İbrahim ve onunla beraber 
olanlarda sizin için uyulacak güzel bir örnek vardır. Onlar 
milletlerine şöyle demişlerdi: "Biz sizden ve Allah'tan başka 
taptıklannızdan uzağız .  Sizin dininizi inkar ediyoruz . . .  " (Müntahine 4) 

Kur'an-ı Kerim Ankebut suresinde yer verdiği uzunaca bir 
balıiste Hz. İbrahim'in mücadele anlayışındaki teferruatı verir ( I  6-
27. ayetler). Burada. halkı davet ettiği ana meseleler� muhataplarını 
ikna için başvurduğu del l i ler, halkın reaksiyonu vs. belirti lir. Biz 
burada bu teferruata girmeden dikkati çeken metoda yönelik 
hususları prensipler halinde belirteceğiz. 

a) Davette Tedric: Hz. İbrahim'le i lgi li  ayetler yakından 
tedkik edilince, tebliğinde tedrice yer verdiği görülür. 

1) Önce babasının irşadından başlamış (Meryem 4 1 -49). 

2) Halka hitabetmiş (Ankebut 1 6-27). 

3) Nemrut'la cedelleşmiş (Bakara 258). 

4) Putlan kırmış (Enbiya 57-68). 

Burada teferruata girmeden, özetle belirteceğimiz husus şudur: 

1 Suyuti, ed-Dünü1-Mensür, ı 3 ı 4 Mısır baskısından ofset, Beyıut, 6, 34 ı .  
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Ayetlerin bazı ları davete babasından başladığını 
göstermektedir. tıpkı Hz.  Peygamber'in tebliğe en yakınlanndan 
başlaması gibi (Şuara 2 1 4  ) . Bilahare de babasına ve halka 
hitabetmiştir (Şuara 70-83). Bazı ifadelerde sadece kavmine hitabı 
mevzubahis olmaktadır. Babası ve kavmine müşterek hitaplanyle 
sadece kavmine hitapları arasında bir safha farkı olmadığı söylense 
bile, Nemrut'la olan ferdi cedeli, mücadele veliresinin ileri bir safhası 
olabilir. Bu cedel onun faaliyetinin ilerleyip. Nemrut'a kadar intikal 
ettiğini ifade eder. Nemrud'un mağlubiyetinden sonra ipler iyice 
kopmuştur. Hz. İbrahim de işi , putları kırma noktasına getirmiştir. 
Bundan sonra ateşe atılacaktır. 

b) Plan-Program: Tebliğ çalışmalan ile ilgili olan en mühim 
nokta, plan ve programdır. İnsanların irşad ederken bir p lan dairesinde 
hareket etmek, atılacak bir adımın, söylenecek bir sözün arkasından 
ne getireceği önceden düşünerek, hesaplıyarak bunları yapmak Hz. 
İbrahim'in uyguladığı bir metoddur. 

O. gök cisimlerine tapmanın batı) olduğunu söylemek için, 
önce yıldızın uluhiyetini, sonra ayın uluhiyetini, en son olarak da 
güneşin uluhiyetini "zevale marfiz olanlar bana rab olamazlar" diyerek 
reddediyor. Bu reddi bir anda yapmıyor. 

Keza putlan kırmayı dilediği zaman, düşüncesini icra için bir 
plan yapıyor. 

1 )  Halkın topluca eğlenecekleri bir gün bu işi yapacaktır. 

2) Halka iştirak etmiyecektir. 

3) Halka katılmayınca dikkatleri üzerine çekmernek için onları 
inandıracak bir mazeret bulmalıdır. Yıldızlara bakarak ben hastayım 
diyor. Yıldıza inanan halk bu söze inanıyor ve ondan kuşkulanmıyor. 

4) Putlan kırarken en büyüğünden başlamıyor. 

5) Baltayı en büyük olanın boynuna koyuyor. 

6) Bunun kendisinden bilineceğini tahmin ediyor ve bunu inkar 
da etmiyor. 

7) Davasını açıkça, mertçe müdafa ediyor. 
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8) Bu işi şu büyük put yapmış olmalı, balta onun elinde, 
isterseniz kendisinden sorun diyor. 

9) Halk kendi aralarında birbirlerine "Siz haksızsınız" diyorlar. 
Böylece Hz. İbrahim planında hedefine varmış oluyor. 

10) Hz. İbrahim ateşe atılmaya razı oluyor. İlahi inayet O'nu 
yanmaktan koruyor. 

Hak olan dava mağlub olmuyor, "Hak daima galibtir, o 
mağlub edi lemez, çünkü hakkın sahibi Allah'tır" gerçeği bir kere de 
onun vesilesiyle insanlığa ders veriliyor. 

c) Hasbilik: Hz. İbrahim, mücadelesini samii  yürütmüştür. 
Başanlarını hep Allah'tan bi tmiştir. Babasına: "Senin için Allah'a 
istiğfar edeceğim derken "Fakat sana Allah'tan gelecek hiçbir şeye 
gücüm yetmez" (Mümtahine 4) demiştir. 

Tam bir iman, tam bir hasbilik içinde olmasaydı ne bütün bir 
cemiyeti karşma almak demek olan putlan kırma işine tevvessül 
edebilirdi, ne de oğlunu tereddütsüz bıçağın altına yatırabilirdi. 

5. Hacla İlgili Hizmeti 

Hz. İbrahim'in ismiyle özdeşleşen bir husus, müslümaniann hac 
ibadetidir. Çünkü hac ibadetinin merkezini ve esasını teşki l  eden 
Ka'be'yi Hz. İbrahim inşa etmiş, insanlan uzak diyariardan hacc 
yapmıya ilk defa o çağırmış ve haccın temel menasikini o tesbit 
etmiştir. 

İ lahi  emir üzerine oğlu İsmail'le Ka'be'yi inşa eden Hz. 
İbrahim, haccın emniyetle yapılması için Mekke'yi haram i lan etmiş, 
oranın herkes için emin kılınması için A1lah'a dua etmiş  ve Allah bu 
duayı kabul etmiştir. Oranın eminl iğine cahi l iye Arapları bile 
riayet etmişlerdir. Bir ayet şöyle: "Doğrusu insanlar için i lk kurulan 
ev Mekke'de, alemler için mübarek ve doğru yol gösteren Ka'be'dir. 
Orada apaçık deliller vardır, kim oraya girerse güvenlik içinde olur. 
Oraya yol bulabiten insana, Allah için Ka'be'yi haccetmesi gerekir" 
(Al-i İmran 95-97). 
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Mekke'nin haram olması, emin belde olması sadace insan kanı 
dökülmesini · önlemeye münhasır değildir. Hayvanlan avlanamaz, 
ağaçlan kesilemez, otlan yolunamaz. 1 

Hz. İbrahim .koyduğu bu esaslarla çevrecilik meselesini en ciddi 
seviyede i lk ele alan kimse olmaktadır. Ben daha önce de söyledim, 
bir kere daha tekrar ediyorum: Urfahlar, bu yönüyle Hz. İbrahim'e 
sahip çıkmahdırlar. Birlerşim Milletlerce Hz. İbrahim'in "çevrecililin 
piri" kabul edilmesini sağlamalıdırlar. Bu paralelde beynelmilel 
faaliyetler organize etmelidirler. Mesela gelecek yıl, bu toplantının adı 
niye "Hz. İbrahim Çevre Günü" olmasın ve bu vesile ile GAP'ın 
getireceği çevre problemleri, bunlara karşı alınması gerekli 
tedbirler üzerinde durulmasın? 

Hz. İbrahim, diğer semavi dinlerde de ehemmiyetli bir yer 
tuttuğu, bütün· ehl-i kitap tarafından sevildiği için bu çağnnın 
benimseneceği, en azından bir ses getireceği kanaatindeyim. 

6. Aile Kaygasa 

Hz. İbrahin:i deyince akla geliveren mesajlardan biri, aile 
meselesidir. · Gerçekten onda çok güçlü bir aile endişesi, aile ve 
hanedaruna karşı fevkalede bir alaka mevcuttur. Bu husus pekçok 
ayette yer alır. Cenab-ı Hak onun bu atakasma muvafık olarak, 
İbrahim ·hanedanıni şerefçe alemierin üzerine çıkarmıştır. Nitekim biz 
müslümanlar, günde beş vakit namazda, kaç kere selavat okurken 
Peygamberimiz Hz. Muhammed'e ve Al-i Beytine All3h'tan rahmet 
dilerken Hz. İbrahim ve Aline bir nevi tevessül ederek: "Ey Rabbimiz 
İbr3ııim'e ve ibr3ııim'in Aline rahmet ettiğin gibi Muhammed'e ve 
Muhammed'in Ali'ne de rahmet et! "  diyoruz. 

Bu şeref, Hz. İbrahim'in Aline olan alakasının neticesidir. 
Kabe'yi kurma hizmetine mukabil Cenab-ı Hak: "Seni imam 
kılacağım!" deYince Hz. İbrahim: "Zürriyetimi de! "  demiştir. 

Hz. İbrahim'in ailesine alakası, onlann Allah'a kulluk terbiyesi 
üzerine yetişmeleri çerçevesindedir. Allah'a kulluklannı hakkıyla 

1 Bu ırevzuda geniş bilgi için İslamia Çevre Sagı.ğı kitabınuz göriilmelidjr (Cihan Yayınevi, 
istanbul� 1986, s.47-58). 

. 
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yerine getirecek şartlar üzerinde durmuştur . 

. Bu maksadla, şu ayete bakalım (mealen): ".Rabbim! · Be� 
çocuklanından bir kısmını namaz kılabilmeleri için Seriln mukaddes 
evinin yanında, ziraate elverişsiz bir varliye yerleştirdim. Rabbimiz 
insanların gönüllerini onlara meylettir, şükretriıeleri için - onları 
meyvelerle nzıklandır" (İbrahim 37). 

Burada şu mesaj lar var: 

1 )  Hz. İbrahim, çocuklarını yetiştireceği çevrenin seçımını 
rast gele değil, şuurlu, hesaplı yapmıştır. 

· 

2) Buradaki hesabı,  onların ibadetlei'ini daha iyi 
yapabilmeye, buna zemin hazırlamaya dayahdır. 

3) Terbiye meselesinde çevre şartlan düşÜnülmeli'dir. : 

4) Ziraate elverişsiz yer, bu maksada daha uygundur. 

5) M escide (en azından ezan sesi duyulacak kadar) yakın 
olmalıdır. ! : .·' ·  ; • ,ı' , i . 

6) Aile, kendisini seven içtimai bir muhitte yaşamaJıdır. Çünkü 
Hz .  ihrahim duasında: "Rabbimiz! insaniann gönÜÜerini, onlara 
meylettir" (İbrahim 37) demiştir. 

· · ' 

7) Rızıklarının temine düşünülmüştür; .Hem de meyvelerle 
i farlesi düşündürücü bir husustur. Çünkü z�raate elverişli olmayan b�r 
yerde meyve taleb ediliyor. 

8) Emniyet talebediliyor. Bir başka ayette Çevrenin erliniyetli 
olmasını taleb ettiğini görürüz� "Rabbim · bu · beldeyi : emin kıl" 
"Bakara 1 26). Tabii ki bununla mal, can, ibadet� . ın . emtiiyetlen 
kastedilir. 

· · '  ' ·  " · - - - : -

9) İbrahimi terbiyede namaz işi önceliklidir.· Bu maksadla 
yaptığı şu dua da vardır: "Rabbim beni -ve çocuklanını namaz 
kılanlardan eyle!" (İbrahim 40) 

- · · 

Bütün bu ifadeler, terbiyeyi hedefler olarak anlaşılıp, onların 
gerçekleşme şartlan ıçın yapılacak gayret beşeri - insiyatife 
bırakılmıştır. Zira, zaman ve mekana göre vasıtalar değişebilir. 
Hedefın zikri kafidir; 
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7. Mesajlarm Mesaj• 

Ai le ve hanedanına bu kadar düşkün, bu kadar yakından ilgili bir 
zatın, Hz.  İbrahim'in Allah yolunda oğlunu kurban etmesi hadisesini 
mesajların mesaj ı olarak değerlendiriyorum. 

Evet putların kırılması, ateşe atılmayı göze alacak kadar 
davasının peşinde. koşmak c idden mühim ve revkalade dikkat çekici 
mesaj lardır. Ama, ailesine düşkün bir i nsanın oğlunu hiç tereddüt 
etmeden kurban etmeye teşe�büsü, hepsinin üzerinde ayrı bir mesaj dır. 

Ya Hz. İsmai l'in bu meseledeki tavrı : "Ey Babacığım ! ne i le 
emrolundun ise yap. İnşaallah sabredenlerden olduğumu göreceksin ! "  
sözü onun, o babaya layık evlat olduğunu gösteriyor. 

Evet bu vak'a gÖsteriyor ki, çocuğunun terbiyesini çevre şartları 
çerçevesinde ele alan aileler başarılı olurlar, ideallerine uygun nesil 
yetiştirebilirler. 

8. Dua Adab1 

Hz. İbrahim'in bir başka mühim mesaj ı  dualarıdır. Kur'an'da 
gelen İbrahimi dualar, bize tamep etmemiz gereken mühim hedeflerin 
Allah'ın nzasına, dünyevi ve uhrevi başanya götürecek ideal lerin, 
gaye-i hayallerin neler olabileceği hususunda fikir verirler. 

İslamda duanın, sadece dille talebten ibaret bir şey olmadığını 
bilirsek, bu İbrahimi duaların faaliyet programları olduğunu anlarız. 

Yani dualarla, ulaşmak istediğimiz hedefleri ortaya koymuş, 
fikir ve düşünce planına almış oluyoruz. Eğer dua edip istediğimiz 
şeyin gerçekleşmesini samimiyetle, ısrarla istiyorsak bunların 
gerçekleşmesi için bize terettüp eden diğer faaliyetleri yapmamız 
gerekir. Sözgelimi ,  Allah'tan buğday i steyen ç iftçi di l iyle taleb 
noktasında kalmamalı ,  ekmeli ,  sulamalı, korumalı vs. 

Aslında bütün taleölerimiz ve dualarımız aynı durumdadır; 
niyet ve d i l  planında istenen şeylerin gerçekleşmesi için gerekli olan 
şeyler fii l  ve iş planında yapılmalıdır. 

Hz.  İbrah im'in duaları , peşine düşülmesi gereken mühim 
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şeyleri bize haber vermektedir. Onları eylemlerle, gayretlerle, 
tedbirlerle biz hayata geçireceğiz, sadece djlle söyleyip kalmıyacağız. 

Son söz, biz, Kur'an'da yer eden İbrahimi mesajlar, her ne 
kadar, bütün müslümanların müşterek değerleri ise de, bunlara 
Urfalı ların, daha bir alaka göstermelerini, sahiplenmelerini diliyoruz. 

Urfa, GAP sebebiyle maddi bir cazibe merkezi olma 
yolundadır. Dünyanın her tarafından insanlar buraya gelecekler. 
Temenni ediyoruz ki, buraya Harran Ovasa'nın maddi bereketi için 
gelenler, Hz. İbrahim'in maneviyatını, kardeşliğini, hasbiliğini, plan ve 
programını alarak dönsünler. İbrahimi tevhidi burada hisscdebilsinlcr, 
koklayabilsinler. 

Başarı, Urfallların bu · paralelde verecekleri karara, 
gösterecekleri azme bağlıdır. İbrahimi bir planla vanlmayacak 
hedef yoktur: 



ÖZGÜR DÜŞÜNCEYE ÇAGRI 

Prof. Dr. Musa K. YILMAz• 

Düşüneeye ve özgürlüğe Çağn öyküsü çok eski bir öyküdür. 
Adeta ilk peygamberle başlayan bir öykü. Ancak bu öykünün en ca:n 
alıcı kısmı İbrahim Peygamber'in başından geçmiştir. 

Tarihte birçok peygambere ev sahipliği yapmakla ünlenen Urfa 
kenti daha çok "Halil İbrahim Peygamber" ismiyle özdeşleşmiştir. Hz. 
İbrahim Urfa'da mı doğmuştur? Nemrut denen zalim bir kral 
tarafından burada mı ateşe atılmıştır? İbrahim 'i  yakmak için tolanan 
odunlar Balıktıgöldeki balıkiara dönüşmüş müdür? Bunlar soru. Bu 
sorulara verilecek yanıtlar olumlu veya olumsuz. Bunlar ayrı tartışma 
konusu. Ancak kabul etmeliyiz ki, yaklaşık dört bin yıl önce meydana 
gelmiş olaylarla ilgili olarak sorulan bu sorulara doğru yanıtlar 
vermek kolay değildir. 

Kuşkusuz başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere o zamanın 
hadiselerine ışık tutan doğru kaynaklar vardır. 1 Ne var ki, Kur'an 
tarihi olaylan anlatırken işin özüne ve mesajın önemine vugu yaparak 
özellikle yer ve şahıs isimleriyle ilgili detaylara inmez. Hz. İbrahim 
kıssası, Kur'an'da en detaylı anlatılan kıssalardan biridir. Fakat 
mükerrer ayetlerde daha çok Hz. İbrahim 'in tevhid inancı uğrunda 
katlandığı mücadeleye dikkat çekilmiştir. Kur'an'dan anladığımız 
kadanyla Hz. İbrahim'in hayatı insanlan kölelikten kurtanp özgürlüğe 

• Harran Ün. ilahiyat Fak. Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
1 Peygamber kıssalarına yer veren kaynaklardan biri de Tevrat'tır. Hatta Tevrat 
Kur'an'a göre daha çok detay verir. Ancak Tevrat'ın zamanla tahrife maruz kalmış 
olması, onu ikincil bir kaynak olarak değerlendirmemize yolaçmıştır. Kur'an ise 
bütün bilim dünyasının ittifakiyle tahrife uğramamıştır. 
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kavuştum1ak ve ve onları düşündürmek kousunda ilginç sahnelerle 
doludur. İşte Kur'an-ı Kerim bu yoğun düşünce ve özgürlük 
mücadelesinden kesitler verir. 

Hz. İbrahim babasının ve akrabalarının güçsüz putlara ve zevallı 
heykellere tapınıp durduklarını görünce çok şaşırır ve onları 
düşüdündürmek için şu soruyu sorar: "Sürekli tapmıp durduğumiz bu 
heykeller de neyin nesi?"1 Hz. İbrahim'in bu sorusu onları eleştirel 
düşünmeye sevkeden zekice bir soruydu. İbrahim babasını ve kavmini 
canevinden vurmuştu adeta. Ancak onların bu zekice soruya vrdikleri 
yanıt son derece yüzeysel, kafalannın çalışmadığını i lan eden aptalca 
bir yanıttı. Şöyle diyorlardı: "N 'apalım, atalarımızı hep bunlara tapar 
hulcluk. "2 

Hz. İbrahim' in onlara yanıtı çok sertti : '' Valiahi siz de atalarınız 
cia kendinizde deği/siniz."3 Hz İbrahim'in bir tek amacı vardı; o da 
onların eleştirel olarak düdşünmelerini sağlamaktı .  Kuşkusuz Hz. 
İbrahim'in babası ve kavmi de düşünüyordu. Ancak onlar daha çok 
geleneksel, faydacı ve kişisel sorunlarını çözmeye yönelik 
düşünüyorlardı. H. İbrahim ise, zorluklara, engellere ve her türlü 
sıkıntıya rağmen toplum sorunlarını çözmeye yönelik eleştirel bir 
düşüneeye sahipti. Çünkü Hz.İbrahim, alışageimiş insan hayatını 
altüst eden önemli değişikliklerin, sabrın ve çok çalışmanın bir ürünü 
olduğunu biliyordu. Zira sorunların çözümü geniş ölçüde düşünmeyi, 
araştirmayı ve kararlı bir şekilde mücadeleyi gerektirir. Eleştirel 
düşünmek ise, sadece varolan durumu eleştirip sorunları öylece 
bırakmak değil, çözümleri ve alternatifleri de ortaya koymaktır.4 

Hz. İbrahim 'in kavmi çoğunlukla eleştirel düşünceden yoksun 
kimseler olduklan için neyi neden yaptıklarının farkınd� bile 
değillerdi . Onlar belirli kalıpları ve belirli öğreti lerin içinde 'sıkışıp 
kaldıklanndan kendilerini ve öğrendiklerini yenileme ihtiyacını 
duymazlardı .  Bu yüzden gözleriyle gördüklerinin ve kulaklarıyla 
işittiklerinin tek doğru olduğunu sanıyorlardı. Zira Nemrut adlı zal im 
kral onları farklı şeylerle oyalıyor ve onlara şöyle hitap ediyordu: "Ey 

1 Enbiya:2 1 /52. 
� 2 1 /53 . 
. ı 2 1 /54. 
� Dr. Orhan Akınoğlu. Bir Eğitim Değeri Olarak Eleştirel Düşünme. Ded, Ci lt, 1 .  
s .23. 
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şerefli kavmim! Geliniz birlik ola/mı ve tanrılarmuza sahip çtkalmı. 
Tekrar dı�va.va ge/meyeceğimize göre uzun ömürlü olmak için 
tmmlarmuza yalvaralmı. Yiyelim, içelim, eğlenelim ve tanrılarımtzı 
koruyalmı. Unutmayımz ki tanrılarm önüne koyduğwıuz yiyecekler 
kutsanmış/tr. Daha uzun ömürlü olmak için onlardan yemeyi ihmal 
ettneyiniz." 

Nemrut bu öğütlerle kavmine bir takım haklar veriyordu 
kuşkusuz. İnsanlan sürekli bir eğlence atmosferinde tutmak için 
büyük çaba içindeydi. Ancak uzun zaman eleştirel biçimde düşünme 
yeteneklerini kullanmayan insaniann bir anda düşüı:ıüp bugüne kadar 
yaptıklannın hata olduğunun farkına varmaları, kötü gidişe dur 
demeleri ve gerçekleri kavramaları kolay deği ldi. O yüzden Hz. 
İbrahim 'in işi oldukça zordu. Çünkü akıl gibi çok değerli bir cevheri 
taşıyan insanların elleriyle yaptıkları heykelciklere taptıklarını 
gördükçe onlara acıyor ve onları kurtarmak için büyük gayretler 
sarfediyordu. Hele kavminden bazı insanların "Ey Tannlarwuz! Sizler 
olmasaydmız hizi er de olamazdık" şeklindeki yakarışiarı Hz. İbrahim ' i  
derin bir üzüntüye sevediyordu. 

Ancak Hz. İbrahim 'in babası ve akrabaları pek bel li etmeseler 
de Onun sorusuyla büyük bir sarsıntı geçirmişlerdi. Ne diyeceklerini 
bilemediklerinden "Sen doğru mu söylüyorsun ? Yoksa hizim/e alay 
mı ediyorsun ?"1 diyerek onu ciddiye almak istemediklerini 
göstermeye çalıştılar. Hz. İbrahim kararlıydı. Basireti bağlanmış bu 
insaniann gözünü mutlaka açmak istiyordu. "Haytr" dedi, "sizin 
gerçek sahibiniz göklerin ve yerin de sahihidir. Apkçası hen hu 
durumunuzu tamk/ık edebilirim"2 Onlar yine aldımıadı lar ve eski 
yanlışlıklara devam ettiler. 

Hz. İbrahim kavmini düşündürmeye kararlı olduğu için bu kez 
taktik değiştirdi. Bir yandan da, " Valla/ıi siz çekip gittikten sonra 
putlamuza öyle hir oyun edeceğim ki" dedi. Onların kentten 
ayrı lmalarını bekliyordu. Nemrut kavmi piknik yapmayı çok severdi. 
Bir bayranı günü bütün halk piknik için kentten ayrı lmaya karar 
vermişti . Hz. İbrahim de davetliydi. Ancak yolun yarısında gözlerini 
yılcltzlara dikerek ••galiba lıastaymı'' deyip yola ytl?tfdt ve kente geri 

ı 2 1 /5 5 .  

� 2 1 /56. 
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döndü. 1 Büyük bir öfkeyle puthaneye girdi ve heykel lcri. parçaladı .  
Ancak onları şaşırtmak ve düşündümıek ıçın büyük putq 
dokunmamıştı . 2 

Kent halkı piknik dönüşü, kutsamak amac i yle putların · önüne 
koydukları yemeklerini  almaya gittiklerinde gördüklerine inanmak 
istemediler; her taraf darmadağın olmuş, putlar yerlere seri lmişti . Halk 
öfkeyle " Vay insafsız vay! Bunu tanrılarımıza kim .yapfı aca,baT'3 

şeklinde bağırarak sokaklara döküldü. Biri leri. "İbrahim. adında bir 
delikanlı bu putları diline dolamış diye duymuştuk.'� cledile.L :ni:ğer 
bazısı "Getirin onu, herkes görsün, belki tanıyanlar olur." diy�rek 
İbrahim adlı gencin herkesin gözü önünde yargılanmasım sağladılar . . . ; 

ı 3 7/88 
2 2 1 /5 7-5 8 .  
_1 2 1 /59. 
� 2 1 /60. 

· :  . .  

. · '  



SEMA Vi DİN VE KÜLTÜRLERiN ORTAK DEGERİ 
OLARAK HZ. İBRAHiM 

Doç. Dr. AU OsD18D A TEş• 

· Hz. İbrahim, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'a inanan 
kimselerin k.endileri için iman kaynağı kabul ettikleri büyük bir 
peygamberdir. İslami kaynaklarda Ehl-i Kitab olarak adlandınlan 
Yahudi ve Hristiyanlar Hz. İbrahim'i "İmanın Babası" sayma�tadır. 1 
Kur'fm-ı Kerim ise, "Babanız İbrahim'in Dini" ifadesini 
kullanmaktadır.2 Cahiliye Araplan da Hz. İbrahim'e büyük bir saygı 
beslemekte, kendilerini ona nisbet ederek övünmekteydi. Nitekim bu 
dönemde "Hlims" diye adlandınlan Arap kabileleri kendilerini 
"İbrahim'in Evladı" kabul etmekteydi.3 

Hz. İbrahim'e mensup olmakla iftihar eden, onu kendileri için 
bir din ve iman önderi kabul eden Ehl-i Kitab ile Cahiliye dönemi 
müşrik araplannın, tarihin garip bir cilvesi olarak onun tebliğlerinden 
yüz çevirdikleri de Kur'an ve · Sünnet'in bize haber verdiği 
hususlardandır. Nitekim önceki Ehl-i Kitab'ı oluşturan Yahudiler, 
ataları saydıkları · Hz. İbrahim'in getirdiği birçok hususu ya 
terketmişler ya· da tahrif etmişlerdir. Bu konuda birçok örnek 

• Çukurova Ün. İlahiyat Fak. Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Halen Prof. Dr. 
unvanıyla aynı göreve devam etmektedir.) 
1 Julius Wellhausen, Arap Devleti ve Sükutu, Tercüme: Fikret Işıltan, Ankara 1 963, 
s.9. 
1 Hacc, 78. 

3 İbn İshak (v. 1 5 i ), Sire, Tahkik: M. Harnidullah, Konya 198 1 ,  s.80; İbn Hişam 
(v.2 1 8 ), es-Siretü'n-Nebevviyye, Tahkik: Mustafa es-Sakka-İbrahim el-Ebyari
Abdülhafız Şelebi, 2. �askı, Beyrut 1 39 1 ,  1/21 1 -2 12. 
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saymak mümkün olmakla beraber, bir tebliğ metninin sınırlan içinde 
bunlardan bazılanna değinerek yetinmek mecburiyetimiz vardır. 
Burada bunlar arasında, Yahudilerin "Nesi" uygulamasını ortaya 
atarak, çeşitli gayelerle takvimle oynamalarını, Hz. İbrahim'in 
Dini'nde yeralan ibadetterin zaman dil imi içindeki yerlerini 
değiştirmelerini  önemli bir husus olarak kaydedebiliriz. ı Yahudiler, 
nesi uygulamasının sonucu olarak Hz. İbrahim'in "Hani flik" dininde yer 
alan Hacc ibadetinin zaman ve mekanını tahrif  etmişlerdir. Böylece 
Hz. İbrahim'in ve sonraki Peygamberlerin Ka'be ve Mekke'ye 
ziyarette yapmış olduklan bu ibadeti Kudüs'teki Salamon Mabedi'nin 
tavafına dönüştürmüşlerdir.2 Hz. İbrahim Peygamber'in dininde yeralan 
oruç ibadetinin zaman ve mahiyet itibariyle değişikliğe uğrattiması da 
ayrı bir husus olarak kaydedilebilir.3 Bununla yetinmeyen Yahudiler, 
Hz. İbrahim'in Tevhid Dini'nde yeralan namaz ibadetini ve bu ibadetin 
vakitlerini de tahrif etmişlerdir.4 Yine onlar, haftalık ibadet gününün 
Cum'a olması konusunda münakaşalarda bulunmuşlar ve Hz. 
Musa'dan Cumartesi Günü'nün (Sebt Günü) kendi lerine haftal ık 
ibadet olarak tahsisini  i stemişlerdir. 5 

Hz.  İbrahim'in dininde Ka'be'ye yönelik bulunan kıbleyi tahri f 
ederek, Kudüs'e döndürmüşlerdir.6 Ayrıca, Hz. İbrahim'in dininde 

1 Ali Osman Ateş. İslam'a Göre Cahiliye ve Ehl-i Kitab Örf ve Adetleri, İstanbul 
ı 996, s. ı 78; Krş. Hayrollah Örs, Musa ve Yahudilik, İstanbul 1 966, s.309-3 1 O, 408. 
1 Ateş, age, s. l 23, 1 25.  

:ı Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, İstanbul 1 979, 1 /626; Ateş, age, s.9 1 vd .. 

4 İbrahim, 37; Meryem, 58-59; Hac, 26; İbn İshak, age, s.79-80; Ezraki (v. 1 44 ), 
Ahbaru Mekke, Tahkik: Rüşdi es-Salim Melhas, 3. baskı, Mekke 1 399, I J/30; 
Taberi (v.3 ı o), Tarihu'I-Ümem ve'l-Müluk, Tahkik: Muhammed Ebü'I-Fadl İbrahim, 
2. baskı, Beyrut 1 387, 11262; Hazin (v.725), Lübabü't-Te'vil (Mecrnau't-Tefiisir 
içinde), İstanbul 1 399, İV/ ı 65; ei-Aiusi (v. l 270), Ruhu'I-Me'ani, Beyrut tarihsiz, 
XIV /25 ı ;  Ateş, age, s.43vd. 

5 Nahl, 1 24; Buhari (256), ei-Camiu's-Sahih, İstanbul l 979, l /2 1  ı -2 ı 2, 2 ı 6: Müslim 
(v.26 ı ), ei-Camiu's-Sahih, Tahkik: M. Fuad Abdülbaki, Mısır 1 374, 11/586: Taberi. 
Camiu'I-Beyan, 2. baskı, Mısır 1 373, XIV/ 1 93 :  Nevevi (v.676), ei-Minhac, 2. baskı, 
Beyrut 1 392, Vl/ 1 43; KastaHiini (v.686), İrşadü's-Sari. Kahire 1 326, İM/3: Ayni 
(v.855), Umdedü'I-Kari, Beyrut, tarihsiz, Vl/ 1 64; Yazır, Hak Dini, İstanbul 1 979, 
V/3 1 37 vd. ; Ateş, age, s.64 vd. 
6 Ezraki, Ahbaru Mekke, M/30; Ateş, age, s.44. 
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yasaklanmış olan içki ye hclal saymışlardır. 1 Yine Hz. İbrah i m'in 
tebliğlerinde mevcut olan mehir uygulamasını tahri f ederek başlık 
parasına (Mohar) dönüştürmüşlerdir.2 Hz. İbrahim'in dinine aykırı 
olarak "Murdarl ık" uygulaması ortaya otarak, hayızlı, nifaslı veya 
özürlü kadınlan ve bunlara dokunan kimseleri necis kabul etmişlerdir.3 

Ehl-i Kitab'ın tarihen sonraki kısmını oluşturan Hristiyanlar 
da, " İmanın Babası"  saydıklan Hz. İbrahim'in getirdiği birçok 
buyruğu terketmişlerdir. Hz. İbrahim'in getirdiği birçok buyruğu 
terketmişlerdir. Hz .  İbrahim'in dininde mevcut olan Sünnet 
( Hitan) uygulamasını4 ve hayız, nifası, cünüblük hallerinden dolayı 
yapılması emrediliniş olan guslü kaldırmalın,5 Hz. İbrahim'in 
tebliğlerinde haram kılınmış olan domuz etini6 ve içkiyi helal 
saymaları 7 bu konuda çarpıcı olarak ruhhan sınıfı icad edip, rahip 
ve rabibeterin ev tenmemesi n  meşrulaştırmışlar, 8 boşanmayı 

ı Ateş, İslam'a Göre Cahiliye ve Ehl-i Kitab Örf ve Adeleri, s.474 vd; Krş. Tevrat, 
Sayılar, 6/20; 1 517, 1 0; Levililer 1 0/10; örs, age, s.389. 
2 örs, Musa ve Yahudilik, s. l 76; Dinler Tarihi Ansiklopedisi, 1 1 1420-421 ,  462; Ateş, 
age, s.288, 295. 

· 
3 Tevrat, Levili ler, 22/5-7; 1 2/2-5; 1 5/ı  9-28; Müslim, Sahih, 1/246; Ebu Davud, 
Sünen, Tahkik: İzzet Ubeyd ed-De'as-Adil es-Seyyid, Hıms ı388- ı394, 1 1 ı 77- ı 78; 
İbn Mace (v.275), Sünen, Tahkik: M. Fuad Abdülbaki, Kahire 1 372- 1 373, ı /2 ı ı ;  Ateş, 
age, s.30 vd. 
4 Tevrat, Tekvin, ı 7/9- 1 4; Resullerin İşleri, 7/8; Luka 2/2 ı ;  Romahiara Mektup, 
4/9- 1 2; Galatyalılara Mektup, 5/2-6; Koloselilere Mektup, 2/ı ı - 1 3; Barnaba, İncil-i 
Barnaba, Arapçaya Tercüme: Halil Seade, Mısır ı 905, (Mukaddime kısmı), s.2; 
Ateş, age, s.259 vd. 

5 Kazıcı, Kur'an-ı Kerim ve Garp Kaynaklarına göre Hristiyanlık, İstanbul, 1 97 1 ,  
s.44, 1 00- ı o ı ;  A .  Tercüman (Anselmo Turmeda), Hristiyanlığa Rediye (Tuhfetü'I
Erib fi Reddi Ehli;s-Salib), Tercüme: M. Zihni, İstanbul 1 970, s.66; Ateş, age, s.36 
vd: Krş. Markos, ı 6/6; Resulleri n İşleri, 22/ 16. 

· 

1' Resullerin İşleri, ı0/9- 1 6; ı 1 /5-9; I. Korintoslulara Mektup 1 0/25-26; Romahiara 
Mektup, 1 4/ 14, 20; Ayrıca bkz. Tevrat, Levililer, ı 1 17-8; Tesniye, ı 4/8; Barnabas, 
The Gospel of Barnabas, Karachi, 1 974, s.2; Kazıcı, age, s.75-76; Ateş, age, s.467 
vd. 

7 Yuhanna, 2/ 1 - 1 1 ;  Timoteosa I. Mektup, 5/23; Efesoslulara Metup 5/1 8; Challaye, 
Dinler Tarihi, Tercüme: Samih Tiryakioğlu, İstanbul, 1 960; s.205-206; Ateş, age, 
s.477 vd. 

K I. Korintoslulara Mektup, 7/ 1 -8, 25-40; Kazıcı, age, s.99- 1 00, 1 03, 1 1 1 - 1 1 2; Ahmet 
Gürkan, İslam Kültürünün Garbı Medenileştirmesi, Ankara tarihsiz, s.63-65; Ateş, 
age. s.302 vd. 
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kaldırarak insanın mutluluğunu zdclcmişlcrdir. 1 Yine Hz.  
İbrahim'in dininde mevcut olan oruç ibadetini vakit ve mahiyct 
itibariyle tahri f ederek orucu bir perhizc dönüştümıüşlerdir.2 Haftalık 
ibadet gunu oian Cum'a'yı bı rakarak, .Pazar Gününü 
benimsemişlerdir:' Namaz ibadetinin mahiyet ve vakitlerini ve 
kıbleyi de Hz. İbrahim'in tebliğlerine aykın olarak tahri f etmişlerdir."' 

Cahiliye dönemi Müşrik Araplan ise eviadı olmakla 
övündükleri Hz. İbrahim'in dinini tahrifte Ehl-i Kitab'dan geri 
kalmamışlardır. Onlar da aynen Yahudiler gibi nesi uygulaması 
ortaya atarak, ticari menfaatleri için tavimle oynamış, ayların ve 
mevsimlerin yerlerini değiştirmişlerdir.5 Böylece Bizans ve İran'in o 
dönemdeki panayır ve fuarlarını kaçırmamayı hedeflemişlerdir. Hz. 
İbrahim'in Tevhid dininden yüz çevirerek putlara ibadete yönelen 
müşrik Cahil iye Arapları bununla yetinmemiş, Ka'be'nin içini ve 
etrafını putlarla doldummşlardır. Cinlere, İsaf, Naile, Buvane ve Sa'd 
adlı putlara kurbanlar kesmişler,6 yine putlara Fer'a, Atire, Bahira, 

ı Luka, ı 6/8; Matta, 5/3 ı -32; 1 9/3- ı O; Markos, ı 0/2- ı 2; I. Korintoslulara Mektup, 
71 1 0- ı  1 ,  39; Giuseppe Descuffi, Hristiyan Dini, 2. baskı ı955, s.300, 303; Ateş, age, 
s.356 vd. 

· 

2 Bakara, ı 83- 1 84; Taberi, Camiu'ı-Beyan, M/1 29; Yazır, age, 11626; Descuffı, age. 
s. ı 79; Cilacı, İlahi Dinlerde Oruç, Hac ve Kurban, İzmir 1 980, s.27; Ateş, age. s. ıoı  
vd. 
3 Buhari, Sahih, 1 12 1 1 -2 1 2; Müslim, Sahih, M/586; Ateş. age. s.64-65. 

4 Bakara, ı 25; Al-i İmran, 38, 43; İbrahim, 37, 40; Meryem, 3 ı .  54-55; Hacc. 26; 
Taberi. Camiu'l- Beyan, İM/265; Hazin, Lübab. 1/494-495; İbn Kesir (v.774). 
Tefsiru'I-Kurani'l-Azim, I/363; Beydavi (v.69 1 ), Envaru't-Tanzi l, (Mecmau't-Tefasir 
içinde, Amire I .  Baskı, İstanbul l 3 1 7'den of set), İstanbul ı 979, I/494; Ateş, age, s.43-
44, 48, 59-60. 

5 Tevbe, 36-37; i. Hişam, age, ı /45-46; Ezraki, age. 1 1 183- ı 84; İ .Habib. KitabiTI
Muhabber, 
(Haydarabad ı 36 ı baskısından ofset) Beyrut tarihsiz. s. ı 57; Taberi, Tarihu'I
Ümem, M/286; M. Hamidullah, İslam Peygamberi. Tercüme: Salih Tuğ, 4. baskı. 
İstanbul 1 980, II/905-906; Ateş, �ge, s. l 78vd. 

· � 

6 En'am, ı36; i. Hişam, age, 1 / 162; İbnü'I-Kelbi (v.204), Kitabü'I-Asnam. (Tercüme: 
Beyza Düşüngen, Putlar, Putlar Kitabı), metin ve tercüme birlikte neşir, Ankara ı 969, 
s.24; Halebi (v. 1 044), İnsanü'l- Uyun, Mısır ı 384, 1/200; Beyhaki (v.458), es
Sünenü'I-Kübra, Haydarabad-Dekkan 1 344, IX/3 14;  Suyuti (v.9 1 1 ). ei-C'amiu's
Sağir, 5. baskı, Kahire 1 402. H/1 99. 
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Şaibe, Hami adı altında asılsız adaklar adamışlardır. ı Çocuklarına put 
ismi veya putlara kulluk anlamı taşıyan adlar koymuşlar,2 Hz. 
İbrahim Pey�amber'in dininde haram olan meyte etini ve içkiyi helal 
saymışlardır. Kuman meşrulaştınnışlar,4 yaptıklan zina çeşitlerine 
nikah adını vermişler, bu cümleden olatak Haden, İstibda, bedel, 
sığar adı altında sözde nikah uygulamalan ortaya koymuşlardır.5 H�. 
İbrahim'in dinine aykın olarak� üvey kızların, kayınvalidelin, 
analıkların nikahını helal saymışlar, anası ile kızını, halası veya 
teyzesi ile yeğenini birlikte nikahlamakta bir sakınca 
görmemişlerdir.6 Kadınlara zulmederek, onları bir mal yerine 
koymuşlar, sayısız kadınla evlenip, bu kadınlan sayısız kere 
boşamışlar, 7 Hz.. İbrahim'in dininden kalan mehiri kaldırıp, 
başlık parası icad etmişlerdir.8 Namazı ve oruç ibadetlerini tahrif 

ı En'am, 1 39; İbnü'l-Kelbi, K. Asnam, s.22, 26-27, 36; Taberi, Tarihu'l-Ümem, 
h/274; i. Hişam, age, 1 /9 1 -92; İ. Habib, age, s.330-33 1 ;  Buhari, Sahih, IV, 1 60; V/19 1 ;  
Müslim, Sahih, İV/21 92; Ayni, age, XVI/91 -92; Ateş, age, S.230, 234-235. 

2 i. Kelbi, age, s.9- ı ı ,  13 ,  25, 34-35; İbn Sa'd (v.230), et-Tabakatü'l-Kübra, Beyrut 
ı 388, 1193; 1 1  1 / 124; VII/367; Vl l ı /4 1 ;  A .b. Hanbel (v.24 1 )  Müsned, İstanbul 1402, 
l ll l6 ı ;  İbn Hacer (v.852), Tehzibü't- Tehzib (Haydarabad -Dekkan 1 325 
baskısından ofset), Beyrut tarihsiz, XII/262-263; Ateş, age, s. 243 vd. 
3 Süheyli (v.58 ı ), Ravdu'I-Unuf, Tahkik: Abdurrahman ei-Vekil, .Kahire 1 387, 
N/362; KastalJani, age, VII/427, VIII/265; i .  Hacer, Fethu'l-Bari, (Bulak 1 300 
baskısından ofset), Beyrut tarihsiz, Vl l / ı 09; Nesai (v.303), Sünen (C. Suyuti'nin 
Şerhi ve Sindi'nin haşiyesi ile), İstanbul ı4o ı .  VII/237; Taberi, Camiu'l-Beyan, 
Vl/68-72; VIII/1 6; Buhari, Sahih, Vl/24 1 -243; Müslim, Sahih, 1 1 1 / 1 570- 1 574, ı 586; 
E. Davud, Sünen, IV/89-90; Ateş, age, s.468, 479, 48 1 vd. 
4 i. Habib, age, s.333-335; Taberi, Camiu'l-Beyan, I l/360; A.b.Hanbel, Müsned, 
ı 1/351 -352. 

s Nisa, 25; En'am, ı 5 ı ;  Buhari, Sahih, Vllı28, 1 32; Müslim, Sahih, ı ı / 1 034-ı 035; 
Ebü Davud, Sünen, M/702-703 ; Taberi, Camiu'I-Beyan, V/ 1 9-20; İbn Hacer, 
Fethu'I-Bari, IX/ ı 58- ı 59; Ayni, age, XX/ ı22;  Darekutni (v.385), Sünen, Tahkik: 
A. Haşim Yernan i, Kahire, 1 386, 1 ı ı /2 1 8; Ateş, age, s.34 ı ,348vd. 
6 Nisa, 23; Buhari, Sahih, Vl/1 28; Müslim, Sahih, 1 1 / 1028- 1030; İ.Esir, (v.630), 
·Üsdü'l-Gabe, Tahkik: Muhammed İbrahim el-Benna-Ahmed Aşur, ı 970, VII/72-74, 
1 97. 

7 İ .  Malik, Muvatta, N/588; E.Davud, S ün en, 11/644-645; Nesa i, Sünen, VI/2 1 2; 1. 
Habib, age, s.3 ı O; Taberi, Camiu'I-Beyan, Il/456; Serahsi (v.483), Kitabü'l-mebsut, 
2. baskı, Beyrut tarihsiz, V/1 05; Şehristiini, (v.548), ei-Milel ve'n-Nihal, Tahkik: 
Muhammed Seyyid Geylani, Mısır 1 3 8 1 ,  M/246; Ateş, age, s.358 vd. 

8 Ateş, isİam'a Göre Cahiliye ve Ehl-i Kitab Örf ve Adetleri, s.295. 
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edip/ hacc ibadetini de şirk ve küfürlerine alet etmişlerdir. Hz. 
İbrahim'in tebliğlerinde yer almadığı halde, "Hums" uygulaması icad 
ederek Kinane, Kureyş ve Huza'a kabilelerinin ayrıcalıklı ve diğer 
Araplardan sütün olduğunu iddia ettiler. Harem'den dışarı çıkıp, 
Müzdelifeden i leri gitmeyi, Arafat'a vakfeye çıkmayı küçüklük 
olarak gördüler.3 Menat, İsaf ve Naile adlı putlar için ihrama girip,4 

bunlar için telbiye getirdiler. Telbiyelerinde herşeyin yaratıcısı olan 
yüce Allah'a şirk koştu lar. 5 Ka'be'nin tavafını tahrif ederek, hacılan 
kendilerinden elbise satın almaya ya da kiralamaya zorlamak için Hz. 
İbrahim Peygamber'in dinini tahrif ettiler. Elbise satın alamayan 
veya kiralayamayan hacılan kadın-erkek çınlçıplak soyup Allah'ın evi 
olan Kabe'yi tavaf ettirdiler. Elbisesi ile tavaf yapanlara da bir daha bu 
elbiseyi giymeyi yasakladılar. (Leka).6 Kabe'nin tavafina putların 
tavafını da eklediler.7 İsfa ve Naile adıni taktıkları bu putlan istilam 
ettiler, Safa ve Merve'ye bunlardan birer tane koyarak, bu putlar için 
sa'y yaptılar.8 Mekke'ye gelen hacılardan para kazanmak için umreyi 
hacdan ayırdılar. Hacca gelenlerin aynı zamanda umre yapmasını 
çok büyük bir küfür saydılar.9 

Durum böyleyken, bir takım batılı yazarlar, Müslümanların 
Hz. İbrahim'le alakasını reddederek, onun sadece Yahudi ve 
Hristiyanlann atası olduğunu, İslam'ın Hz. İbrahim'in getirdiği 
Tevhid dini i le hiçbir ilgisinin olmadığını ileri sürdüler. Tabir caizse 
Hz. İbrahim'i müslümanlardan kıskandılar. Bunlardan Snouck 
Hurgronje ve Wensinck, hac ibadetindeki ifazı (Arafat'tan dönüş) ile 
uygulamalann güneş ayininden geçtiğini ileri sürdüler. 10  Houtsma ve 

1 Ateş, age, s.43 vd. 
2 Ateş. age, 1 1 2 vd. 
' İbn İshak, age. s.80; i. Hişam, age. 1 /2 1 1 -2 1 2. 
� Buhari. Sahih, M/203; Müslim, Sahih, II/928-929. 
5 i. İshak, age, s. 1 00; i .  Ket bi, age, s.6; i. H abi b, age. s.3 1 1 ;  Müslim, Sahih, M/843. 
6 i. İshak, age, s.75. 82; i. Hişam, age, 1 / 1 25; Buhari, Sahih. 1 1 / 1 75; Müslim, Sahih, 
M/894; Ezraki, Ahbaru Mekke, 11 1 77- 1 78. 
7 i. Kelbi, age. s.27; el-Muallakatü's-Seb'a, s.7, Tercüme: Ş. Yaltkaya, Yedi Aski, 
İstanbul 1985, s.28, beyit: 64; Ateş, age, 1 54- ı 55. 
K Buhari, Sahih. 1 1 / 1 69- 1 70, 203; Müslim. Sahih. M/928-930; İ .  Habib, age, s.3 1 1 ,  
Ezraki. age. M/40; Beydavi, Envaru't-Tenzil, 1/230. 
q Buhari. Sahih, M/1 52; Müslim. Sahih, 1 1 /909-91 1 . 

1" Wensinck. MEB İslam Ansiklopedisi, Hacc Maddesi, V/1, 1 0- 1 7. 
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Wensinck, vakfenin Yahudilik'ten alındığını iddia ettiler. ' 
Brockcimann ve Wensinck ihram kıyafet ve uygulamalarının 
Yahudil ik'ten adapte edildiğini ortaya att ı lar. 2 Brockelmann, 
Wel lhausen, Caetani ve Wensinck, Haceru'l-Esved'in bir put 
olduğunu söyledi ler. Yine Wensinck, Brockelmann ve E. 
Dermcnghem, Makam-ı İbrahim'in put olduğunu öne sürdüler.3 G. 
Demombynes, Von Vloten, Houtsma, Chauvin, M .Watt, şeytan 
taşlamanın Hz. İbrahim'in diniyle bir i lgisinin olmadığını, bunun bir 
müşrik ayini olduğunu iddia etti ler.4 Kısacası müsteşriklerin 
görüşlerine göre, İ sl am'ın ve İ slami ibadet müesseselerin Hz. 
İbrahim'le herhangi bir ilgisi yoktur. İ slam, vahiy mahsfilü bir din 
de değildir. İslam, Yahudilik-Hristiyanlık ve Cahiliye döneminden 
alınan malzemelerle kurulmuş bir dindir. Halbuki, hakikat peşinde 
koşan bir ilim adarnma düşen husus, önyargılı olmamak, objekti f  
hareket tarzından, kısacası adaletten ayrı lmamaktır. Bu sebeple, 
Yahudil ik, Hristiyanl ık, Cahiliye dönemi ve İslam'da ortak olan 
müessese ve prensipierin kaynağı Hz. İbrahim ve onun getirdiği tevhid 
dini olan "Haniflik"te aranmalıdır. Aksi takdirde Hz. İbrahim'in imanın 
veya dinin babası olduğuna dair ortak düşünce boşlukta kalır. 

Şurası bir gerçektir ki, incelediğimiz hususlan sadece bugünüyle 
ele alır, günümüzden önceki tarihi seyrini göz ardı eder, bu tarihi 
akışın sebeb ve niteeclerini tahlil ve tenkid süzgecinden geçirmezsek 
hatal ı sonuçlara varmamız kaçını lmaz olur. Bu yüzden İslam'in 
benimsediği bazı uygulamalann hem Cahiliye döneminde, hem de 
Yahudilik ve Hristiyanlık'ta yer aldığını gördüğümüzde, Hz. 
Peygamber'in bunları Ehl-i Kitab'dan ve Cahiliye devrinden adapte 
ederek, Allah'ın buyruklarına dayanmayan yeni bir din uydurduğu 
gibi sathi bir. düşüneeye kapılabiliriz. Hem Ehl-i Kitab'da, hem 

ı Wensinck, MEB İslam Ansiklopedisi, Hacc Maddesi, V/1, ı 6. 
�· Wensinck, MEB İslam Ansiklopedisi, İhram Maddesi, V/1 I, 942-943. 
3 Wensinck, MEB İslam Ansiklopedisi, Ka'be Maddesi, VI/ 1 4; Brockelmann, 
İslam Milletleri ve Devletleri Tarihi, Tercüme: Neşet Çağatay, Ankara ı 954, s.42; 
Dermenghem, Hz. Muhammed'in Hayatı ,  Tercüme: Reşat Nuri, İstanbul 1 930, s.72. 

4 Demombynes, MEB İ slam Ansiklopedis i ,  Recm Maddesi, IX/663-664; 
VVensinck, MEB İslam Ansiklopedisi, Hacc Maddesi, V/1, ı 7; M. VVatt, Hz. 
Muhammed, Tercüme: Hayrullah Örs, İstanbul ı 963, s.239. 
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Cahiliye döneminde, hem de İslam'da yer alan bu uygulamaların 
kaynağını daha öncelerde, evvelki Peygamberlerin tebliğlerinde 
aramazsak hataya düşmekten kurtulamayıL Kur'an ve Hadisler bu 
konuda düşüncelerimize ışık tutmakta ve Yahudiler-Hristiyanlar (Ehl
i Kitab) ile Müslümanlar tarafından kabul edilen ortak bir kaynağa, 
Hz. İbrahim'e ve onun "Haniflik" diye adlandırılan Tevhid Dini'ne 
işaret etmektedir. 

Ehl-i Kitab, Cahiliye dönemi ve İslam'da ortak olan hususların 
kaynağı daha öncelere götürülebilmelidir. Ancak bunu gerçekleştirmek 
için yeterli tarihi ve i lmi malzemeden mahrum olduğumuz da bir 
gerçektir. Bu yüzden bu sahada atılacak ilk adım, bizi ciddi olarak 
Hz. İbrahim ile irtibatlandırmalıdır. Bu konu, tarihi ve dini eserlerde 
yeralan haberlerin yanında, tarih i lmine yardımcı olan diğer i l im 
ve disipl inlerin sağladığı malzemelerle de desteklenmelidir. 

İslam'ın kendisinden önceki din ve şeriatiara karşı tutumu ve bu 
tutumun sebeblerini iyi anlayabilmemiz, onun, Hz. İbrahim'in 
"Haniflik Dini" ile irtibatını bilmemize, İslam'ın tasarruflarında Hz. 
İbrahim'i bir mihenk taşı olarak aldığını kabul etmemize bağl ıdır. 
Aksi takdirde bu konuda niyet ve yaklaşımları ne olursa olsun 
müsteşriklerin düştüğü hatalara düşebilir ve söz gelimi, Hz. İbrahim 
ve Tevhid Dini'yle irtibatını kurmadıımız için, Ka'be'nin aslında bir 
putperest tapınağı olduğunu ileri sürebiliriz. Burada kaydedilebilecek 
en doğru husus, Kur'an ve Sünnet'in Cahi l iye ve Ehl-i Ki tab örf ve 
adetlerinden Hz. İbrahim'in Dini'nden orij inal vasfıyla kalanlarıyla, 
adil olup insanlığın ve toplumun yararına bulunan hususları 
muhafaza ve tasvib ettiğidir. 



DOGU - BATI ARASINDA Hz. İBRAHiM 

Aytunç ALTUNDAL 
* 

Bir zaman kendilerine, .. İsrail'i millet yapan İsrail'in kendisi 
değildir" dediler. Evet, .. enterasandır, ama böyledir" dediler. Ya 
kimdir İsrail ' i  millet yapan? İsrail'i ilk defa millet yapmış olan, -hiç 
aklınıza gelmez, ama doğrudur-, Firavun'un ta kendisidir. Çünkü 
ilk defa Firavun, Egzados bölümünün 25- ı 6- ı 7'de anlatılır. Bunun 
yorumu da Telaviv Üniversitesine ait. Musa'ya demiştir ki: "İsrail 
milletini al ve git." İlk defa İsrail'i millet yapan Firavun olduğu gibi, 
Musa'nın adı da gerçekte bir Mısır adıdır. Yani orada bir yahudilik 
var. Bu Yahudilik, kendisinin millet olduğunu söylüyor. Fakat 
kendisini millet yapan, bir numaralı düşmanı, yani Firavun'dur. Peki 
kendisine yol göstermiş olan şahıs kim?: Musa. O'nun da adinı 
koymuş olan Mısırlı bir prenses. Dolayısıyladır ki, Yahudilerin 
kendi tarihlerindeki bu tip olaylar Yahudilerin kendi hayatlannda ve 
gündelik hayatlannda pek çok yansımasını bulmuştur. Bazı 
durumlarda Yahudi için, bizler için olmadığı şekilde veya 
Hıristiyanlar için olmadığı şekilde tarih, doğrudan doğruya Allah 
tarafından yapılır. Yani Allah tarihi yapar, Yahudinin kendisi tarih 
yapamaz. Bu nedenledir ki, Yahudinin kendisi tarihi yapar halde 
gelmesi XIX. yy'dan sonradır. KOltür kelimesinin dahi İbranice'ye 
girişi XIX. yy'dan sonra olmuştur. İbranice'de kültür diye bir kelime 
yoktur. 

Sonuç olarak toparlarsak Urfa ve Harran'da alta tane 
Abraham var. Yani bu şehrin, Urfa'nın içinde bulunmuş veya 

• Araştınnacı -Yazar 
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buradan geçmiş veya gitmiş altı tane Abraham vardır. Bunların 
altısı da Hristiyan dünyasında, Vatikan'a göre azizdirler. Bu altıdan 
başka yedinci bir grup daha var; bunlara da Alırahamit denir. Bunlar 
keşişlerdir. Alırahamit keşişleri, Sayın Per Kopusyen dediğimiz 
grupta yer alıyor. Abrahamitler de VIII .  yy.da Bizans tarafından 
burada yakılarak öldürülmüş keşişlerdir. 

Şimdi son olarak şuna değineceğim: İki taraf arasındaki ayrılık 
noktalan ile birleştiriciler neler acaba? 

Birincisi, Yahudilerin dilinde ayrılık noktalannı sayıyorum. 
Abraham bir patriyarktır. Yani bir peygamber değil bir patriyarktır. 
Yahudilere göre Peygamber daha sonra geliyor. Hıristiyanlıkta ise 
bildiğiniz gibi peygamberlik, müessese olarak yok. 

İkinci husus, İbrahim ateşte yanarak ölmemiştir. İbrahim, 
Tekvin'de anlatıldığına göre huzur içinde ve ileri bir yaşta ölmüştür. 

Üçüncü husus, İbrahim'in sadece iki çocuğu d�ğil, Ketura'yla 
birlikte sekiz çocuğu vardır. 

Dördüncü husus, İbrahim hiçbir zaman -başlangıç hariç
yoksulluk çekmemiştir. Tam tersine bazı bölümler var; develerinin 
taşıyamayacağı kadar ağır yüklere sahip olmuştur. Çok fazla mala sahip 
olmuştur. 

Beşinci husus, Putlara karşıdır, ama ilk defa tarihte çok önemli 
bir işi de yerine getirmiştir; Putperestlerle bir nevi ticaret . anlaşması 
imzalamıştır. 

Altmc1 husus, Abraham sadece Müslümaniann veya 
Yahudilerin değil, tabii ki, tüm monoteizme, tek tannya inanan 
herkesin atasıdır. 

Birleştirci noktalar arasında en önemli nokta, Abraham'ın 
Halilullah olmasıdır. Yani Allah'ın dostu olmasıdır. Bu üç tarafta ve 
üç dinde de hiç değişmez. İbrahim, Allah'ın dostudur. Yine 
İbrahim 'in Harran'da bulunmuş olması tartışmasız üç dinde de 
değişmeyen ve ortak olan hususlardandır; -doğup doğmadığı ayrı 
mesele- ama Harran'da bulunmuştur. Bu Harran ve Urfa, İbrahim'in 
tartışmasız bulunduğu yerdir. Gene bir üçüncü husus, birleştici husus; 
Abraham'ın Mekke ve M1s1r gezileri, tartışmasız üç din tarafından 
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kabul edi lir. 

İki din tarafından kabul edilen bir özel liği ise Kurban 
özelliğidir; Yahudi ve Müslamanlar tarafından kabul edi lir. 
Hıristiyanlar kabul etmez. Sünnet yine Yahudi ve M üslümanlar 
taraf ından kabul edil ir. 

Altmcı husus, İbrahim'in tebl iğ metodoloj i s i  de ortakktır. 
Üçünde de ortaktır. Bir vahiy vardır, sonradan da akı l vardır.  

Üç dinde de ortak olan vasıflar nelerdİr? V asıtlar nelerdİr, diye 
düşünülürse şunlar ortaya çıkar: 

1 - ihrahim'in birleştirci oluşudur. Yani Hz. İbrahim veya aziz 
Abraham veya patriyark 
Abraham diye anlatılan şahsın, en temel özel liği birleştici olmasıdır. 
Bu üç dini, birbiriyle kaynaştınp birleştirmiş olan şahıs, Hz. 
İbrahim'dir. 

2- M ü samaha olayıdır. Bu müsamahayı şöyle açıklamak 
gerekiyor: Bunun karş ı l ığı hoşgörü ve tolerans. Tolerans  ise 
Hristiyan l ıkta enduranst ır. Yani  İsa uğruna 
günahlarından arınma, uğruna çeki len acılara gösteri len 
müsamaha ve kendilerine  acı 
verenlere karşı gösteri len müsamahadır. Öyle başlamıştır. 
Hıristiyanlıkka bu böyledir. 

3- Üçüncü 
sorunları 
çözmed ir. 

husus akılcıhktır. Akı lcı l ıkla çözme meseleleri , 
akı lcı l ıkla 

4- Cehalete karşı mücadele, yani cahil olanlara karşı tebl iğ 
yoluyla, akıl yoluyla yapı lan birleştirici lik yoluyla yapı lan 
mücadeledir. M üsHimanlar, Yahudiler ve H İristiyanlar olarak 
üçünü, üç ana grubu, üç büyük dini, İbrahim'de bir araya getirecek 
olan hususlar, vasıflar bunlardır. 

Beni dinlediğiniz ıçın çok teşekkür ediyorum, saygılar 
sunu yorum. 

Aytunç Beye bir soru : HGel işcn ve değişen günümüz 
dünyasında M üslümanların konumu hakkında görüşünüz nedir?" 

Aytunç Beyin cevabı: Müslüman gayrete gelmek zorunda. 
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Gerçi bir gayret gözüküyor. En azmdan biz de varız deme gayreti 
içi nde, M üslüımın . Bu gayret yeterl i mi, deği l mi? Bunu kendi leri 
kararlaştırsınlar, bu bir. İkincisi gayret, mutlaka ve kesinl ikle · bir 
metodu olursa yürür. Bu metod da İslam ' ın  kendi metodudur. Nedir 
bu metod? Emr-i bi-l ma 'rüf, nchy-i ani ' 1-münker. Bunu 
uygulayabi ldikleri sürece müslümanların başarısız olması münkün 
deği ldir. Müslümanların gayretinin hızlanmasında bazı aksi likler 
olması da kaçınılmazdır. XXI. yüzyı la girerken müslümanlar "bu 
dünyada biz de varız; bilgimizle, fikrimizle, hayatı değiştinnckteki 
gücümüzle biz de vanz" demektedirler. 



İBRAHiM'LE BERABER " ALLAH" DİYE 
SESLENEBİLMEK 

Monsenyör RUGGERO FRANCECSHINı* 

Urfa'daki sempozyum, İbrani (Yahudi), Hıristiyan ve İslam, her 
üç dinin inananlannın ata saydıklan İbrahim'in simgelediği esaslar 
üzerine iyice düşünmek için bir fırsattır. 

Uzak bir Anadolu yöresi olan Kıldanilerio Ur kentinden 
başlayalım. Konumuz hiç şüphesiz İbrahim'dir. O'nun birçok halkın 
atası sayılması, o halkiann imanına bağlıdır. 

Ama aslında bu İbrahim kimdir? 

Tarih kitaplarını karıştıncak olursak anlaşılması zor bir 
simadır: Hiyeroglif yazıtlar, arkeotojik kayıtlar sayİsız şahsiyetin, 
kralların, din adamlannın yanısara, köylü, köle gibi basit insaniann da 
anısını günümüze kadar muhafaza etmişler. Ama buna rağmen 
İbrahim'in adı ancak Tekevvün (Tekvin) kitabında geçmektedir. O da_ 
oldukça kısa, vecizli bir şekilde. 

Bunun karşısında tarihçi şaşınr durur: Acaba gerçekte kimden 
bahsedi lmektedir? Anı lan adam önemli bir kervancı mı? Yoksa ·bir 
küçük si.iri.i çobanı mı? Yoksa güçlüterin onunla hesaplaşması 
gerekecek bir savaşçı mı? Yoksa onu kabul etmiş ülkede ycrleşmcyi 
arzu eden bir yabancı mı'? Ne olursa olsun gerçek şu ki .  onun 
hakkı nda çok az şey bil iriz. Doğum tarihi bile meçhul. Ama 
vatanından kopmuş. sadeec iman yönünden zengin olan bu adama 

' Anadolu Biilgt·si Vatibıı T�msikisi. 
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Allah tarafından sayı lamayacak kadar · kalabalık bir zürriyet 
vadedilmektedir. 

Her imanlının atası ve örneği sayılan İbrahim, insanlığın dini 
tarihinde yeni bir çığır açmıştır. İnsanın kendini Allah'ın ellerine 
teslim ettiği bir çığır. Etrafta herşeyin yıkılacak gibi olduğu bir anda 
bile sözünü tutan Allah'ın ellerine. . .  Hatta bir halkın ve onu idare 
edenin gözüne herşey zor ve karanlık olmaya başladığında. 

Her ne kadar tek bir Allah'a iman, kökenieri İbrahim'e dayanan 
üç dinln ortak unsuru ise de, İbraniler, Hristiyanlar ve Müslümanlar 
İbrahim'e dayanma, sadece kendi hakkı olduğunu iddia ederler. 

İbrani ler, yani Yahudiler, kendilerini sadece manevi yönden 
değil, fiziki yönden de O atanın varisieri sayarlar. İbrani bir anadan 
doğmakla o dinin kökeninden olduğu kadar o dinin takipçisi olarak da 
dünyaya gelinir. 

İbrani insan, kendini " İsrailoğlu", yani doğrudan İbrahim'in 
zürriyetinden gelme olduğunu hisseder. Gerçekten de biliniyor ki 
"İsrail" adı aslında Y akub'a verilmiş bir lakap idi. Babalan İshak'ın 
takdisini üvey kardeşleri İsmail yerine hile ile kendisi için çalan 
Yakub'un lakabı. 

ihrani lere göre o i lk ibranidir. İbrani halkının i lk fidanı ve bu 
husus belirli sünnet işaretiyle damgalanan bir toprağa Allah'ın 
çağnsına ve vaadına bağlı bir zürriyete veri lmiş bir ayncalıktır. 
Y akub'a olduğu gibi Allah başka peygamberlere de doğrudan doğruya 
hitap eder. Kendisini Musa'ya açıklayıp onunla Sina Dağı İttifakını 
kurar. 

Halıarnlık konusunda da İbrahim o zamanlar dahi kanun 
hükümlerine uymakta idi, zira o "Allah'ın Dostu" ve tam anlamıyla 
dindar insandı. 

Hıristiyanlık da evrensel kurtuluş planı içerisinde İbrahim'in 
dini anlamını kabul eder. 

İbrahim'in adı Yeni İttifakta Musa'dan sonra en sık karşılaşılan 
eski İtti fakın isimlerindendir. 

Öz İnci l ler İsa'nın Kutsal görevini, Al lah'ın zamanında 
İbrah im'e vermiş olduğu söze bağlarlar. 
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Bu bir görüş açısıdır. İbrani kökeninden oluşunu imana ve 
Allah'a itaat unsuroyla ölçen bir görüş açısı. Bu görüşü Pavlus da 
paylaşmaktadır. Şöyle der: "İşte İbrahim Allah'a böyle iman etmişti 
ve doğru insan sayıldı.  Şu halde şunu iyi biJ iniz ki İbrahim oğul lan 
imandan doğan oğullardır. Kutsal yazılarda Allah'ın iman eden 
putperesleri de kurtaeağını sezerek İbrahim'e şu güzel haberi verirler: 
Senin sayende tüm uluslar kutsanacak. Şu halde iman edenler 
inanmış olan İbrahim'le beraber kutsanmış sayılırlar. " 
(Galatyalı lara Mektubundan, 3, 6-9) 

Kitap geleneğine dayanan dinlerden son gelen din olan İslam da, 
İbrahim'i İbraniler ve Hristiyanlar gibi aynı içtenlikle sever. Allah'ın 
dostu İbrahim sarsılmaz imanı sayesinde ilk müslüman sayılmaktadır. 
Yani kensinini tamamen "teslim" eden ilk insan sayılmaktadır. 

Kabe'nin ve Mekke'nin inşaatı ile Hac müessesesinin kuruluşu 
ona dayanmaktadır. İbrahim, İsmail'in aracılığıyla İslam'ın i lk atası 
sayılır. Herşey tek Allah'ın varlığını açıklaması olan din çerçevesinde 
gelişir, yani tek gerçek din. 

Tek Allah'ı tanıyan her üç din yani iman dinleri İbrahim'de 
temerküz edip daha sonra İbrahim'den itibaren ayrılırlar. Bu husus 
diyaloga bir engel teşkil etmez, aksine diyalogu zorunlu kılar. Ortak 
unsurları belirtmek, farkl ı l ıkları tespit edip sebeplerini belirtmek 
bakımından. 

Ankara'daki Katolik Cemaatinin yapmış olduğu bir konuşmada 
Papa Il .  Jan Pol şunu hatırlatmıştı : "Müslümanlar sizin gibi 
İbrahim'in tek Allah'a imanını paylaşmaktadırlar", herşeye kadir ve 
bağışlayıcı Allah'a imanı daha sonra da İbrahim'in soyundan gelen 
Hristiyan, Müslüman ve Yahudiler tarafından ortaklaşa i fade edilen 
Allah'a imandan bahsediyordu. (Dimp. 338-9) 

Aziz Peder Papa şunları da vurguladı : "Her gerçek ermişlik 
Allah'tan getir, Allah hem Yahudilerin, hem Hristiyanlann, hem 
Müslümaniann kutsal kitaplannda "Aziz Varlık" olarak adlandınlır. 
(Dimp.442) 

Kazablanka'da toplanmış genç Müslümanlara Papa şôyle 
seslenmekte idi : "Biz hepimiz aynı Allah'a inanıyoruz. Dünyalan 
yaratan, yarattıklarını kendilerini öz mükemmeliğe vardıran Allah'a". 
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(Dimp. 465) 

Tabi ki birlik kavramı bu üç dindeki kendilerine özgü 
farklılıkları ihmal edip onları unutmaz. Zira bu farklılıkların her biri 
ayrı değerler, ayrı zenginleştinci unsurlar taşır. 

Beraberce yaşayıp, beraberce ilerle}'ip beraberce çalışabitmek 
için diyalog şarttır ve bu dialog İbrahim'inki gibi yaşayan bir imandan 
kayn�klanması şartıyla gerçek ve verimli olabilir. 

Böyle olursa işbirliğinin, karşılıklı isitfade ve karşılıklı hizmet 
köprüleri atılmış olabilir. 

Bizleri birleştirip kardeş kılan Allah'a ımanımız 
kafalarımıza şöyle bir soru getirmektedir: Acaba tüm bunlara 
rağmen birbirimizi her zaman kabul etmeyi, paylaşmayı, biribirimize 
saygı duymayı neden her zaman beceremiyoruz? Bu sorular bizleri 
kayıtsız bırakamaz, bu sorular bizleri düşünmeye sevkederler, 
kalbirnizi iyice değiştirmeye sevketmeli. 



MÜSLÜMAN HIRİSTİYAN İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR 
DiYALOG 

Prof. Dr. İbrahim CANAN 

Doç. Dr. Ali Osman ATEŞ 

Prof. Dr. İbrahim CANAN konuşuyor: 

Bizim dinsizlere karşı Ehl-i Kitabla müşterek bir dostluğumuz 
var. Dostun dostu dosttur. Ehl-i Kitab olarak Hristiyanlan başka din 
mensuplanyla aynı tutamayız. Onlann kızlanyla evleniriz, kestiklerini 
yeriz, sofralaiına otururuz. Fakat Ehl-i Kitab olmayaniann kızlanyla 
ev1enemeyiz, kestiklerini yiyemeyiz, sofralanna kolay kolay 
oturamayız. 

Yarının global dünyasında Yahudi, Hristiyan ve Müslümanların, 
üç din mensuplannın dostça bir araya gelmesi lazım. Acizane 
kanaatim budur. B lı görüşüm e .  katılmayan arkadaşlar olabilir. Onları 
da saygıyla karşılıyorum. Çünkü · geçmişte Hıristiyanlarla 
Müslümanlar arasında birtakım tatsız hadiseler olmUştur. 

Yanlış hatırlamıyorsam İslam Ansiklopedisi 'nde okumuştum. 
Mc. Donald şöyle diyor: · "Müslümanlar bidayette Hristiyan 
düşmanlığı diye bir şey bilmiyorlardı . Müslümanlarda böyle bir şey 
yoktu. Filistin'in Kudüs'ün Hıristiyanlar tarafından geri alınıp 
Hıristiyanların orada Müslümanlara çeşitli işkenceler ve müthiş 
katliamlar yapması neticesinde, Müslümanlarda da Hıristiyanlara karşı 
bir düşmanlık hissi belirdi ."  

Temelde öyle bir şey yok. Hicrl birinci asrın son yıl larına kadar 
Emevl saraylarında sekreterler H ıristiyandır.. H ıristiyanlar devierin 
memurluk hizmetlerini görüyor, devletin sekreterl İğİnİ yapıyorlardu. 
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Meşhur tarihçi BeHizuri yazıyor, bunu. Devlet iş lerini onlar 
yürütüyordu. Muhasebe işlerini onlar yürütüyordu. Ayrıca bu 
hizmetleri gören bazı İranlılar.da vardı. 

Dininden ve inançlanndan dolayı Hnstiyanlara karşı 
Müslümanlarda bir düşmanlık hissi yoktu. Kendi yurtlarının isti lası 
sebebiyle askeri ve siyasi maksatlarla iki din mensupları arasındaki 
düşmanlığı Hristiyanlar başlattı ve körükledi. 

Fakat şimdi tekrar bir araya gelmek durumundayız. Hadiseleri 
kendi çerçevesi ve kendi şartları içinde değerlendirmemiz gerekir. 

Doç. Dr. Ali Osman ATEŞ konuşuyor: 

Kültürler, dinler, birbirlerini olduğu gibi kabul etmelidirler. 
Kendilerinin karşıyı görmek istedikleri gibi deği l .  Beni, kendilerinin 
görmek istedikleri gibi görmeye çalıştıkları sürece anlaşamayız. Ben 
Yahudileri, Hıristiyanlan olduklan gibi, inandıkları gibi, nasılsalar 
öyle görmek, öyle tanımak, öyle anlamak durumundayım. Buna 
hazırım. 

Ama ·aynı bakış açısını karşı taraftan da beklefim. İslam 'ı da 
kendilerinin bakış açısıyla deği l, benim Kur'an ve Sünnet'e 
dayanarak, 1 400 senelik kültürüme dayanarak İslam'ı tanımladığım, 
sunduğum şekilde, benimsediğim, sunduğum şekilde tanımaları, kabul 
etmeleri şarttır. O zaman diyalog· olabil ir, o zaman harış olabilir, o 
zaman anlaşma . olabilir. Yoksa hiç kimseye biz, "sen neden 
Hıristiyansın, sen neden Yahudisin, sen neden Müslürnansın?" 
demiyoruz. Sıkıntılar, herkesin kendi alanından çıkarak, karşı tarafa 
taarruzundan, k;alemli entellektüel taarruzundan kaynaklanıyor. Turan 
Dursun'a "hezeyan" dedik. Neden? Çünkü saldırdı, rencide etti, tahrif 
etti .  Diğerleri de ayn' şeki lde. 

Barış, birbirimizi olduğumuz gibi kabul etmekten, tanımaktan, 
benimsemekten, anlamaya çalışmaktan geçiyor. Ondan sonra 
tokalaşmak, kucaktaşmak ve ortak değerlerde birleşme gelecektir. 
Benim kanaatim budur. 



Hz. İBRAHiM ve HAC 

Doç. Dr. Ali BAKKAL* 

Giriş 

Prensip olarak ibadetler emredi ldiği için yapılmakla birlikte, 
bütün ibadetterin insanın bedeni hayatından ruhi hayatına, toplumsal 
hayatından ahiret hayatına vanncaya kadar insanın fayda ve 
maslahatma bakan pek çok hikmetleri mevcuttur. Bununla birl ikte her 
bir ibadetin mümtaz bir hikmeti vardır. Namazın mümtaz hikmeti, abd 
i le  ma'bfıd arasındaki i l işkiyi en yüksek düzeyde temin ederek kişinin 
ruhi hayatını düzenlemesidir. Orucun mümtaz hikmeti, kişinin beden 
sağlığını düzene sokmasıdır. Zekatın mümtaz hikmeti, aynı beldede 
yaşayan insanlardan fakir i le zengin arasında köprü oluşturması, 
dolayısıyla insanın yaşadığı cemiyet hayatını düzenlemesidir. Hac ise 
farklı belde ve bölgelerde yaşayan insan topluluklarını bir araya getirir; 
yedi iklim dört kıtadan gelen insanlar arasında birlik ve huzuru temin 
eder. 

Bu açıdan bakıldığında ibadetterin ferdin ruhi ve bedeni hayatında 
en geniŞ anlamda insan toplulukları arasındaki huzur ve saadeti temine 
yönelik maksatlar taşıdığı açıkça görülecektir. Aynca hac, günümüzde 
yaşayan insanlarla Hz. Adem 'den günümüze gelinceye kadar bütün insan 
topluluklan arasında bir ilişki tesis etmekte, insanlan geçmiş çağiara 
götürmekte ve tarihi en önemli  kesitleriyle yaşatmaktadır. Çünkü hac 
menasiki Hz. Adem'den itibareten tarihin en önemli kesitlerinden alınmış 
ritüeller kabilindendir. Bu ritüller yapılırken adeta tarihin içine g_iri lmekte 
ve tarih en önemli kesitleriyle ibadet şuuru içerisinde yeniden 

• Harran Üniversitesi ilahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
(Halen Prof. Dr. ) 
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yaşanmaktadır. 

Bu yönüyle hacda ibadet, tarih, düzen anlamları iç içedir. Tarih 
olarak hac, bize en çok Hz. İbrahim (a.s. )  dönemini hatırlatır. 

I. Hz. İbrahim'in Hac ibadetini ilgilendiren Baz1 Vas1flan 

Hz. İbrahim'in (a.s.) pek çok özell iği bulunmakla birlikte, şu üç 
özelliğe sahip olması onun getirdiği dinde hacla i lgili temel esasların 
mevcut olmasını gerektirmektedir: 

1 .  "İbrahim, ne bir Yahudi, ne de bir Hıristiyandı .  Fakat O, 
Hanif (Allah'a dönüp O'nu bir tanıyan, doğru) ve M üslim 
(müslüman) bir kişi idi ;  müşriklerden de deği ldi ."1  Yani O, kendi 
zamanının peygamberi olduğu gibi, İslam gibi evrensel bir dinin temel 
esaslarını da getirmiş olan bir peygamberdi .  Buna göre gerek inanç ve 
gerekse arneli ve ahlaki konularda, Hz. İbarahim ' in  getirdiği Han if  
dini, İslam dininin temel esaslarını da  getimıiş olmalıdır. Özel likle 
i badellerle ilgil i  temel esaslar İbrahim Aleyhisselfım ' ın getirdiği Hani f 
dininde mevcut olmalıdır. Hac da bunlardan biridir. 

2. İslam'da Hz. İbrahim (a.s) "Peygamberlerin ceddi", 
Yahudiliktc ise "milletlerin babas1" 2 olarak bil inmektedir. Hz. 
İbrahim'in peygamberlerin ceddi ve mil letierin babası olması , 
kendisinden sonra gelen peygamberlerin getirdikleri dini esasların, 
Hz. İbrahim tarafından getiri len Hanif dininde de mevcut olmasını 
gerektirir. Bu münasebetle haccın temel esaslarının da Hz. İbrahim 
tarafından getiri lmiş olması kadar tabii bir şey olamaz. 

3 .  Cenab-ı Allah Hz. İbrahim ' in  önder olarak göndermiştir. Bu 
husus Kur'an-ı Kerim 'de şöyle anlatı lmaktadır: 

"Bir zamanlar Rabbi İbrahim ' i  bir takım keli melerle sınamış, 
onları tam olarak yerine getirince: Ben seni insanlara önder 
yapacağım, demişti . "Soyumdan da (önderler yap, ya Rabbi ! )" dedi . 
Allah: Ahdim zatimiere ermez (onlar için söz vermem) buyurdu."3 Hz. 
İbrahim'in önderliği her ne kadar kendi zamanındaki insanlar için 

1 Al-i imran 3/67. 
2 Tevriit., Tı!kvin, 1 715. 
3 Bakara, 2/ 1 24. 
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i d i):s� lk. kendi soyundan da ünderleri n gelecek olması ve Hz.  
i hrah i ın ; i n  .onların biiyük babası komıımında bulunması,  onları n 
gcti'rcccği bi rçok -esasları n Hz. İbrahim tarafı ndan da gct i ri l ıııcsi ıü 
ikt iz� eder, Haç da btuı lardan biridir. 

u. Kabe ve· Hz. İlırahim 

Haccın .rnahiyetini' teşkil ·eden tiikün'Ieri ikidir. B irincisi 
Arafat 'ta va!< fe, ikincisi ise. Kabe"'i Mtıazzama'yı tavaf etmektir. 

Bütun rivayetter birlikte d·eğerlendirildiği' zaman Kabe' n in b i r  
defa gökten indiri l işi, üç defa d a  önemli inşası vardır. 

L. Kabf'nln Gökten .indirUişi, 

Jlazı ti'liayetlere göre Kabe, Cenab-ı Al lah ' ın Cennet"tcn 
indirdiği Kabe.-i Muazzama büyüklüğlindeki bir yakut idi.  Melekler 
O'nu şu andaki Kabe;nin yerine koymuşlardı .  Bir kapısı doğuya, d i·ğer 
kapısı batıya açı l ıyordu. Tavanmda nurdan kandi L ler ası lmıştı . Bu ilk 
Kabe" ye "Beytü'J� Ma'nı(!f' deniliyordu. O�n�b-ı Allah Hz.  Adenı'in 
af dilen1csinden sotmı, kendisini .affederck, yeryüzüne indirdiği bu 
Kabe'nin yerini  'kendisine haber veniı iş  ve meleklerin Arş' ı  tavaf 
ettikleri gibi, O'nu tav.af etmesi.ni emretınişlir. Bundan· sonra Cenab-ı 
Allah hac menasikini :öğretmesi' için kendisine Cebrai l ' i  göndermiş, 
Celmıil de· )<endisine fıac nıenfisikini tamamiyle öğr�tmiştir.. H ac 
menas.ik V'e usulJetini öğt'encn Hz. Ade-ın. Cennet.'tetı gelen 'bu Ilk 
Kahe'yi tavaf ederek, Arafat ' a  çıkmış ve burada Hz. Havva i le ilk 
defa blıluşmu�. sonra beraberce Mina'ya gelmişler,. daha sonra 
Hi ııdistan'a gitmişJerdir. 1 Hz. Adeıti, hac menasikini ira ettiği zaman,. 
melekler gelmişler ve O'na "Hacc.ın mehrfır olsun, biz. burayı senden 
ikibin sene önce ziyaret ettik''2 diyerek kendisini tebcik etmiş'lerdir. 

Bit rivayete. göre Ceoab-ı Allah Hz. Ad em 'e şôyJe e.mrediyor: 
''Ey Adeıtı ! Tanı arşıının h izasmda benim bir Haretn. 1 im var. Git, 
bet1iın için oraya bir beyt yap ve onu meleklerimin arşı mı  tav af ettiği 
gfbi tavaf et.'' Sonra Allah ona bir melek gönderdi. Me.lek kendisine 

i H jn:v'l, Meciricii :n- Nübiiıin.>. 1 33. 
·� Gazali, ihniu Ulıimiddiiı, 1, .690. 
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B�ytu l l ah ' ı n  y�ri n i  güst�rd l  n� ona hac nı�n;'ısi k i n i  ili!r�.ıt i . '  

Bozı ri�•ayctkrc ,gör�· j sç öı1çc Kahç y;.ırat ı .l nı ış. sonra da Dünya . . . ı 
O'ndan yuvarlak ·olarak yaraııtımştır.-

Enes b. Malik' in rivayet ettiği bir hadise göre, H:t'" Adem 'dcn 
onçe melekler: Kabe''yi tavaf eôerlerdi. H;ıtta bir keresinde f!1elekler 
Hz. Ad em' e nereden geldiğini; şotduklarınua. Beyt' i hacce�nıekten 
geldi,ğini saylemiş •. nıe.telder de kendisine. "Scnô·en önce melekter onu 
haccetti ler'' demi'şlerdir. 3 

Bazı rivayetlere göre. kızıl yakuttan .ibaret olan bu ilk Kiibe, Hz. 
Adenı tarafından tavaf edildikfen sonra göğ.e kaldın lmış. ve Hz. Adem 
O'nun yerine, Kabe'yi i lk olarak inşa etmiştir.4 Kabe'nin Hz. 
Adem'den önce de var olduğuyla i lgi [ i  ·ı;ivayctlcrj· çpğaltmak 
niütnkündüJ'� 

2. :K.ibe'nin Hz. Adçm T�r�fında.n ilk Ol;.rak inşa Edilme�i 

Ceoab-ı Allah buyuruyor: "İnsanlar için kunılan ilk ev, çok 
mübarek o]arak k.unılan ve insanlar i'çin hidayet olan Mekke 'deki 
(Ev)dir.''5 Hz. İbrahim'in Kabe'yi inşasından 0nce yeryüzünde birçok 
binalar yapılmış olduğu tarihen sabit olduğu içi:n, "yeryüzünde 
kunılan i llç ev" Hz. İbrahim'in inşa ettiği Kabe olamaz. ·şcı -halde Kabe 
daha önce de. inşa olunnıuş idi. Rivayet'lerde bu .inşanın Hz. Aderrı 
tarafından olduğu b.elitti lme_kted.ir .. 

••Ref olunmadan (kaldırılmadan) önce Kabe'yi çokça tavaf 
edin. <;ünkü (Kabc) iki defa yıkıldı, üçüncüsünde ref olunacaktır."<' 
hadisi i.lk olarak Kabc'nrn Hz. Adem tarafından inşa :edildiği ne dcHilet 
ctnıekte9ir: Hz.Peyganıher'in kastedildiği birinci yıkı l ış  Nuh tufanı 
seb�biyle :gerçekleşen y.ıkıJ ış·; ikinci ytkı lış ise kendjsi 35  yaşhmnda: 
iken yangiiı ve şiddetli ya,ğınur sebebiyle meydana gelen yıkı'lıştır. 

1 ibn Kesit� el-Hidtire.·w! 'ıı-Niluj\'('. 1 ,  92. 
2 Jhn İshak, Sin·. Ti 

-

·' Jbo ishiik.. Sirc. 72. 
� Hirevi.. tılı'(lric:O 'n- Niibii\·ı ·,•,. l 34.  

5 Al-i. imriiıı, J.i96. 
c. 'Gaziili. lftı·ıi, l. 692 ( Brt hadisj Bezzar. İbn Hıbban ve HaJ<jm. ihn Ömcr"den 
rivayet·cltni�tir. ) 
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Urve b. ez-Zübeyr' in rivayet ettiği bir hadise göre, H ud ve Sal ih 
kavmi dışındaki bütün peygamberler Kabe'yi haccetmişlerdi .  Hatta 
Nuh Peygamber de Kabe'yi haccetmi şt i .  Ancak Tufan meydana 
gelince yeryüzünün başına gelen, Kabe'nin de başına gelmi ş, 1 yaıii 
Kabe yıkılmıştı. Daha sonra Hz. Nuh da dahil  olmak üzere, Hz. 
İbrahim'e kadar gelen bütün peygamberler kendi kavimleriyle 
uğraşmak durumunda kalmışlardır. 

İbn Kesir, Kabe'nin İbrahim Aleyhissel_am'dan önce yapıldığına 
dair rivayetleri serdettikten sonra şöyle demektedir: Bunlar 
Beytullah ' ın temellerinin İbrahim'den önce yapılmış olduğunu, 
İbrahim' ın  ancak o temellere ulaşt ınl ıp orada makam tutturulduğunu 
göstermektedir. 2 Yine İbn Kesir, Hac Suresi 22/26. ayetin tefsirinde 
şöyle demektedir: Pek çokları bu ayetten İbrahim Aleyhisselam'ın 
Beyt-i Atik' i  i lk inşa eden kiş i  olduğunu ve Beyt-i Atik ' in ondan önce 
yapılmamış olduğunu ist idlal etmişlerdir.3 

Tahir Olgun "Hz. Adem ve Şit Aleyhimesselam zamanında 
insanların taştan, çamurdan evler yapacak kadar i lerlemediği, alet
husus Adcm'in torunlarından Mehlali i l  devrine kadar beni Adem 'in 
dağlarda, hayırlarda barı nıp onun zamanında ilk kasaba teşki l  edi ldiği 
mervi bulunmasına nazaran Kabe 'nin Adem ve Şit  tarafından 
yapılmasına doğru bir rivayet deni lemez" diyerek Kabe'nin i lk olarak 
Hz. Adcm tarafından i nşa edi ldiğini kabul etmez. Ancak "Meğer ki 
etrafına taş dizrnek suretiyle saha-i beyt ' i  sınırlandırmış olalar'..4 
diyerek bu işin orta yolunu bulmaya çalışır. Biz de "Eğer Adem 'e 
bina yapmayı öğreten Allah ise, neden olmasın?" demeyi tercih 
ederiz. 

3. Kabe'nin İkinci Olarak Hz. İbrahim Tarafandan İnşa 
Edilmesi 

Kabe'yi ikinci defa inşa etme şerefini Cenab-ı Allah Hz. 
İbrahim'e bahşetmiştir. Cenab-ı Al lah kendisine Cebrail (a.s. )ı 

1 İbn İshak. Sin·. 73. 
� İbn Kesir. Tefsiru " l-Kur 'ani " l-Azinı, E l i f  Otset. İstiınbul. 1 984, I .  256. karşı l ığını 
bul 
.ı İbn Kesir. Tefsiru " l-Kur"fıni " l -Azim, V. 409. Karşı l ığını bul 
� Olgun. Tahir, A fiisliimanlıkta ihaılet Tarihi. 227.  
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göndermiş, O da Hz. İbrahim'e Kabe' yi nası l  inşa edeceğini 
öğretmiştir. Cebrai l(a.s.) i le Hz.  İbrahim ( as), Şam taraflarından 
Mekke'ye doğru yola çıkarlar. Hz. İbrahim (a.s) daha Şam'da ihrama 
girer, M ekke'ye gelir  ve doğruca Harem-i Şeri f c gider. O sırada Hz. 
İsmail (a.s.) dağda okçuluk oynamaktadır. O'na da Kabe'nin inşasıyla 
i lgi l i  emir bildirildi ve O bu emri din ü gönülden kabul ett i .  Fakat 
Nuh Tufanı 'nda Hz.  Adem' in  inşa ettiği Kabe'nin yeri kaybolduğu 
gibi,  yüksekliği ve büyüklüğü de bil inmiyordu. Cebrai l (a .s . ), 
Kabe'nin yerin i  gösterdi ve ölçüsünü öğretti . Bundan sonra İsmai l 
(a.s.) taş ve balçık taşıyor, İbrahim (as) da Kabe'yi inşa ediyordu. 
Duvarlar yükselip yukarıya taş erişmez duruma gelince, büyükçe bir 
taş getirdiler. Hz. İbrahi m  bu taşın üstüne çıkarak Kabe'yi inşaya 
devam etti . "Makam-ı İbrahim" deni len ve Hz. İbrahim' in ayak 
izlerini n  bulunduğu taş, i şte bu taştır. 

Sıra Hacerü' l - Esved' in  yerine gelince, Hz. İbrahim oğlu 
İsmai l 'e  dedi k i :  " Ya İsmai l !  B ana i yi bir taş getir ki hacı lara işaret 
olsun." İsmail (as) gidip bir taş getirdi . Hz. İbrahim "Bundan daha iyi 
olsun" dedi . Hz.İsmail bir müddet "daha iyi" bir taş bulmak için 
dağlarda koşuşturrlu durdu. · Fakat babasının istediği evsafta bir taş 
bulamadı Ri vayete göre tUfan olunca melekler Beytullah ' ın taşiarım 
Allah 'ın emriyle dağlara götürüp emanet etmi şlerdi .  İsmai l bir ara Ebü 
Kubeys dağından bir ses duydu: "Cebrail ( as) tüfanda bana bir taş 
emanet etmişt i ;  gel, onu al ." İsmai l (as) sesin geldiği yere gitti, orada 
i yi vasıflı  bir taş buldu, hemen onu kucaklayıp babasına getirdi .  Hz. 
İbrahim buna çok sevindi ve itina i le onu yerine koydu. Bu taş 
"Hacerü'l- Esved" idi. 1 

Ahmed b .  H anbel ' in  İbn Abbas'tan rivayetine, Hz. İbrahim ve 
İsmail Peygamberler (as), Kabe' yi dokuz zira yüksekliğinde ve üstü 
açık olarak inşa etmişlerdi .  Kapısı  da yerden idi .2  

Kur'an-ı Kerim 'de, Kabe'nin bu inşası ve inşadan sonra Hz. 
İbrahim'in nasıl  dua ettiği kısaca şu şeki lde i fade edi lmektedir: 

"Biz, Beyt ' i  ( Kabe' yi )  insanlara toplanma mahal l i  ve güvenli  
bir  yer kı ldık. Siz de İbrahim' in  makamından bir namaz yeri edinin 
(orada namaz kıl ın). İbrahim ve İsmai l ' le: Tavaf edenler, ibadete 

1 Hirevl, Meciricii "n-Niihiivve, 1 84. 1 85 .  

! Kiiİnii Miras. Tecritl-i Sari/ı. V1. 1 7. 
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kapananlar, rükii ve secde edenler için Evi m ' i  temiz tutun, diye 
emretmiştik." 

.. İbrahim de demişti ki : Ey Rabbim! Burayı emi n  bir şehir yap, 
halkından Allah'a ve ahiret gününe inananlan çeşitli  meyvelerle besle. 
Allah buyurdu ki :  Kim inkar ederse, onu az bir süre faydalaiıdınr, 
sonra onu cehennem azabına sürüklerim.  Ne kötü vanlacak yerdir 
orası !"  

.. Bir zamanlar İbrahim ve İsmai l beraber Beytullah' ın 
temellerini yükseltiyor, ( şöyle diyorlardı : )  Ey Rabbimiz! Bizden bunu 
kabul buyur; şüphesiz sen işitensin, bilensin." 

.. Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl ,  neslimizden de 
sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerini  göster, 
tevbemizi kabul et; zira tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametl i  
olan ancak sensin." 

" Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin ayetlerini kendilerine 
okuyacak, onlara kitab ve hikmeti öğretecek, on lan temizleyecek bir 
peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan 
yalnız sensin"1 

Baba-oğul Kabe binasını tamamladıktan sonra O'nu tavaf edip 
haccın erkanını yerine getirdiler. Hz. İbrahim ( as) Beytullah 'ı oğluna 
emanet ederek Şam taraflarına, eski vatanına gitmek istedi .  Arafat' a  
çıktı . Mekke-i Mükcrreme'ye baktı ; vadi :içi nde taşlı  ve kumlu bir 
yerdi.  Bir de Şam tarafına baktı. Bağlı, bahçeli ve akarsulu olup büyük 
bir halk kitlesinin orada oturduğti.nu gözünün önüne getirdi .  İsmail ' in 
eviadını hatırladı ve onlara şefkat etti .  Ellerini . kaldınp Cenab-ı 
Al lah'a  şöyle yalvardı :  .. Ya Rabbi !  İsmail ' in eviadına rahmet eyle." 
Devesine binip gideceği sırada Cenab-ı Allah kendisine şöyle vahiy 
buyurdu: 

.. İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerekse 
nice uzak yoldan gelen yorgun argın develer üzerinde, kendi lerine ait 
birtakım yararları yakinen görmeleri, Allah' ın kendilerine rızık olarak 
verdiği kurbanl ık hayvanlar üzerine bell i  günlerde Allah' ın  ismini 
anmaları (kurban kesmeleri için) sana (Kabe'ye) gelsinler. Artık 

1 Bakara, 2/ 1 25- 1 29. 
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onlardan hem kendiniz yeyin, hem de yoksula, fakire yedjrin."1 

Hz. İbrahim bu emir üzerine ''Ya Rabbi !  Benim sesim nereye 
kadar yetişir ki !" diye acziyetini izhar etti. Cenab-ı Allah ''Seslenmek 
senden, yetiştitmek benden; ta 'ki insanlar gelip 'bu Ev'i ziyarette: 
şereflensinlei'; buyurdu. Hz. İbrahim geriye dönüp,. makamına çıktı. 
AUab'm ihsanıyla o kadar yükselmişti ki. kendisini dağiann üsıünde 
hissediyordu. Yüzünü Yemen tararına doğ,ru çe:virerek şöyle. haykırdı : 
''Ey insa,nları Yüce Yaratıcı bir ev bina etti. Ve sizi bu Ev' i ziyaret 
ettnenizi emi.r buyurdu. Geliniz 2 ziyaret ediniz:� Sonra sırasıyla diger 
yönlere doğru dönetek aynı çağrıyı tekrartadı. Cenab"'ı Allah 
Halil'inili sesini bütün dünyaya duyurdu. Hatta bazı rivayetlere göre, o· 
zaman baba sulhünde ve ana rahminde, ne kadar hacca gidecek kimse 
varsa, .hepsi "Lebbeyk .. " dediler. Bir kere hac yapacak olanlar bir 
kere,. iki kere hac yapacak olanlar· ise iki veya iiç .kere .cevap verdiler: 
Hz. İbrahim (as) yerirre oğlu i'şmail' {as)i halife, olarak bırakarak Şam 
tarafina gitti. İbrahim her ·sene Şam di yanndan kalkıp h�cetıniştir. 2 

4. Kibe'nin Üçüncü Kez inşası· 

Kabe'nin üçün.cü in�ş.asi Hz.Muhammed (sav),'in 35. ya�Iannda 
olduğu zamana rastlar: Takriben miladın 605. senesi idi . Kabe 
duvarlannın dış örtüsü öne_e ateş- almış, sDnra, da şiddetli yağmurlar 
yağdığından Kabe daha fazla dayanama.yarak yıkıfmıştı. Kureyş helal 
parasıyla Kabe'yi. ancak Hatim denilen kısım dışanda kalacak şekilde 
yap.abilmiştL Ayoca önceden mevcut olan iki kapısından birisini 
kapadılar ve diğer kapınJn eşiğini d� yüksek tuttular. Hz. Peygamber 
Klbe'nin bu inşasında, omuzlan ineinineeye kadar taŞ taşımış ve. 
Hacerü;l- Esved'in yerine konması hususunda ihtilaf meydana 
gelince, Kureyş''in kendisini hakem tayin etmesi netie:esinde, 
Hacerü'l- Es�ed'i de yeııine koymuştu.3 . 

Zaman, mekan ve ibadet usulü itibariyle haç, · qzun bir tarihi 
süreç içersinde .oluşmuştur. Bu bakımdan hac, ''insanlık tarihini Ye hu 
tarih iç'inde insanın Rabbiyle münasebetini sembolik olarak . yeniden 

1 Ha<:. ı 71.27-28. 
� l l in:vi. Meıiricii 'n- Niibüvve, ı 86�. 
'1 llk1: M .A'fıım,, Kök,m/ 1,:/am Tlrrilıi Mr,kke Deı·ri, 1 08-ı09. 
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yaşaması" manasma gelmekte�ir. İnsan bu tabloda Adem' i, 
Havva'yı ,  H acer' i,  İsmail ' i ,  lbrahim ' i, ve Hz. Muhammed'i  
canlandıracak ve değişik yer ve zamanlarda, onları temsil edecektir. 
Böylece insan, tarihi en önemli noktalanyla yeniden yaşayacak ve 
bunu sahte bir tiyatro ve piyes havasında değil de, bir ibadet 
atmosferinde icra edecektir. Tarihin yeniden yaşanınası demek, 
insanın tarihten en üst düzeyde ibret alması, şimdiki görevini ona göre 
yapması demektir. 

III. Hz. İbrahim'in Getirdiği Hac Menisiki 

İslam ' a  göre farz ve vacipleri itibariyle hac; hac niyetiyle 
ihrama girmek, Arafat'ta vakfeye durmak, Müzdeli fe'de vakfeye 
dumıak, remy-i cemerat ( şeytan taşlamak), Kabe'yi tavaf etmek, Sara 
i le Merve arasında sa'y  etmek, halk veya taksir (traş olmak veya 
saçları kısaltmak) ve afakiler için tavaf-ı sarler'den ibarettir. 1 B u  
menasik'in hepsi muayyen yer ve zamanlarla i lgil idir. B u  yer ve 
zamanlar da, bizatihi insan ve insanlık tarihi açısından çok öneml idir. 
Zira bu yerlerde, muayyen zamanlarda bütün insanları i lgilendiren 
çok önemli hadiseler cereyan etmiştir. Hac insana bu olaylan 
hatırlatır, adeta ibadet havasında aynı olayları hacılara temsili olarak 
yaşatır. Bu anlamda hac tarihin yeniden yaşanması demektir. 

Hz. İbrahim'in ettiği duanın en önemli  kısımlarından birisi 
"bize ibadet usullerimizi göster"2 şeklindeydi . Cenab-ı Allah da 
Cebrai l (as) vasıtasıyla hac dahil her türlü ibadet esaslarını kendisine 
öğretmiştir. 

1 .  İhrama Girme 

Cahil iye devri Arapları haccetmek veya putlara ibadet "tmek 
istedikleri zaman ihrama girerlerdi.  Rivayetler, M edineli lerin Menat 
putu3 i le İsaf ve Nai le putları için ihrama gird-iklerini haber 
vermektedir.4 

1 Geniş bilgi için bkz: Ömer Nasuhi 13ilnıen, Büyiik İslrim İlmihali.s. 370-379. 
! Bakara 2/ 1 28. 
' Buhari, Unire I 0: Müsl inı, Hac, 260. 
� Müslinı, Hac. 259. 
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Müşrik Araplar ihramlıyken hayvan eti yemezler, perhİz 
yaparlardı. Onlar i hrama girmeyi başka açılardan da zorlaştırmışlardı. 
İhramh iken gölgede oturmazlar, eve veya çadıra girmeleri gerektiği 
zaman, evin arka duvarını . delerek veya üstünden atlayarak eve 
girerlerdi .  Yaptıkları bu garip işleri de "birr =iyilik" olarak kabul 
ederlerdi . ı  Ancak bu garip hareketlerin hepsini Kureyş kabilesi 
yapmazdı. Kureyş ve Harem halkı . evlerine kapılarından girip 
çıkarken, Medineliler, köylüler ve çadırlarda yaşayanlar evlerine 
kapılarından girmezler, çadır halkı çadırlarının arkasından girip çıkar, 
evleri o lanlar i se arkasından açtıkları delikten veya kurdukları bir 
merdivenle evlerine girer çıkarlardı.2 Kur'an-ı Kerim ve hadislerin 
işaret ettiğine göre Kabe özel bir kıyafetle tavaf edi l irdi .  Mekkeli ler 
bu özel kıyafeti satarlardı . Bu kıyafeti satın alamayanlar Kabeyi 
çıplak olarak tavaf ederlerdi.3 

Cahil iye devrindeki ihrama girme ve çıkma i le i lgi l i  bütün bu 
olayların tamamen kendileri tarafından uydurulmuş şeyler olduklarını 
kabul etmek mümkün deği ldir. Bütün bunlar Han if dininin bozulmuş 
şeki llerinden ibaretti .  

2 .  Telbiye 

İbn İshak'ın naklettiği bir rivayete göre ilk telbiye Hz. 
İbrahim ' in hac çağrısı üzerine yapı lan -ki bu çağrının yapılması 
Cenab-ı Allah tarafından emredilnıişti-4 cevapla başlamıştır. Ccnab-ı 
Allah kendisine "İnsanlar arasında haccı i lan et . ."5 diye etmettiği 
zaman "Ya · Rabbi ! Nası l söyfiyeyinı'!" deyince, kendisine "Ey 
insanlar! Rabbinizin emrine icabet edin ! ,  de" denildi .  O da dağa 
çıkarak aynı şeki lde seslendi .  Bu çağrıyı duyanlar kendisine şöyle 
cevap verdi ler: "'Lebbeyk, Allahümnıe Lebbeyk. "1' Başka bir ri vayete 
göre Hz. İbarihim bu çağrı s ın ı Doğu, Bat ı ,  Şam ve Yemen taraflarına 
doğru dönerek ayrı ayrı yapmış ve her taraftan "Lcbbcyk Lcbbcyk" 

1 Elnıa l ı l ı  Hamdi Yazır, Hak Dini, I .  685; Tahir Olgun. Mii.1/iimanlikta İhadet 

Tari/ı i. 1 79.  
2 Kamil,  M i ras. Tecrid-i Sari/ı, Vl. l 9 1 .  
' Bkz: A ' raf. 7 /3 1 ;  Buhari, Hac, 9 1 ;  Müsl im, Hac. 1 5 2 .  

� Hac, 2 2/27.  
' Hac, 2 2/27.  

' '  İbn İ shak . .  "ı.in•. 72. 
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şekl inde cevap gelıniştir. 1 

Telbiye Cahil iye devrinde de biliniyor ve her kabile tarafından 
değişik lafızlarla ifade edi liyordu.2 Nizar (Kureyş) kabi lesinin 
telbiyesi şöyleydi : 

"Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk, Lebbeyke la Şerike leke i l la 
Şerikün, H üve leke, Temlikü ve ma Meleke" 

"Buyur, Al lahım buyur! Buyur, Senin ortağın yoktur. Ancak bir 
ortağın vardır, Sen ona ve onun sahip olduklarına hükmedersin."3 

İbn H abib'e göre müşrik Araplar bu şirk kokan telbiyeyi Amr b. 
Luhayy'dan beri yapmaya başlamışlardı.  Telbiyede geçen "Şerik= 
Ortak" sözüyle de H ubel veya İsfıf adlı putları kastediyorlardı.4 
Abdul lah Draz ise müşriklerin hac esnasında yaptıkları dualarda 
Allah'a  şirk koşmaları kendilerine Sabii inanç ve arnellerinden 
geçmiştir.5 Bu görüş İbn Habib'in görüşleriyle çatışmaz. İbn H abib 
şirk ifadelerinin kimin zamanında kullanı lmaya başladığını ,  Draz ise 
bu i fadelerin kimlerden geçtiğini açıklamaktadır. Hz. İbrahim 
dönemindeki şirkten uzak telbiye muhtemelen şöyleydi :  

"Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk, Lebbeyke la Şerike Lek." 

··Buyur, Allahım buyur! Buyur, Senin ortağın yoktur." 

Hz.  Peygamber (sav), Zü' l-Huleyfe mevkıinde devesinin üzerine 
binerek şöyle telbiye getirmişti : 

"Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk ! Lebbeyke la Şerike leke 
Lebbeyk! İnne'l- H arnde ve'n-Ni'mete leke ve' l-mülk, La Şerike lek." 

"Ey Allah' ım!  Senin davetine uydum. Her emrine amadeyim. 
Senin hiçbir ortağın yoktur. Hamd sanadır. Nimet senindir. Mülk de 
senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur."(' 

1 İbn İshak, Sire, 72-73; Ezraki, A hbdr-u Mekke, l, 73. 
2 Bkz:İbn İshak, Sire, 75, ı oo; İbnü'l- Kelbi, Kitiibü '/- Esniim, 6-7; İbn Habib, K.el
. Muhabber, 3 1  ı .  

3 İbn İshak, Sire, 100; İbnü'l- Kelbi, K.el-Esncim, 6 ;  İbn Habib, K.el-Muhabher, 
3 ı ı ;  Müslim, Hac,.ı. 

• 4 İbn Habib, K. e/-Muhabber, 3 1 1 .  
5 Abdullah Draz, Kur 'an 'm Anlaşı/mas ma Doğru, 1 36. 
6 Buhfıri. Hac, 26; Müslim. Hac,20,2 ı ;  Malik. Muvatta · ,  L 33 I .  
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Telbiye hac için Allah' ın emrine icabet etmeyi sembolleştiren 
bir sözdür ve bu sözün asl ı  İbrahim (as) zamanından beri var 
olagelmiştir. 

3. Arafat'ta Vakfe 

Arafe günü Arafat'ta vakfe, haccın mahiyetiyle i lgi li iki 
rüknünden biridir. 

Arafat, Mekke'nin 25 Km. güney-doğusunda, yaya altı saat 
mesafede bir bölgenin adıdır. Rivayetlere göre Hz. Havva ile Hz. 
Adem Arafe gününde bu bölgede bulunan Cebelü'r-Rahme (Rahmet 
Dağı) denilen bir tepede buluşmuşlardı . 1 

"Ararat", "arafe" kelimesinin çoğul şekl idir. Ancak bu dağa 
nasıl isim olduğu ve hangi kökten türetildiği hakkında ihti laflar 
vardır: 

Bazı alimler, "tanımak" manasma gelen "ma'ri fet"ten; bazı 
alimler "i ' tiraf'tan; bazı alimler de "güzel ko ku" manasma gelen 
"arf'ten türetildiğini i fade etmişlerdir. 2 

Hz. Havva ve Hz. Adem' in buluştuklan bu güne "Arafe Günü" 
denmesinin sebebi hakkında muhtel i f rivayetler vardır: 

a-Bir rivayete göre Hz. Havva ile Hz. Adem bu günde buluşup 
birbirleriyle yeniden tanıştıklan için, bu güne Arafe Günü, 
buluştuklan yere de Arafat denilmiştir.3 

b-Diğer bir rivayete göre ise Cebriiii aleyhisselam, Hz. 
İbrahim' e hac menasi ki ni öğretince şöyle sormuş: 

-Arafte (anladın mı, öğrendin m i )? 

Neam, Araftü. (Evet, anladım, öğrendim).4 Ve Arafe Gününün 
ismi buradan kalmış. 

c-Başka bir rivayete göre, halk Arafat meydanında vakfeye 
durup günahlannı burada itiraf ettikleri için, Arafe Gününe bu isim 

1 Hirevi, Meiiricü 'n- Nübüvve, 1 33.  
2 Canan, Kütüb-i Sitte, V, 534. 
3 Ceylani, Gunyetü 't- Ttilibin, 333. 

4 İbn Kesir, Tefsir, III, .793 ; A.Köksal, islam Tarihi. V I I I . 250. 
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verilmiştir. ' 

d-Bu konuda en meşhur rivayet ise şudur: 

Bir gün İbrahim Aleyhisselam ibadet ettiği mihrapta uyudu. 
Rüyasında İsmail Aleyhisselam ile otururken bir melek gelip: "Ben 
Allah Tefılfmın Rasfılüyüm; Allah Tefıla bu oğlunu kurban etmeni 
emrediyor" dedi. İbrahim Aleyhisselam korku· i le uyandı. Rüyanın 
Rahmani mi, şeytani mi olduğu hususunda tereddüt etti. O gün hep 
bunu düşündü. Onun için bu güne "Terviye (üzerinde düşünme) günü" 
denildi. İbrahim Aleyhisselam ikinci gece aynı rüyayı gördü.Rüyanın 
rahmani olduğunu anladı. O güne "Arafe (bilme) günü" denildi. 
Üçüncü gece yine aynı rüyayı gördü. Artık Cenab-ı Allah'ın emri 
olduğunda hiçbir şüphesi kalmadı. Hacer'in yanına geldi. O'na bir 
dostunu ziyarete gitmek üzere İsmail'i hazırlamasını söyledi. Sonra 
Mina'ya çıkıp İsmail ' i  kurban etmek istedi. Cenab-ı Allah kendisine 
bir koç indirdi ve İsmail ' in yerine bu koç kurban edildi. Bu güne de 
"Nahr (kurban, kesim) günü" denildi.2 

Muhtemelen Adem Aleyhisselam' la Hz. Havva'nın buluştuğu 
gün ile, Hz.  İbrahim 'in oğlunu kurban etmesi gerektiğini anladığı gün 
aynı gündür. Gerek yer ismi ve gerekse gün ismi olarak Aratat ve 
Arafe, isimlerini tarihi olaylardan almışlardır. Arafat'ta vakfenin de o 
zamandan beri var olması gerektiği düşünülebilir. Buna göre Hz. 
Adem'in yaptığı hacda da, Hz. İbrahim'in yaptığı hacda da Arafat'ta 
vakfe vardı. Nitekim İslam'dan önce Arap kabilelerinin İcra ettiği 
hacda da Arafat vakfesinin ve Arafat'tan Müzdelife ve Mina'ya inişin 
(if'aza) var olduğunu görüyoruz. Ancak kendilerini bir nevi Arapların 
efendisi konumunda gören bazı kabileler haccın bu kısmını 
kendilerine göre uydurduklan bazı usuller çerçevesinde İcra ederlerdi. 
Kendilerine "Hums" denilen Kinane, H uzfıa ve Kureyş kabileleri� 
Harem'den dışarı çıkmazlar, M üzdelife'den i leriye gitmezler ve . "Biz 
Harem halkıyız, Harem'den dışan çıkmayız" derlerdi.3 Müzdelife'de 
vakfe yapmalarının gerekçesini ise şöyle izah ediyorlardı : "Biz Hz. 
İbrahim ' in evladıyız, Kfıbe'nin sahibiyiz, Mekkeliyiz, sair Arap 
kabilelerine mensup hiçbir fert bizim şeref ve asaletimize sahip 

1 A.Köksal, islam Tarihi, VIII,250. 
2 Hirevi, Meiiricü 'n-Nübüvve, ı 74- ı 75. 
3 İbn İshak, Si re, 1 00; İbn Habib, ei-Muhabber, 3 1 9. 
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deği ldir. Durum böyle ol unca biz, hiçbir şeye ta'zim etmeyip, bütiin 
hi.imıetimizi, Harem dahi l ine hasretmeliyiz. Arafat' ta halk ile vak fe 
yapmak bizim kadrimizi di.işürüyor.'' ı Hz. Aişe de, Kureyş' in ve 
Kureyş'in · dinini benimseyen mi.işrik lerin M i.izdcl ife'de vak fe 
yaptıklannı,  bunların Hums diye i simlcndiri ld ik lerin i .  bunlardan 
olmayan Arap hacı ların ise. Arafat ' ta vak fe yaptıklarını haber 
vermektedir.2 Mudar'dan olan sair Arap halkı ise Arafat 'ta vak fe 
yapardı .3  Hz. Peygamber (sav ) Hums'a nıesuh olmakla beraber. 
İ slam 'dan önce yaptığı haclarda dahi H ums uygulamasın ı  tasvib 
etmez, vakfesini Arafat'ta yapardı.� 

Hums uygulanıası Hz. İbrahim zamanında yoktu. İbn Hişfım. 
Hums uygulamasının Fil senesi sıralannda ihdfıs edi lmiş bidatlardan 
olduğunu söylemektedir. 5 B u  husus Hz.  İbrahim din ine ve İs lam ' ın 
özüne zıt olduğu için, Hums uygulaması doğrudan doğruya Ccnah- ı 
Allah tarafından kaldırı lmış ve hacceden herkesin  :'\ra fat 'a  ç ıkarak. 
orada vakfe yaptıktan sonra dönmesi ( i fi'ıza ) cmn:di lmiştir., 

Başta Arafat 'ta vak lc olmak üzere hacda şiar olaran 
nitelendi ri lchi kcek bütün h ac menas ik i Hz. İbrah im 'den kalmadır. I V .  
Peygamber'den gelen rivayetler hu hususu desteklemekted ir. Amr h .  
Abdullah b .  Safvan, Yezid h .  Şeyhan ei-Ezdi 'n in şöyle ded iğin i  
naklediyor: Biz vakfe maha l l inde ( Arafat 'ta), Amr' ın  imamdan uzakta 
durduğu bir yerde vak fe yaparken, İbn M i rba ' ei-Ensari yanım ıza 
gelerek şöyle dedi : ''Ben Al lah Resü lü 'nün s ize gönderd iği elçiyim.  
E fendimiz hazretleri sizlere şu emri gönderd i :  

"Meşairleriniz üzere olun. Z ira sizler, babanız ihrahi m  ' in  mirası 
•• o • .. .. ] uzeresın ız . 

1 İbn İshak, Sire, 80; İbn Hişam. Sire, 1. 2 1 1 -2 1 2 ;  Kamil M iras, Ten:id-i Sari/ı. X l .  
56. 
2 İbn İshak, Sire, 76; Buhari. Tej\·im '/- Kur 'tin. 35; Müslim. Hac:, 1 5 1 .  
3 İbn İshak, Sire, ı 00. 
4 İbn İshak, Si re, 76; İbn Hi şam, Si re. I ,  2 ı 6; Buhari, Hac, 9 1 ;  Müslim. Hac, 1 53 :  
Nesfıi, Hac, 202. 
5 İbn Hişam. Sire, I ,  2 l 1 ;  Kamil Miras, Tererid-i Sarih. Xl, 55 
�>  Bakara 2/1 99. 
7 Tirmizi, Hac, 53 :  EbU Davuq, Menôsik, 63 : Nesai. Hac, 202; İbn Mace, Mell(isik . 
j5 ,  
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4. i\l üzdel i fe Vakfesi 

M üzdcl i fc. Ara fat ' l a  M i na aras ında, M uhassar vad is i  i l c  
Me'zenıeyn arasında kalan uar bir bölgen in  ad ıdır. İs laın ·a göre 
haccı ıı vaciplerinden biri si de M üzdel i fe'dc vak fe yapmakt ı r. 

Bu bölgeye "Müzdel i fe" denmesinin sebebi hakkın d a  iht i la l' 
edi lm işti r: 

Bazı al inı ler, ict ima (toplanma, bir  araya gelme) manasıııdaki 
"izd i laf' kelimesinden geldiğini söylemişlerdi r. "İzdi lfıf' için "iktirfıb" 
yan i  "yakınlaşma" manasma gel i r, d iyen de olmuştur. M üzde l ife 
A l lah ' yakınlaşma yeri dir. 

Bazı ları Arafat ' tan sökün eden ( i iaza yapan) hacı ların Mina'da 
"izdi Hif'ı (birleşmeleri) sebebiyle bu ismin veri ldiğini söylemişlerdir. 

Bazı a l imler i se, Hz. Havva i l e  Hz. Adem' in  burada 
birleşmeleri sebebi yle bu i sn in  veri ldiğini i l eri sümıüşlerdir. Bu 
manaya olmak üzere M üzdel i fe'ye "Cem' =birleşme yeri" dahi 
den i lmiştir. Hadislerde Müzdel i fe'nin ismi sık sık "Cem" olarak 
geçer. R ivayete göre Hz. Adcm (as), Cennet 'ten yeryüzüne ind iri ld iği 
zaman, Hz. H avva i le, Arafat'ta tanışıncaya kadar yakı ıı l ık  kuramadı. 
Arafat 'ta tanışt ı lar, M üzdel ife'de birleşt i ler. Bu sebeple oraya 
"Müzdel i fe" ve " Cem" deni lmişt i r. 

Bir  başka görüşe göre kel imenin kökü olan "zül fet", "kurbet" 
yani "yakın l ık" manasma da gel ir. Hac ı lar bu yerde Harem bölgesine 
yaklaşt ıkları iç in, buraya "Müzdel i fe =· Yaklaşma Yeri" rlenmişt ir. 
Nitek im burası Harem ' le Arafat bölgesi arasında hudut noktasıdır. 1 

l ztıba, remcl, tahsib gibi sünnet seviyesindeki bazı usul lerin 
d ış ı nda, İslam dini nde hac menasikine yeni i laveler neredeyse 
yapı lmamış gibidir. Yapı lan i laveler de genelde sünnet ve müstehab 
seviyesinde sayı lan hususlardı r. Bunlar da genel l ik le bir  olay 
münasebetiyle hac menasiki  içersine girııı i şlerdir. 

M üzdel i fe'de vakfe İ s l ami hacda öneml i  bir esastı r  ve bu 
esasla i lgi l i  olarak Hz .  Peygamber (sav) döneminele meydana gelen 
herhangi bir olaydan bahsedi lmemektedi r. Fakat en azından 
"Müzdel i fe'' i smin in  kon u l u ştı konusunda Hz. Adeın 'e kadar varan 

1 C anan, Küriih-i Si u e, V, 529-5 30. 
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bir olaydan söz ed i l mekted i r. Kanaat İ nı ize göre \'I l i/ lk l i  li:: vak li::si H L.. 
Adenı zamanından beri vardı  ve bu esas, H z .  İbrah i m zama n ı nda da 
devam etmi ştir. Nitekim cahi l iye devrinde de hac ı lar M üzdel i feye 
gelirler ve orada vakfe yaparlardı .  Kaynakları ımza göre cah i l iye 
devrinde, hac ı ların M üzdel i fe'den hareket edip Mina'ya gidebi lnıeleri 
için, Beni Sı1fe denilen bir ai lenin izin verınesi şarttı . Bu olay, kurban 
kesiteceği günün sabahı nda ccreyan ederdi .  Bu vaz ifenin başında 
Zeyd b.  Advan oğu llan bulunuyordu.  ı 

Hz. İbrahim zamanında M üzdel ife vakfcsi olmasaydı ,  cah i l iye 
devrinde böyle bir uygulama olmazdı şekl inde düşünüleb i l ir. 
M üzdeli fe i l e  i lgi l i  rivayetlerin H z. Adenı 'e  kadar uzannıası da bu 
görüşünıüzü desteklemektedir. 

Kur'an'da M üzdel ife vakfesiyle i lg i l i  olarak şöyle 
buyurulmuştur: .. Arafat'tan ayrı l ıp  akı n  ettiğin izde Meş'ar-i Haranı'da 
Allah' ı  zikredin ve O'nu, size gösterdiği şek i lde anın. Şüphesiz ki  siz 
daha önce yanlış gidenlerden idiniz."2 En sahih rivayete göre Meş'ar
i Haram, Müzdeli fe kesiminde bir tepenin ismidir; buna Kuzeh 
Tepesi de denir. Kur'an-ı Kerim' in M üzdel i fe'de yapı lacak işten 
bahsediş şekl ine bak ı l ırsa. M üzdel i fe vakfesi önceden de vardı ve 
insanları bu yerle i lgi bazı yan l ı ş  uygulanıaları mevcuttu .  Cenab-ı 
A l lah insanları bu konuda uyanıı ı ş  ve doğru olanı hatırlatnı ışt ır. 

S. Mina'da Cemreleri Taşlamak 

Cemre, "cimfır" kelimesinin çoğul u  olup, ufak taşlar kümesi 
nıanfı�na gel ir. Mina'da birbirine birer ok atımı uzakl ıkta üç cemre 
( taş kümesi )  vardır: Cemre-i fı la, cemre-i vusta, cemre-i akabe. H alk 
arasında bu cemreler, küçük şeytan, orta şeytan ve büyük şeytan 
olarak bi l inir; "remyü ' l-cinıar"a da, "şeytan taşlanıa" adı veri lmiştir. 

İ slami kaynaklara göre renıyü ' 1 - c inıfır Hz. İbrahim dininden 
kalma bir esastır. Taberi 'n in nakl ine göre Hz.  İbrahim i le oğlu 
İ smai l ,  hac için Mina vadisine indikleri zaman Cemretii ' l- Akabe'de 
şeytan kendisine görünmüş ve Cebrfıi l de Hz. İbrahim'e ''O'na taş at" 
demiştir. Hz.  İbrahim de şeylana yedi taş atm ışt ır. Cenıretü ' l - Vustfı 

1 İbn H işiim, Sire. I, 1 28; Olgun, Miisliimwılıkta ihmlet liırihi, 2 60. 
� Baka ra. 2/ 1 99.  
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ve Cemretü's- Süfla ( cemre-i filii) yanında da bu olay iki kez cereyan 
etmiştir. 1 Bazı rivayetlere göre ise, Hz. İsmail ' in kurban edilme 
hadisesinde şeytan önce Hacer'i, sonra da İsmail' i  aldatmak istemişti. 
Fakat her ikisini de aldatamayınca en sonunda bir ihtiyar kılığına 
girerek, Hz. İbrahim'i  aldatmaya çalışmış; O da. bu ihtiyarın şeytan 
olduğunu anlayınca O'nu üç kere taşlainıştır.2 · Bazı rivayetlere göre 
ise şeytan Hz. İsmail' i  aldatmaya Çf\lışırken, Hz. İbı:ahim, oğlu 
İsmajJ'e O'nun şeytan olduğunu ve O'nu t�lamasını emretmiş, İsmail ' . . . 
de bugün cemreterin . bulunduğ� yerlerde üç kez şeyt(\nı taşiayıp 
kovniuŞtur. 3 Rivayetler şeytanı kimin taşladığı konusunda ihtilaflı 
olmakla beraber, hadisenin Hz .. İbrahim .zamanında geçtiği hususunda 
müttefıktir. Cahiliye devrinde remyü'l- cimann bilii1Illesi ve bunun 
sonradan uydurolmuş bir şey olduğu hakkında İslami kaynaklarda 
herhangi bir şey nakledilm.eyip, bilakis . Hz. İbrahim zamanından 
kalma bir adet olduğu hususunda muhtelif nvayeÜerin bulunması, 
remyü'l- cimann Hz. İbrahim' in ·dininden .kalma bir ibadet usUlü 
olduğunu gösterir. 

· · 

Cahiliye devrinde Nefr (dönüş) günü cemreteri taşlama usUlü 
şöyle cereyan ederdi: Taş atma hususunda acele . eden kimseler 
Sfife'ye gelirler "Kalk, taşla ki, biz de seninle birlikte taşlayalım" 
derlerdi. O da "Hayır, Valiahi güneş batıya meyletmedikçe olmaz" 
derdi . Acele edenler, Sfife'yi sıkıştırmaianna rağmen, Sfife güneş 
batıya meyletmedikçe cemreteri taşlamaktan kaçınır, nihayet güneş 
batıya meyledince� kalkar . cemreyi taşlar, halk da onunla beraber 
cemreyi taşlardı.4 Yani cahiliye devrinde Sfife'den bir görevli cemreyi 
taşlamadıkça, hiç kimse .cemreyi taşlayainazdı .  Görevli ilk taşı atınca, 
halk cia taşlamasını yapardı. Taşlama ·adeti de Hz. İbrahim 
zamanından kalmış bir adetti .  · İslam bu adeti haccın önemli 
esaslarından biri olarak kabul etmiştir. 

6. Haceru'I-Esved'i İstilim ve Tavif 

Yukanda geçtiği üzere Haceru'l- Esved, Hz. Adem'in inşa ettiği 

1 İbn İshak, Sire,78; Taberi, Tarih, I, 274-276. 
2 Hirevi, Mefıricü ·,_ Nübüvve, l 75. 
3 Kazancı, Peygamberler Tarihi, I, 229. 
4 İbn Hişam, Sire, I, 1 26; Taberi, Tarih, II, 257. 
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Kabe'de vardı. Nuh tufanı neticesinde Kabe yıkılmış, Haceru' J
Esved ise Ebfı Kubeys dağında kalmıştı . Hz. İbrahim Kabe'yi inşa 
ederken tavafın başlangıç yerini işaret etmek üzere güzel bir taş 
isteyince, Hz. İsmail ı Ebfı Kubeys dağındaki bu taşı bulup getirmişti. 
İbn İshak'ın rivayetine göre Hz. Adem Cennet'ten çıkanlırken, bu 
taş kendisine verilmişti. Ve O, bu taşla aydınlanıyordu. 1 

İslam Ansiklopedisi 'nde "Tavaf' maddesini yazan Buhl, tavafın 
inıİılılar, Hindular, Budistler, Romalılar ve diğer milletlerde de 
mevcut olduğunu ve mazisinin çok eski bir zamana kadar çıktığını 
söylemektedir. 2 Bu da tavafın dini ve evrensel bir boyutu olduğunu 
göstermektedir. Buhl, Kabe etrafındaki tavafın Hz. İbrahim' den 
kalma olduğunu ifade eder.3 Kur'an naslanna göre de bunda bir şüphe 
yoktur.4 Ancak Kabe'nin Hz. Adem zamanında inşa edildiğine dair 
rivayetlerle, diğer dinlerdeki tavaf adeti, tavafın Hz. Adem'e kadar 
uzarlığını göstermektedir. Nitekim Taberi, tavafın, Hz. Adem'in 
yaptığı ilk hacdan kaldığını ifade etmektedir.5 Bu nedenle Haceru'l
Esved'in selamlanması ve Kabe'nin tavaf edilmesi hususu, 
müşriklerden kalma bir adet olmayıp, Hz. Adem dininden kalma 
ibadet şekillerinden olduklan açıktır. 

Cahiliye· devrinde Araplar Kabe'yi tavaf etmek istedikleri 
zaman, önce Kabe'nin yakınında · bulunan İsaf

' 
adlı putu lstilam 

etmekle tavafa başlarlar, N aile adlı putu · istilam etmekle de tavafı 
biti rirlerdi. Mekke fethedilince, diğer putlar gibi, İsaf ve N aile putlan 
da parçalanmış ve cahiliye devrindeki tavafla ilgili uygulama ibtal 
edilmiştir.6 Bunun dışında İslam, İbrahim dininde olmayan tavafla 
ilgili diğer bazı cahiliye devri uygulamalannı da ibtal etmiştir. 

7. Sa'y 

Sa'y, Saffı ve Merve tepeleri arasında Saffı'dan başlamak üzere, 
dört gidiş ve üç dönüşten ibaret hızlıca yürüyüşten ibaret olup, 

1 İbn İshak. Si re, 74. 
2 Bubi, "Ta, a r· Mad. İslam A nsik/opedisi, XII, 1 ,65. 
3 Bubi, "Tavar· Mad. İsfiim Ansik/opedisi, XII, 1 ,65. 
4 Bkz:Bakara 2/ 1 25. 
5 Taberi, Tarih. I, 1 23 .  
6 Ezraki, Ahbtiru Mekke, I ,  1 20. 
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İs lam 'da haccın en önemli vaciplcrinden biridir. Ezrakl, sa'yin Hz.  
ihrahim devrinden kalma olduğunu i fade etmektedir. 1 Cahi l iye 
devrinde de sa '.y adet i vard ı .  Ancak cah i l i ye devrinde Amr b. 
Luhayy, Safa ve Merve tepelerine biri kadın diğeri erkek şek l inde 
olan İsilf ve Nai le putlarını dikt irmiş  bulunuyordu. O'ndan sonra hac 
ve umre yapanlar, bunları ta'zlmen meshederlerdi . 2  

K ur'an'a göre "Sara ve Merve, A l lah' ın n işanelerinden"·' olup 
hu ik is in i  tavaf etmekte herhangi bir sakınca yoktur. 

Sa'y' in cah i l i ye devrinde bulunması bunun Hz. İbrahi m  
devrinden kalma bir adet olduğunu gösterir. Ancak cah i l iye devri 
Arapları bu adet üzerinde bazı tasarruflarda bulunmuşlar ve onu asli 
şek l inden çıkanııışlardı .  İs lam bu tür uygulamaları ibtal etmiş  ve sa'yi 
Hz. İbrahim zanianındaki şekl iyle kabul etmişt ir. İ s lam ' ın sa'ye i lave 
ettiği tck şey, sa'yin sünnetleri arasında yer alan hervele'dir.4 

Kanaalim ize göre sa'y, Hz. İbrahim devrinden kalan ve oğlu 
İsmai l ' i  su bulmak iç in Sata ve Merve arasında koşuşturan Hz. 
Hacer' i temsi l  eden bir ibadet şekl idir. Hz. İbrahim, biri nc i  eşi 
Sare'nin i steği üzerine, ikinci eşi Hacer ve oğlu İsmai l ' i  alarak 
Mckke vadisine bırakmıştı . Yanlarında azık ve suyu tükenen Hacer su 
aramak iç in  önce Sata tepesine çıkmış, oradan Merve tepesine 
yi.irünıüş ve bu ik i  tepe arasını dört gid iş  üç dönüş olmak üzere yedi 
kez katetmişt i .  N ihayet bu çaresiz insana Cebrai l gorunm üş, 
ayakları veya kanadıyla Zcmzem kuyusunu açarak gitmi ştir.5 Hz.  
Hacer' in  Rabbinden yardım i steyerek iki  tepe arasında koşuşturması 
i se hac ibadetinde öneml i  bir esas olarak kalmıştır. 

8. Traş Olmak Suretiyle İhramdan Çıkmak 

Medinel i ler cah i l iye devdinde İsfıf ve Nai le putlarını ziyaret 
etmek i stedik leri zaman telbiye getirerek ihrama girerler, Safa ve 

1 Ezraki. Alıbtiru Mekke, ı. 40. 

1 İbn Habib, K. e/-Mulwhber, 3 1 1 ;  Olgun, isitim 'da ihadet Tarihi, 28 1 .  
' Bakara 2 ! 1 5 8 .  

� Hervele. erkeklerin Sara ve Merve tepelerinin ortasıııdaki vadide, bugün iç in  iki  
yeşil  direkte işaretlenen yerde koşarak yürümeleridir. 

5 Bkz. Kazancı. Peıgamber/er Tarihi, 1 ,  2 1 7-220. 
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Merve arasında sa' y  ettikten sonra traş olup ihramdan ç ı kar lanl ı . 1 

Medlneli Evs ve H azreç kabileleri hac için Mekke'yc gcld i k krindc 
Arafat ' ta herkesle beraber vakfe'ye dururlar, sonra K ahc'yi  t a v a r  
ederler, daha sonra Menat ' ı  ziyaret ederler, başlarını b u  putun yanında 
traş ederlerdi .2  Traş olmak suretiyle ihramdan ç ıkma uslılü büyük 
ihtimal le Hz. İbrahim'den kalma bu uygulamadır. 

Hz. Peygamber de saçları tamamen tıraş etmek ( halk ) veya 
kısaltmak ( taksir) suretiyle ihramdan çıkı labi lcccğin i  i t�ıde ct.nı i şt i r.·1 

9. Hac Kurbanı 

Allah Tealaya yaklaşmak ıç ın kurban n i yet i y le kesi len hususi 
hayvana Kurban denir. Kurban bayramında Al lalı rinısı i ç i n  kesi len 
kurbana "udhi yye"; hac kurbanına i se "hcdy" Jcı ı i r. l l cdy, harem 
bölgesinde hacla ilgi li olarak kesi len kurband ır. 

· Tarih boyunca insanlar Al lah'a yak ın o l mak maksadıyla çeşitl i 
şeki l lerde kurban takdim etmişlerdir. İ lk kurban Hz.  Adem' in  iki oğlu 
Habil  i le Kabi l ' i n  kurbanlarıdır. Kur'an-ı Kerim i s im veri lmeden bu 
olaydan söz eder.4 Bu iki kardeşten Habil  koç kesmiş, Kabil  ise ekin 
sunmuştu . Kurbanının kabul edi lmemesi sebeb iyle Kabil ,  kardeşi 
H abi l ' i  kıskanmış  ve onu öldümıliştli. ' 

Kur'an-ı Kerim'de gördüğü bir rüya üzerine Hz. İbrahim' in 
isim verilmeksizin6 oğlu İsmai l ' i  kurban etmeye çalışması olayından 
mliteaddit yerlerde bahsedi l i r.7  Tevrat 'a göre ise Hz. İbrahim' in  
kurban etmek istediği oğlu, Hz. İshak 't ır. ı;  

İslami kaynaklara göre Hz.  İbrahim ' in  kurban etmek istediği 
oğul, Hz. İ smai l 'dir ve şu hususlar bunu doğrulamaktadır: 

1 M iislim, Hac, 259. 
İbnü' ı -Keıbi, K. ei-Esnrim, s .  ı o. 
Buhari, Hac, ı 3 ı ,  İ/im, 23,  46, Ev1min 1 5 ; M iisl im, Hac, 327; M uvatta · .  Hac. ı 89. 
242 ; Tirmizi, Hac, 76, Ebü Davüd. Me1uisik, 80; İbn Mace. Me/l(isik. 74. 

� M ii ide. 5/27 .  
5 Suyüti - Mahalli, T(f�irıı Celcileyn. 1 .  ı 3 2 .  
h Bkz: Meryem, ı 9/54. 
7 Bkz: Saffaı, 3 71 1 00- ı l l ; İbrahim. ı 4/39. 
x TcHiit, Tehin. 22/ 1 -9. 
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a. K ur ' an-ı  Kerim \le kurban edi l mek i stenen oğuldan yani 
Hz. İ smai l 'den bahsedi ld ikten hemen sonra, H z. İbrahim.  Hz. İshak i lc 
m üjddennı i şt i r. ı Buna göre Hz.  İshak ' m  doğumu, Hz . İ smai l ' i n  k urhan 
ed i lm e  olaymın hemen akabi nde gerçekleşm i ş  bulunmaktadı r. 
Tcvrat ' taki bi lgi ler de bunu doğrulamaktadı r. H z . İ shak doğduğu 
zaman H z .  İ smai l  1 4  yaşmda,2 baba İbrahim i se 1 00 yaşı nda3 
bulun uyord u .  Bundan bir  sene önce baba İ brah i m  99. oğu l İ smai l ise 
1 3  yaşı nda iken aym günde sünnet olmuşlard ı .4 Sünnetten bir sene 
sonra i se kurban ol ayı gerçekleşmiş  ve arkasından da H z .  İshak 
doğmuşt ur. 

h. K ur' an-ı  Kerim 'de Hz.  İsmail şöyle am lır :  " 'Kitab'da İ sma i l ' i  
d e  a n .  ( 'ünk ü O .  va'dinde duran ( b i r  k iş iyd i ), resül  ve neb'i idi ."=' B u  
fıyctte H z .  İ smai l 'den "va'dinde duran" s ı fat ıyla bahsedi lmektedir.  
O ' n un bu sı f�l t ı .  babası İbrah i m ' i n  kendis in i  k urban etmek i stemesi 
üzeri ne şöyl e demesi nden kayn ak lanmaktadı r: "Babacığım, sana 
enı red i leni yap. İ n şaal lah, beni sabrcdenlerden bu lacaksın ."<> 

c. Tevrfıt ' ta kurban edi lmesinden halısedi len oğuL H z .  
İ brah i m ' i n  "'b iric ik  oğl u"dur.7 Buna göre kurban edi lmek istenen oğu l 
i l k  oğuldur. Çünkü bir icik oğul ,  i lk oğu ldur. Hem Tevrüt 'a, hem de 
İs lami kaynaklara göre i l k  oğul ,  Hz.  İ smai l 'd ir. 

d .  Bazı rivayetlere göre Hz.  Peygamber ( sav ) kendis in i  "Ben 
iki kurban l ı k  zat m  oğl uyum ( Ene'bnu'z- Zebihayn )" şek l inde takdim 
etmiş ve kendis ine " 'Ey iki  k urbanl ığın oğlu" diye h i tap edi l mesine 
ses ç ı kanııamışt ır .x  Burada iki k urbanl ıktan biris i  büyük dedesi İsmai l ,  
d iğeri i se babası Abdul lah't ır. 

· 

c. Bir  r ivayete göre Hz.  Peygamber "Gerçekten k u rban l ı k  
İ smai l '  d ir" '' b uyunnuşlardır. 

1 Bkz: Sa ffaı, 37/ ı 1 2- 1 1 3 . 
� Tevriit, Tekvin, ı 7/ 24-25.  
' Tevrat, Tehin, 2 1 / 5 . 
.ı Tevriit, Tekvin, 221 25-26. 
5 Meryem. 1 9/54. 
" Saffiit. 3 7/ 1 02 .  
7 Tcvrat. Tckvin. 2 2i 1 0- D .  
X Taberi. llimiu "l- Hcnin, X X I I I .  R 5 :  A l i  Osman Ateş. Asr-1 s·l/{/1/ef/e Dinla \"L' 
Gelenekler. 1 1 . . 2  ı 5 .  
'' K urt u bi. ei-Ciiıni · ,  X V ,  1 00- 1 O 1 :  Ale!?. Av-1 S111ulefle Din/a . . l l . . 2 1 5 .  
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f. Rivayetc göre Hz.  İsmai l ' in yeriıle kurban edi l ıııd-1 iilen: 
gönderil'en koçun boymrzlan Hacdıc zamanına kadar J(ühc \k ası l ı  
bulunuyordu. Hacc;k i le Abdul.lah b .  Zübeyr ' in  savaşı s ırası ııda Kahc 
'i le  beraber bunlar da yanmıştır. Buna göre kurban cdi ln ıck i stcncıi 
:zat, Hz. ishak değil, Hz. i sınail ()hnahdır. ÇüıtKU Hz. islıahı Mckkc'dc 
bulunmuyordu. 1 

Cahi liye devrinde hac zamanında kurhmı kcsmek Araplarm hir 
adetfyti. Ancak oritar Kurbanlarını Mina'da .. deği L  Kfıbc c.ivarmda 
keserlerdi. :ke_stlkleri kurbanlarm kanlarını da Kühc'n in  duvarl�inna 
sürct'ler, etlerini parçaJar halinde taşların iizerinc koyarlar ve ''Allah 
için kestiğimiz şeyden vahşi hayvanlar ve kuşlar yeyinccyc kaJar bize 
bir şey yemek hefal olınar derlerdi. 2 

Taberryc göre Hz. İbrahim Aleyhissehrnı ktırhatiHH ı.1 M ina'da 
keserdi . .. Sonra da sana 'doğru yola yönclerck (hani fcn). ihrah im' in  
dinine· uy! 'Ö. müşriklerden değHdi ' diye vahycttik''-� aycti de buna 
işaret etmcktedir.4 Yukar.ıd<r geçeı'l "Mcşci:irjııiz üzere oian" hadis in in 
de Taberi 'yi desteklediğini söyleyebil iriz. 

Muhamnıed Hanıidul lah'' ın .değerlendinnesine göre ise, 
muhtemelen Hz. İbrahim (a.s) zamanında kurbanlar cahi l iye 
Araplannın yaptığı gibi Kabe 'Civarında kesiHyordu . Ancak Hz .  
P.eygan:ıber (sav) bu uygulamayı hijyen açısmdan sakmcalı gördüğü 
için değiştinniş, kurbanlar Mekke dışında M ina'da kesi lmeye 
başlanmışur.5 

Hz. Peygamber (Sav} ccmreti. i' l-Akabe'ye gelip taşlarını attık:tan 
sonra Mina'da konakladığı yere gelm'iş ve 'kurbaınnı burada 
kesmiştjr .. (ı islam '.a göre hac kurbanlarının harem bölgesinde 
kesi lmeleri gerekmektedir. 

1 Çantay, Kur 'li1ı-ı Kerim Metili, 1 1 , .80 1 .  

� İbn İ'shak, Si re,. 78. 

3 Nahl. 16/1 23. 
4 T:abcri, Cônritı 'f•Bevtitı, I,. ?6:2.� 
� Hamidullah, /.\:Itim .Pe3-rgamb('ri, l l .  902. 
ı• BuharL Vuclıi '. 33� MUslim, Hac; 32:3; TirnıizLI/tic. 73; Ebü Davutl. lı:lı'ı.llisik. 79. 
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SONUÇ 

1 .  Bütün i Hihi dinlerde iman esaslan aynı olduğu gibi, genel 
olarak ibadet ve ahlak esasları da aynıdır. Dolayısıyla bütün i lahi 
dinlerde namaz, oruç, zekat ve hac gibi ibadetler var olagelmişt ir. 
Buhl 'un İ ranlı lar, Hindular, Budistler, Romalı lar ve diğer mi l letler 
arasında tavafın bi l indiği şekl indeki i fadesi de bunu göstermektedir. 
İslam ' ın beş temel esasından biri olan hac da, sadece İ slam dinine 
mahsus bir ibadet olmayıp, temelleri Hz. Ad em' e kadar uzanmaktadır. 
Ancak hac menasikinin genell ikle Hz. İbrahim dininden kalma 
olduğunu söylemek mümkündür. İslamiyet, hac ibadetiyle i lgi l i  olarak 
Hz. İbrahim'den intikal edip de cahi l iye devri Araplannın dej enere 
ettiği bazı hususları astma i rca etmiş, ayrıca bu ibadete kudüm tavafı, 
remel, ıztıba, hervele, veda tavafı (tavaf-ı sader) gibi bazı i lavelerde 
bulunmuştur. 

2. Hz. İbrahim' in  "Hanif' ve "Müsl im" bir peygamber olması, 
İ slam örflinde "ceddü'l-enbiya" (Peygamberlerin babası), Tevrat'ta ise 
"mi l letlerin babası" olarak bi l inmesi , kendi neslinden zamanının 
insaniarına Cenab-ı Al lah tarafından "önder"lerin gönderilecek olması 
ve Hz. M uhammed' in (sav) de O'nun nesl inden gelmiş bulunması , 
kendisinden sonra gelecek olan mil letlere, kendi neslinden gelen 
peygamberlerin getireceği dinlerde, kendisinin getirdiği dinin umumi 
esasların_ın bulunmasını gerekir. H ac ibadetinc:le bu özell ik daha çok 
dikkat çekmektedir. Hac menasikinden ihrama gim1e ve ihramdan 
çıkma, telbiye, Arafat'ta vakfe, Müzdel ife vakfesi, Mina'da cemreteri 
taşlama, kurban, Hacerü' l-Esverl ' i  isti lam, tavaf ve sa'y gibi usuller 
Hz. İbrahim dininde, İslam'daki hacda olduğu şekliyle vardı.  

3 .  Şu andaki Kabe'nin tarihe olarak bi l inen ilk hanisi  Hz. 
İbrahim 'dir. H ac 'da kurban kesme, remyü ' l-cemerat ve sa'y gibi 
önemli menasikin temelini teşki l  eden hadiseler de O'nun zamanında 
gerçek leşmiştir. İslam'da genel olarak sünnet seviyesinde sayı lan bazı 
hususlar istisna edi l irse, Hz. İbrahim dininde hac, tamam i yle İslam 'da 
uygulandığı şekliyle vardı .  

4. Hac, oluşumu itibariyle tarihi bir ibadet olduğu gibi ,  gayesi 
itibariyle de insana tarihin en önemli kesitlerini  sembolik olarak 
yeniden yaşatmayı amaçlayan bir ihadett ir. Çünkü hac, insanın ibadet 
şuuru içerisinde Hz. Adenı ' i ,  Hz. Havva'yı ,  Hz.  İbrahim' i ,  Hz.  
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İsmai l ' i, Hz. Hacer'i  ve Hz. M uhammed (savf i  temsi l etmesi ,  bu 
anlamda adeta tarihi  en önemli kesitleriyle yeniden yaşaması anlamına 
gelmektedir. Hacda merkez, Hz. İbrahim ve O'nun zamanında 
yaşanan hadiselerdir. O, Nemrud, Firavun ve Şeytan' la çok mücadele 
etmişti . Eşleri Sare ve H acer, oğlu İsmail,  hatta malı ve mülkü 
konusunda çok ağır İmtİhaniara tabi tutulmuştu. Hz. İbrahim bütün bu 
sınavlan kazandı ve şer güçlerin tamamı karşısında muzaffer oldu, 
galibiyetini i lan etti . Bu anlamda hac, düşmaniara karşı galebe ve 
zaferi, imtihanlar karşısında başan ve muvaffkiyeti ,  Cenab-ı Allah 
karşısında kulluğu ve ubfidiyeti temsil eder. 
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Hz. İBRAHiM- Hz. İSMAİL ve KURBAN 

Prof. Dr. Ömer Faruk HARMAN* 

1 .  Hıristiyanhkta domuz etinin helal olup olmadığı 

Bir hocamız, "Domuz eti H ıristiyanhkta helal kılınmış olabilir" 
dedi . Doğrusu bu bir tah ri fat değildir. Şimdi, benim bu konuya açıklık 
getirmem gerekiyor. Yahudi kusal kitabı Tevrat'ın Levil i ler kitabında 
hangi hayvanlar yenilir, hangileri yenilmez, dört ayaklı lardan, geviş 
getirenlerden, yarık tımaklılardan, geviş getirmeyenlerden, tek 
tırnakltiardan tadat edi lmiş. Denizin hayvanlan ta'dad edi lmiş. 
Göğün kuşları tadat edilmiş. Hatta böcekler ta'dad edilmiş. Tabi 
burada deve, domuz, tavşan gibi hayvaniann etlerinin de yasak olduğu 
haram olduğu vurgulanmış. Yahudi şeriatinde hala bu böyle. Ancak 
günümüz dünya yahudileri üç gruba ayrı lmıştır: Ortodoks 
Yahudil ik, Muhafazakar Yahudil ik ve Reformİst Yahudi l ik .  
Reform i st  Yahudi ler, genelde Avrupa ve Amerika'da yaşayan 
yahudilerdir. Bu Yahudiler, Tevrat'a adeta çöl kanunu diyen, 
cumartesi yasaklarına riayet etmeyen, Tevrat kurallarını ötekiler gibi 
uygulamayan, yabancı tarla evli liğe, miks evl i l iğe, kanşık evli liğe 
cevaz veren ve başka din ve ırktarla evlenen yahudi ler. Reformİst 
Yahudiler domuz etini yiyorlar. Niye? Çünkü diyorlar ki, domuz eti 
sıcak iklimde çok çabuk bozulabi len, hijyenik özel liğini 
kaybedebilen bir ettir. Fi l istin'in o sıcak ikliminde . bunun 
yasalanması normaldir. Günümüzde eti ,  gayet hijyenik şartlarda 
muhafaza ediyoruz. Dolayısıyla yiyebiliriz. Şimdi bu ayrı . 

• M arnıara Üniversitesi ilahiyat rakültcsi Oiıılcr Tari hi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
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Ama H z .  İsa'n ın  konumu nedir? Hz.  İ sa .  K u r'aıı'a göre de 
Tevrat'ı tasdik etmiştir. Hz. isa İncii lere göre de Yahudi mab�tlcrindc, 
sincgoglarda ibadet etmiştir. Ve Yahudi şeriatİ üzerine amel etmiştir. 
Yahudil iktc sünnet hadisesi var. Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i ve evindeki 
bütün erkekleri sünnet etti .  Aynı hadise Hz. İsa i çin de söz konusudur. 
Bugün Yahudilikte, doğan yahudi erkek çocuğu doğumunun sekizinci 
gününde sünnet edi l ir. Hz. İsa da Yahudi usulü üzrc doğumunun 
sekizinci gününde sünnet edilmiştir. Ancak daha sonra Pavlos çıkmış 
"bedenin sünnetli liği önemli değil ,  kalbin sünnetlil iği önemli" demiş, 
sanki biri ötekine mani imiş gibi bu sünnet ahdini -ki Hz. İbrahim'le 
yapılan ahit i lelebed bilıki olacak idi- ortadan kaldırmıştır. .. 

Domuz eti meselesine gelince, Hz. İsa domuz eti ycmemiştir. 
Hz. İsa "domtiz �ti liin" deme�i�ti!. Bö�le bir şey vars� �eyefe�di 
(sempozyumdakı hınstıyan temsılcısıne hıtabcn ) söyleyebı l ı r. 1-17.. Isa 
hatta bazı insaniann bedenlerine girdiğine inanı lan kötü ruhları 
oralardan çıkanp domuz sürüsüne yüklemiştir. Onlar da uçurumdan 
kendi lerini atmak suretiyle helak olmuşlardır. 

Hz. İsa "ben Tevrat'ı yahut peygamberleri yan i nevi im denilen 
kitapları iptale değil ,  ikmale geldim" demiştir. Dolayısıyla Hz. 
İsa'n ın  hedefi Tevrat'ı ve Tevrat'ı n kurallarını ortadan kaldırmak 
deği l ,  Yahudi lerin i hmal ettikleri iş in manevi boyutunu daha bir 
vurgulamaktır. Yoksa Tevrat'taki emirler Hz. İsa tarafından da tatbik. 
edilmiş, uygulanmıştır. Bir misal vereyim, "zina etmeyeceksin 
deni ldiğini işittiniz" diyor. On emirden birisi budur. Hz. İsa aynı emri 
tekrarlamıştır. Fakat ben size derim ki diyor, "Eğer bir göz, şehvetle 
bir kadına bakmışsa, o göz zina etmiş  sayı lır. O gözü ç ıkar at." Zina 
emri devam ediyor. Ama Hz. İsa'da, onun manevi, ahlaki boyutu 
daha bir derinleşiyor. "Adam öldürmeyeceksin .  On emirden biri 
budur." denildiğini i şi ttiniz. Fakat size derim ki ,  sizden biriniz 
Rabbe takdime arzetmek üzere mabede gittiğinde eğer inanan 
kardeşinin kalbini k ırdığını hat ırlarsa, takdimesini orda bıraksın,  
dönsün; önce onun gönlünü alsın, sonra gel ip takdimesini arzetsin." 

Cumartesi yasakları var; çok sıkı Yahudi l ikte. Bunun da sebebi 
ayrı tabi .  Hz.  İsa havari leriyle bir gün buğday tarlasında ekin 
başaklarını elinde ufalıyarak taneleri yiyor. Hemen bir ferisi çıkıyor, 
"Ey muall im !  Bu yaptığın. cumaı1esi yasak larına aykırıd ır" diyor. 
Hz.  İsa'nı n Yahudi şeriatine getird iği fark l ı  bakış açısı  şurda: 
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E fendim diyor ki, insan sebt için deği l,  sebt insan içindir. Merkezde 
insan vardır. Dolayısıyla domuz eti konusu Hz. İsa döneminde de 
yasaktır. Ancak kendisini havari i lan eden ve Hıristiyanlığı pagan 
Roma imparatorluk topraklarında yayan Pavlus, "çarşıda satılan her 
şey yenilebilir" diyor. Hz.  İsa'nın "ağzı ndan giren değil, ağzından 
çıkan pistir" sözü bu manaya hamledildi, ne bulunursa yenilebilir. 
Bunun için hıristiyan dünyada aşağı yukan fazla bir sınır yoktur. . 

2. Batı'nın İslim'a Bakışı 

Şimdi batının İslam'a bakışı konusuna gelelim. Benim vaktiyle 
verdiğim bir tebliğdi, bu. l l  OO' lü tarihlerdeki bir konsilde alınan karar 
var. Bu konsi lde Peygamberimizle ilgili bazı kararlar verilmiş. Bakın 
Hıristiyan dünyanın İslam, Peygamberimiz ve Kur'an-ı Kerim'le 
ilgili tavırlarını, tarih içerisinde farklı dönemlere ayırarak incelemek 
mümkün. Ama benim tebliğim bu değil .  Tarihin uzun bir döneminde 
batı dünyası koyu taasup ve aşın düşmanlık ve siyasi mücadeleler 
neticesinde Peygamberimize çok ağır hakaretlerde bulunmuşlardır. 

Aklın, mantığın, iz'anın kabul ederneyeceği iftiralarda 
bulunulmuşlar. Neymiş? Papa seçilmek istenen bir kardinaldi, papa 
seçilemeyince içe içe bir domuz alımnda öldü gitti. 

Neydi, Jüpiter gibi, falan gibi bir puttur? Arapların taptığı bir 
puttur. Nedir, falan hastasictır filan hastasıdır? Bakın Batı, bu katı, 
taassubane fikirlerden İkinci Vatikan Konsili öncesinde, 
"Müslümanlar İbrahimi mir�stan pay alacaklar mı? Ona varister mi, 
değiller mi?" tartışmasına gelindi . Ve daha sonra da, bugün batı 
dünyasında aklı başında pek çok kişi, Hz. Muhammed'in (sav) 
peygamberliğini kabul noktasındadır. Şunu belirteyim; bundan sekiz
on yı l önce Bazetti Sani İstanbul'da Saint Antuan Kil isesi'nde bir 
konferans vermiştir. Konferansının konusu "Eski Abitteki 
Peygamberlik Şartlarına Göre Muhammed'in Peygamberliği". 
Bütün metropolider de orada toplanmış. Konferensta konuyu uzun 
uzun anlatmış. Söylediği sözlerin özeti şu: "Muhammed kendisindeki 
peygamberlik vasıflannı çevresindeki müşrik putperest araplardan 
almış olamaz. Muhammed'deki peygamberlik vasıfları, Eski 
Abit'teki peygamberlik vasıflarıyla aynıdır." 
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Aklı başında hiçbir kimsenin, Hz. Musa'nın peygamberliğini 
kabul ediyorsa, -Hz. İbrahim ilk defa Kitab-ı Mukaddes'te nebi diye 
nitelenen kişidir- Onun peygamberliğini kabul ediyorsa ve diğerlerini 
kabul ediyorsa, -Hz. İsa'yı katmı yacağım, çünkü onlar onu 
peygamber ötesi i lah olarak algı l ıyorlar,- Hz. Musa'nın  
peygamberliğini kabul eden bir  kişinin Hz.  Muhammed'in ( sav) 
peygamberliğini  i nkara imkan yoktur. Bunu i nkar ediyorsa ötekini 
de i nkar etmek durumundadır. Çünkü temel nitelik nedir? Bir tek 
Allah'a davet, putlarla mücadele. Bakın Bağdat Nasturi Katolikosu 
Timoteus'un Hal ife i le yaptığı sözlü bir münazarada, hal ife: "Hz. 
Muhammed de, diğer peygamberler gibi, insanları bir Allah'a kulluğa 
davet etmiş ve putlarla mücadele etmiştir'' demektedir. Yani akl-ı 
selim sahibi hiç bir hıristiyanın, -iman etmeyebilir ama- aklen, 
mantıken veya kitaben Hz. Peygamber'in peygamberliğini inkarı 
mümkün değildir. 

3. İbrahim, İsmail ve Kurban konusu 

"Kurban edi lmek istenen, zebha (boğazlamaya) konu olan 
İshak mıdır, İsmail midir?" meselesini hem Tevrat, hem Kur'an'a 
göre inceledim.  İslami literatürde tefsirlerde yer alan çeşitli rivayetler 
var. Ancak burada onlara temas edemeyeceğim. Üç başl ık halinde 
konuyu ele almıştım .  İnsan kurbanı hadisesi tarih içerisinde ve 
bunun Sami kavimlerdeki tatbikatı var mı yok mu? İkinci başlık, i lk 
doğanların yani i lk çocukların dini ve hukuki statüsü. Çünkü konu bu 
husustarla da sıkı bağlantıl ı .  Üçüncü nokta ise kimin kurban edilmek 
istendiği hususunda. Tevrat ve Yahudilik ile Kur'an ve İslami 
geleneğin verdiği bilgiler tebliğde ayrı ayrı ele alınmış idi. Konuyu üç 
başlık halinde ele almış idim. Şimdi bu başlıkların altında satır 
başlarıyla bir iki hususu belirteyim. 

a. İnsan Kurbam 

İnsan kurbanınm Sami kavimlerdeki tatbikatı hususuna, eski 
dünyanın değişik kavimlerinde rastlanıyor. Yunanistan'da, 
H indistan'da, İtalya'da, Kelt, Töton ve Sı lavlarda, Sami kavimlerde, 
Mısı rhlarda, birçok Afrika ve bazı Amerika kabilelerinde, Aya ve 
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Aztekler'de insan kurbanı hadisesine rastlanıyor. 

İnsan kurbanına insanlar niye tevessül etmiş, sebeplerini kısaca 
şöyle belirtmek mümkün: 

Cemiyetteki adaletin yerine getiri lmesi veya dini bir ibadet 
gayesiyle insanlar kurban edi lmiş, kimi topluluklanda. Herhangi bir 
felaket sonucunda i lahlan yatıştırmak, işlendiğine inanılan bir 
günaha keffaret veya herhangi bir zafer için şükran nişanesi olmak 
üzere insan kurban edilmiş, kimi top luluklarda. Bazı durumlarda 
birinin hayatını kurtarmak için onun yerine bir başkası kurban 
edi lmiş.  Ayrıca insan kurbanı koznogonik veya antropogonik 
oluşumlarla alakah kılınmış ve mesela Uponişatlara göre ilk insan 
viraj, kurban edilerek diğer insanlar yaratılmış. Şimdi eski Mısır'da ve 
değişik yörelerde var. 

ihranilere gelecek olursak, İbranilerde ınsan kurbanı 
uygulaması var. Hz. İbrahim'in oğlunu kurban etmek istemesi 
Tevrat'ta ve Kur'an'da yer alıyor. Tekvin 22. babda Tevrat'ta yer 
alıyor. Y efialı'ın kızını kurban etmesi Eski Abit ' te Hakimler 
kitabında yer alıyor. Krallığın ikiye bölünmesinden sonra, yani Hz. 
Süleyman'ın M.Ö. 930'lu yıllarda vefatını takiben devlet ikiye 
bölündü. Kuzeydekine İsrail Krallığı, -başkent Samiriye-; güneydekine 
Yahuda Krallığı, -başkent Kudüs- adları veri ldi. İşte krallığın ikiye 
bölünmesinden sonra İsrail Krallığında ve güneydeki Yahuda 
krallığında özellikle kral Ahaz ve Manazse dönemlerinde bu tatbikat 
uygulanmış ve bu iki kral kendi çocuklarını ateşten geçirmişler, ilahlar 
için. Peygamber Yeramya döneminde Gebenhinno, bu Gehinnon diye 
de geçer, Hinnon Vadisi demektir. Cehennem kelimesinin menşeinin 
bu olduğu da söylenir. Batı kaynaklarındaki jehen kelimesinin. bu 
işin yapıldığı yer. i lah Molok ve diğerlerine, kişi_lerin çocuklarını 
kurban etme hadisesi . Buna rağmen Tevrat'ta insan kurbanı kesinkes 
yasaklanmış. Levili ler ve tesniyede yeralan alıkama müteallik 
hükümlerde insan kurbanı yasaklanmış. Peygamberler de bunu, insan 
kurbanının yasak o lduğunu İsrai loğul larına ısrarla 
vurgulamışlardır. Çocuk kurbanı ve bunun yasaklanmasıyla i lgil i  
Tevrat'ta böyle hükümlerin yer alışı, Tevrat'ta bu tür yasakların ısrarla 
belirtilmesi, eski Samilerde ve İsrailoğullarının Mısır'dan çıktıktan 
sonra yerleştikleri Kenan diyarında yani Fi listin bölgesindeki eski 
kavimlerde bu tür uygulamanın var olduğunu düşündürtüyor bize. 
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b. İlk Doğanların Statüsü 

İ lk  doğan erkek çocuğun i mtiyazlı  statüsü yerleşik Doğu ve 
Batı Samilerinde geniş şekilde uygulandı.  Yahudil iktc de Yahudi 
kutsal kitabında i lk doğanın hukuku yaygındı. İ lk doğan, mahsfilün 
ilki gibi Tann' ya adanmaktaydı .  B u  adanma Tann'ya kurban edilme 
değil,  mabet hizmetinde bulunma şeklindeydi. Diğer hayvanlardan ilk 
doğanlar, eğer eti yeni len ise kurban edil iyordu. Eti yenmeyen i se, 
onun yerine bir kuzu kurban edi l iyordu. Dolayısıyla ilk çocuğun 
mabede adanması, rabbe adanması, söz konusu. Hz. İsmai l  i le i lgil i  
babasının "Keşke Rabbin önünde, senin önünde O hayatta 
kalabilse" duası da budur. "Rabbi n  önünde demek", "Rabbin 
mabedinde hizmette olmak" demektir. Ayrıca ilk doğan çocuk 
mirastan iki pay alıyor. Dolayısıyla i lk doğanın diğerlerine göre çok 
ayrı ve farkl ı  bir imtiyazı var. 

c. Tevrat'a Göre Kurban Edilmek istenen Kimdir? 

Şimdi bunu da böylece tesbit ettikten sonra Tevrat'a göre 
kurban edi lmek istenen kimdir? sorusunu cevaplandırmaya çalışal ım. 
Tevrat'ta nakledildiğine göre Hz. İbrahim'in çocuğu olmaz. Hz.  
İbrahim Cenab-ı Hakk'a yalvarır. "Bana bir çocuk ihsan eyle; bana 
bu evimdeki köle olan Şanlı El iyazer mi mirasçı olacaktır" der. Ve 
Cenab-ı Hak da Hz. İbrahim'e Tevrat'a göre: "Senin zürriyetin bol 
olacaktır, denizin kumları semanın yı ldızlan gibi olacaktır", diyerek 
müjde veri lir. Hz. İbrahim'in ilk eşi Sara'nın çocuğu olmaz. O dönemin 
adeti veçhi le Sara'nın cariyesi Hacer, Sara tarafından Hz. İbrahim'e 
veri l ir. Ve Hz. İbrahim'in Hacer'den İsmail adlı oğlu olur. Hz. İsmail 
doğduğu zaman Hz. İbrahim 86 yaşındadır. Hz. İbrahim 99 yaşında 
iken Sara'nın bir çocuk doğuracağı müj desi gelir. Hz. İbrahim I 00 
yaşında, İsmail 1 4  yaşında iken Hz. İshak dünyaya gelir. Tevrat'a göre 
İshak'ın sütten kesilmesi münasebetiyle tertip edi len törende alaycı bir 
şekilde İshak'a güldüğü için Hz. Sara, Hz. İbrahim'e "bu çocuğu da, 
bunun annesini de artık bu evde görmek istemiyorum" der. Hz. 
İbrahim de Tann'nın emriyle eşi Hacer'i ve · oğlu İsmail'i, hatta 
Hacer'in bir eline su kırbasını bir eline azık torbasını verir, çocuğu da 
yanına katar gönderir. Tabii burda üzerinde durulması gereken bir 
husus var. "Çocuğu da yanına katar" ifadesi üzerinde dunnak 
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gerekiyor. 

Bir gün ben halıarn efendiye telefon açtım, dedim ki, ''Tekvin 
Kitabının şu babının şu cümlesini bana İbranice'den oku", o da 
okudu. Dedim, "tercüme et". İşte "İbrahim bir eline su kabını verdi , 
bir eline azık torbasını verdi, çocuğu da omzuna yükledi, gönderdi." 
H alıarn efendi, dedim çocuk kaç yaşında? Omuzuna yükleyip çocuğu 
gönderdiğinde Hz. İsmail en az 1 5 yaşında. 1 4  yaşında iken İshak 
doğdu. Yahudilikte süt emzirme süresi azami üç yıl .  Üç yıl süt 
emdiğini düşünürseniz Hz. İsmail 1 7 yaşında olur. Biz onu bir yıl 
kabul edelim I 5 yaşında. S iz, kadıncağızın eline azık torbasını, su 
kırbasını verin, 1 5  yaşındaki delikaniıyı da omuzuna yükleyin. 
Dedim, bu olur mu? Bir dakika dedi, tekrar baktı, "şerhinde 
vesairesinde yok" dedi. "Çocuğu da yanına kattı." Tabii daha sonra o 
hale geldi iş. Sonra anne-oğul Berşaba çölüne gittiler. Orada su 
tükendi ve annesi çocuğun susuzluktan öldüğünü görmeyeyim diye 
çocuğu bir çalı dibine attı . Tevrat'ın i fadesi aynen bu. Ve sonra kendisi 
su aramaya koyuldu. Çalı dibine atılan çocuk aslında 1 5  yaşındadır. 
Bakın metinde problemler var. Konu şu: Yahudilere göre Hz. İsmail, 
annesi ile birlikte aileden kovulduğu, mirastan mahrum bırakıldığı 
için geride kalan çocuk daha sonra Cenab-ı H ak tarafından Hz. 
İbrahim'e hitaben "sevdiğin biricik oğlunu İshak'ı al onu Moria 
dağlarına götür. Orada kurban et." diye emredilmiştir. Biricik oğlu Hz. 
İshak değildir. Hz. İsmail kovulmuş olsa bile değildir. Tesniye H ukuna 
göre bir insanın iki hanımı olsa iki hanımından iki çocuğu olsa, 
çocuklardan birisi nefret edilen hanımından, diğeri sevilen hanımından 
olsa . . . . (bazı cümleler kaydedilmemiş) (Buna göre de) kurban edilmek 
istenen İsmail'dir, İshak değildir. Ama Yahudilekte özellikle Yalıvis 
metinler ırki faktörü ön planda tuttuklan için, i lla İshak diye ısrar 
etmişlerdir. 

Kur'an'a gelince, Hz. İbrahim ateşe atı l ıp da yanmaktan 
kurtulduktan sonra Kur'an Hz. İbrahim ' i n  şöyle dua ettiğini 
kaydediyor: "Rabbi heb Ii  mine's-salibin = Rabbim!  Bana 
sal ihlerden olacak bir evlat ver. (3  7 /Sfıfffıt, 1 00)" Cenab-ı Al lah 
da onun bu duasına karş ı l ık  "Fe-beşşemahu bi ğulamin halim = İşte 
o zaman biz onu uslu bir oğul ile ( İsmai l ' le) muj deledik (37/Safffıt, 
1 O 1 )" buyuruyor. 

Bir kişinin çocuğu varsa "Bana sal ih lerden ola.cak bir evlat 
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ver" şekl inde dua etmez. İbrahim Aleyhisselam ' ın  hiç çocuğu 
olmadığı için "Bana sal ihlerden bir evlat ver diye "dua ediyor. Bu 
duasına karşı lık, Hz. İbrahim'e verilen i lk çocuk, işte "Fe-beşşemahu 
bi-ğulamin halim"dir, yani İsmail 'dir. Cenab-ı Allah o çocuktan şöyle 
bahsetmeye devam ediyor: "Felemma beleğa meahu's-sa'ye. .  = 
Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince: Yavrucuğum! 
Rüyada seni boğazladığımı görüyorum; bir düşün, ne dersin? dedi. O 
da cevaben: Babacığım!  Emrolunduğun şeyi yap. inşaaHan beni 
sabredenlerden bulursun, dedi.  (3 7/Safrat, 1 02)". Bu  ayette isim tasrih 
edilmedeği için bir kısım İslam uleması, Taberi başta olmak üzere 
bazı müfessirler, sahabeden, tabiinden bazı kişi ler, Hz. İshak'ın 
kurban edi lmek istendiğini kabul etmişlerdir. Ama bir noktada onları 
yanı ltan şey, - İbn Kesir' in tefsirinde gayet berrak bir şekilde ifade 
ettiği gibi- Ka'b'a kadar varan ve dayanan rivayetlerdir. Yani Yahudi 
menşeli rivayetlerdir. Bir de Hfıd Suresinde Sara'ya yapılan müjdeyi, 
sarrat suresinde Hz. İbrahim'e yapılan müjde i le aynı tutanlar, bu 
noktada yanılıyorlar. H fıd suresinde de müjde yapı l ıyor. Fakat bu, 
Safrat'taki müjde değil .  Saftat'taki "Fe-beşşemahu bi-ğulamin 
halim", müjdesi Hz .  İbrahim'e yapı lan müjdedir. H fıd suresindeki 
müjde ("O'na İshak ' ı ,  İshak' ın  ardından Ya'kub'u müjdeledik." 
1 1 /Hud, 7 1 ) ise Sara'ya yapı lan müjdedir.. O zaman Hz. İsmail 
dünyada idi ve şu kadar yaşında idi. 

Ben Tevrat'taki delil leri, Kur'an'daki ayetterin siyak ve sibakını 
ve Yahudi rivayetleriyle İslami rivayetlerin değerlendirmesini 
yaparak zebha konu olanın, bunu müslüman olduğumuz için değil, 
objektif olarak baktığımızda bi le, Yahudi hukukuna uygun amel etsek 
bi le, İshak değil İsmai l olması gerektiğini, bunun ortaya çıktığını 
söylemek istiyorum. 

d. Kurban olaymm sebebi 

Bu insan kurbanı hadisesinin sebebi; tabii ki, o dönemde yaygın 
olan bu hadiseyi ortadan kaldırmaktı . Tıpkı buzağı hadisesinde 
olduğu gibi . Çünkü dört asır boyunca Mısır'da kalmış olan 
İsrai loğullan Mısır inançlarından etkilenmişlerdir . . .  M ısır'da 
Boğa, i nek kutsal hayvanlardan sayı l ıyordu. ineği kutsal sayan bir 
H intliye ineği boğazlatın, artık onun kutsal l ığı ortadan kalkacaktır. 
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Bunun içindir ki, Cenab-ı Allah Bakara Suresinde İsrailoğullanndan 
bir inek boğazlamalannı istemiştir. Cenab-ı Hak, bunun için başka bir 
hayvanın kurban edilmesini onlardan istemedi. Yine bunun içindir ki 
Hz. Musa'nın çöle gelmesi gecikince İsrailoğullan hemen bir altın 
buzağı yapmış ve ona tapınışlardır. 

Kurban edi lme mahal linin Merve olduğunu söyleniyor. Moria 
kelimesinin aslında, Şaban Bey'in tebliği münasebeti ile harflarin 
yer değiştirmesinden veya düşmesinden söz edildi. Burada da öyle bir 
şeyin olduğu söyleniyor. Bir müslüman alim diyor ki;''Tevrat'ta yer 
alan Moria kurban mahalli, aslında Merve idi." 

Teşekkür eder, saygı lar sunanm. 

Prof. Dr. İbrahim Canan soruyor: Acaba Hz. İbrahim'e kadar 
insan kurbanı meşru olabilir mi? Çünkü rüyasında oğlunu kurban 
etmesi ifade edilince acaba bir peygamberin gayri meşru bir şeyin 
rüyasını görmesi mümkün mü? 

Prof. Dr. Ömer Faruk H arman cevap veriyor: E fendim, ilahi 
din Hz. Adem'den Hz. M uhammed (sav)'e kadar temelde, özde 
aynıdır. Temelde, özde aynı olan dinin insan kurbanını meşrıl 
görmesi mümkün değil .  Hz. İbrahim'in rüyasında oğlunu kurban 
ettiğini görmesi ve Tevrat'ta da İbrahim'in imanını ve takvasını 
denemek üzere kendisinden oğlunu kurban etmesinin istenmesi, o 
dönemde vaki olan insan kurbanı hadisesini ortadan kaldırmaya 
müteveccihtir. 
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KURBANl N  ANLAMI ÜZERiNE 

Doç. Dr. Murat SARI C I I�* 

Kurban la i lgi l i  aklıma doğan bazı şeyleri i fade etmek isterim. 

1 .  Kur'an, insan kurbananı kaldırmayı hedetlemiştir. 

Kur'an' ın bir üslfıbu şöyledir: Bir şeyi kaldıracağı zaman bunu 
bizzat o şeyle i lgili bir hadiseyle kaldınr. Mesela Hz. Musa'ya (as) lcl 
meselesinde buzağıyı kesmeyi emreder. Niçin? Çünkü İsrai loğulları 
buzağı kesmeye alışmışlardır. Cenab-ı Allah buzağıyı kestirerek 
sembolik bir şeyle buzağıya tapı lamayacağını açık bir şeki lde mesaj 
olarak vermek ister. 

2. Kurban meselesini geniş anlamda ele almak da 
mümkündür. 

Kurban kelimesi 'kurb'tan gelir. Allah'a yaklaşmak kasdıyla 
kesi len hayvana kurban denir. Örfi mana da budur. Genelde bi ldiğimiz 
mana da budur. 

Kurban kelimesinin bir ikinci manası daha vardır. Kendisiyle 
Allah 'a yaklaşılan her şeye ve ibadete kurban denir. Bu noktadan 
bakıldığında mabcde adamak da kurban sayılır. Kurban'a bir de bu 
noktadan bakılabil ir. 

3. Kurban vasıtasıyla esbabperestliğin kaldırılması gaye 
edin ilmiştir. 

Kurban meselesinde aslında tabiat perestliği ve sebebperesttiği 

• Siikyınan Demirel Ün. i lahiyat Fak. i slam Tarihi Öğr�tim Üyesi ( Ha len Prof. Dr. ) 
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red meselesi vardır. Hz. İbrahim ' in, Hz. ismai 1 'i kurban etmek 
istemesinde bu vardır. Çünkü bıçağın tabiat ı ,  kcsmektir. Bazı 
rivayetlere göre Hz. İbrahim bıçağı çaldığı halde bıçak İsmai l ' i  
kesmemektedir. Niçin tabiatı kesrnek olan bir alet İsmai l ' i  kesmiyor? 
Biz buradan şunu anl ıyoruz ki, eşyanın tabiatı kendi başına deği ldir. 
Emredilmezse tabiatının gereğini yapamaz, hakim deği l mahkiimdur. 

Yine sebebperesttiği ve tabiat perestliği kaldırma bakımından, 
Hz. İbrahim'de aynı hadise iki yerde tecel li eder. Birincisi, ateşin 
tabiatı yakmak olduğu halde, her şeye hakim olanın Allah olduğunu 
göstermek için ateş İbrahim' i  yakmamıştır. Hz. İbrahim (sav) "Ya 
naru! Kiini herden ve selama" duasını yapınca, Allah O'nun duasını 
kabul eder ve ateş O'nu yakmaz. Bu da gösteriyor ki, sebepler, esbab, 
tabiat her şeye hakim değildir. -Kurban olayında bunu da gönncmiz 
lazım. 

İkinci olarak, oğul verilmesi konusunda aynı şey .vardır. Doksan 
yaşındaki bir hamının bir çocuk doğumıası mümkün deği ldir. Fakat 
Allah Telala kudretini göstemıek için bir ımıcize olarak Hz. İbrahim 
ailesine bunu göstermiş. "Ben istediğimi yaparım, sebeplerin, tabiatın 
hakiki tesiri yoktur" demek istemiştir. 

4. Kurban bir imtihan vesilesidir. 

Kurbanda bir de imtihaıı meselesi vardır. Sahih bir hadiste şöyle 
buyuruluyur: "Eşeddü' 1-belfıi el-cnbi yaü, sümmc 'cl-evi i yfıü el-emselü 
fe'l-emselü." Bela bakımından en şiddetli insanlar, en kamil 
insanlardır. Onun için peygamberlere çok büyük belalar veri lmiştir. 
Aslında bela vücudu eskiten şey demektir. Belii denmesinin sebebi 
budur. Yani Peygamberler çok büyük zorluk ve nıeşakkat içinde 
kalmışlar. Tabii, bir de iş ne kadar zahmetliyse, onun fazileti ve sevabı 
da o kadar büyük ol uyur. Onun için Hz. İbrahim ' in neslinden imamlar 
gönderi lmiştir. Bu . belalarda imtihanı kazandığından dolayı . İşte 
İbrahim ' in oğlunu kurban etmesi de çok büyük bir beladır, bir 
musibettir, yani bir imtihandır vesilesidir. Ama O, bu inıtihanı ve bu 
belayı şükrederek güzelce atlatmıştır. Allah'ı çok sevdiğinden dolayı 
"hanifen müslimen"deki fedakarl ığını ve teslimiyetini göstermiştir. 
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5. Kurbanın haniilikle ilgisi var. 

Kur'ban ' ın 
_
Hanifl ikle i lgisi var: el-Müfredfıt'a baktığımız 

zaman Ragıb el-lsfahani'nin Hanifliğe şöyle bir mana verdiğini 
görüyoruz: Hanif, bütün toplumun gittiği yönden ayrılıp tek başına da 
olsa ayrı bir yere gitmektir. Samurtmak manasma da gelir. Danlmak 
manasma da gelir. Haniflikte bir dışlanmak vardır. Dalalettesiniz diye 
bütün toplum sizi dışlar. Halbuki siz biliyorsunuz ki, hidayette olan 
sizsiniz, asıl dalalette olan toplumdur. Hz. İbrahim'de bu özellik var. 
Babilli ler O'nu dışiasalar da, O tek başına, Allah'ı  çok sevdiği için 
O'nun yolundan gider. Kurbanıyla da bunu göstermiştir. Ne pahasına 
olursa olsun, Hanifliğinde devam etmektedir. 

6. İsmail meşelik bir yerde kurban edilmiş olabilir. 

Beer-şeba çölü var. Beer-şeba diye bir yer var. Ben bu ismin 
Bi'r-i seb'a'dan geldiğini düşünüyorum. Bi'r-i seb'a, yedi kuyu 
demektir. Sami diller birbirine benzer. Mekke'de böyle kuyular var. 
Hatta Zemzem kuyusu kaybolduğu zaman, Abdülmuttalib buralardan 
su getiriyor ve getirdiği su}'u, içerisini sahtiyanlarla, derilerle döşediği 
şeylere dolduruyor. Hacılan bu sularta suluyor. Yani Arabistan 'da 
kuyu yaygındır. Hz. İsmail böyle bir mekanda kurban edi lmiş olabilir. 

Morie ve More diye meşe ve tepe anlamına gelen gelen bir 
mekan var. Tevrat'ta da İsmai l ' in meşe, tepe anlamına geleri Morie 
more'de kurban edildiği yazılıdır. Biz de diyoruz ki, . Hz:İsmail 
meşelik bir yerde kurban edi lmiş olabi lir. Çünkü Mekke civan; o 
zamanlar meşelikti. 

Phi lip Hitti, dört ci ltlik kitabında o zamanlar Arabistan'ın 
meşelik olduğunu yazıyor ve bu hususu desteklemek üzere iki delil 
getiriyor. Birincisi Hz. İsmail avcıhkla geçiniyordu: Bura]ar 
om1anlıktı , o zaman. Tabii ki durumu şimdiki gibi görmemek lazım. 
Dağa gidiyor, orman hayvanlarını aviayıp geliyordu. İkincisi şelem 
ağacı vardı . Selem ağacı meşe ağacı demektir. Taifte deri sanayi 
vardı . Suları boldu ve Taifliler selem ağacının palamuduyla derileri 
sepi liyorlardı. Ben bunu silm ve cehl kelimeleri üzerine yazdıgım bir 
makalede belirttim. Selem ağacı deri leri sağlamlaştırıyordu. Kötü 
kokularını yok ediyor, deriyi işe yarayacak hale getiriyordu. İslam 
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kelimesi de buradan gelir. Ham deriyi sepil iyerek güzel bir hale 
getirmek gibi, İslam da insanlan kötülüklerden, pisliklerden 
temizlemek suretiyle değiştirir ve güzel hale getirir. Selem ağacı ,  yanı 
meşe ağacı oralarda var. 

5. Kurban ile rüya arasmda bir ilişki vardır. 

More, Morie, Tensiye 1 1 /30'da Hazubah görmeye diye tercüme 
ediliyor. Kurbanda görme ile ilgi l i  bir kısım da var. Çünkü Hz. İsmai l 
(as) diyor ki : "Rüyanı tasdik ettin, rüyanı gerçekleştirdin." Aslında 
kurban "görülenin gerçekleştirildiği yerdir." 

Bil iyorsunun İ slamiyete göre rüya üç çeşittir. Bunlardan biri 
sadık rüyadır. Bu kurban meselesi de sadık rüya kısmındandır. Kurban 
meselesinde sadık rüyanin kabulü vardır. Nübüvvetin kırk altı 
cüz'ünden birisi de sadık rüyadır. Bu açıdın rüya ile kurban arasında 
da bir i l işki kurulabilir. 
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H Z. i B RA H i M ' i N  TEBLiG M ETODU 

Prof. Dr. Ahmet ÖN KAL* 

B i l i ndiği  gibi  K ur'an-ı Kerim, önceki peygamberlerin 
k ı ssalarına zaman zaman yer vernı işt ir. Ş üphesiz Hz.  Adem i l e  
başlayan v e  Hz.  Pcygambcr'c gel inceye kadar sırası yla peygamberler 
tarafından sürdürü len hakkı tebl iğ ve İ slam'a davet faal i yeti ,  son 
peygamber H z .  M uhammed'in ve O'nun yolundan giden davetçi l erin 
devam ctt i rd i k l cri görevi n  b ir  böl ünıüdür. Öyle o lunca b u  kıssaları n 
Kur'an'da zikrcd i l iş gayesi n in ,  davetİn  her safhası ve sahası iç in  bütün 
davetçi lcre örnekler sunmak, metot ve progranı lar takdim etmek, 
onlara, n uruyl a yo l ları n ı  ayd ın latacak ve hidayete göt ürecek kandi l ler 
sergi lemek, önderler ortaya koymak o l d uğunu söyleyebi l i r;  
ok uyan lar ve arayanlar i ç i n  öğüt ve İbret ler a lmalar ın ı  sağlamak 
olduğunu i fade edebi l i riz .  N i tekim bizzat Kur'an-ı Kerim b u  h ususa 
i şaret eder: "Andolsun, onların kıssaları nı açı klamada sal im akı l  
sahipleri i ç i n  birer ibret vardır."  1 

H u susiyle  d avet aç ı sından meseleye bakacak o l u rsak 
peygamber k ı ssaların ı n  K ur'an'da zikrinden m aksat, onları n 
metotl arını  k avrayarak, yaşayışlarına vuku f kesbederek ve A l l ah 
yol unda çekt ik leri m eşakkatlere m utta l i  o larak d avetç i lcri n davette 
sehat l ar ın ı  sağlamak, azimlerini bi lemektir de diyebi l i riz .2  Bu açıdan 
Hz. İ brahim'in de bir numune olarak sunulduğunu görürüz. N i tekim 
Yüce Rabb i m i z  şöyle buyurur:  " İb rahi m 'de ve O'nu n  
maiyyet i ndek i l erde s iz in  iç in hakikaten güzel b ir  örnek vard ı r."3  B u  
bak ı mdan asl ı nda hayat ının bütün yönleriyle bizim için güzel bir  
örnek oluşturan Hz.  İ brahim'in özel l ik le- tebl iğ  faal iyetinin ve 
davetinde uyguladığı metot ların bi l inmesine ve i ncelenmesine ihtiyaç 

• Selçuk Ü niversi tesi i lah iyat Fakültesi, İs lam Tarihi  Öğretim Üyesi ( Halen S .Ü.  
i lahiyat Fakültı;:si Dekanı) 
1 12 Ylısuf: l l L  

! Siibuni, en-Nübüvve ve'I-Enhiya', Haleb 1 975. s. I06.  
-' 60 Mümtehine: 4.  
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vardır. 

Eb,ü'l-Enbiya (peygamberlerin atası ) unvamna s;ı lı i p  o l a n  l l l .  
İbrahim'den Kur'an-ı Kerim'de 25 .  Surede, 6� .  ayı.:t iç indl' (ı<) ko 
bahsedi lmektedir. ı Bu durum, O'na ve davet t�ıal iydinc ' eri len önemi 
gösterir. Şühpesiz bir tebl iğ faaliyetinde en etk in metot. her şeyden 
önce daveıçinin şahsiyet yapı sı . davranış l arı .  yaşayı ş hiçimi ve teb l i ğ  

ettiği esaslarla kendi hayatın ın  uyum içinde o lmasıd ır. Bu sebeple 
davetçi lerin, tebliğ faal iyet lerinde başarı l ı  o lab i lmeleri açısından hir 
takım meziyet, özel l ik ve vası nara sah ip o lmaları gerek ir . �  Ru <u; ıdan 
Hz.  İbrahim'in şahsiyeti ve . hayatı i ncelend i ğ i  zaman K u r'ün'ı n 

ifadesiyle O'nun · sıdkı tam bir peygamber/ çok yum ı ışak h uyl u. iç l i ,  
bağrı yanık ve kendini Al lah'a vermiş hir kişi  . .ı a; i nı salı ib i  bir 
peygamber olarak her türlü mihnet ve mcşakkatc karşı son den:ce 
sabırlı5 ve hakka yönelerek yalnızca Al lah'a ku l l uk eden bir önderi> 
olduğu görülür. Cenab-ı Hak O'na - i leride peygamber o lacağını 
bildiğinden- daha küçük yaşlarda hak ve hidayct yol umı 
göstermiştir .7 A yrıca Hz .  İbrahim henüz 1 5  yaşlarında iken teb l iği 
n{ükemmcl bir şeki lde gerçekleşt irebi lecek bir belagat ve fcsahata 
sahiptix ki tebl iğin etki lcyec il iği açısından di l i  iyi bir şeki lde 
kul lanmanın önemi açıktır. 

Kaynaklarım ız  H z  . .İbrah im' in kaç yaşmda pcygamber l ik lc  
görev lend iri ld iğini belirtmezler. Ancak O'nun gençl ik yı l ları ndan 
itabaren çevresiyle mücadeleye ve dolayısıyla da tebl iğ faa l iyet ine 
giriştiği anlaşı lmaktad ı r. Nitekim Hz. İbrahim'in tapınaktaki put ları 
kınnasını n  ardından bu eylemin fai lini arayan putpercst lerin :  "Bunları 

1 Bk. Muhammed Fuiid Abdülhiiki. el-Mu'cemü'l-Müfehras l i -Elfazı'l-Kur'fıni'l
Kerim, " İ brahim" maddesi. 

� 13u konuda geniş bilgi  için hk. Ahmet Önkal. Rasul lül lah'ın İsliinı'a Dawt M cıodu. 
1 2 . baskı, Konya 1 997. 
:ı 1 9  Meryem: 4 1 .  
� ı 1 H üd : 7 5 .  
5 4 6  Ahkfıf: 3 5 ;  6 E n'am: 34. 
6 1 6  N ahi: 1 20.  Ayet in  güzel bir yonını u için b k. Adevi. Da'wtü'r-Rusiil. M ıs ır  ı Y i4. 
s.48. 
7 2 1  Enbiya: 5 1 .  

R Makdisi, K i tabü ' l- Bed ve't-Tarih. Bağdat. trz. ( Paris 1 930). 1 ı 1 .  4!<. 
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diline do la yan bir genç duyduk; kendisine İbrahim denilirmiş." 1 
derken O'nun genç biri olduğunu belirtmeleri dikkatimizi 
çekmektedir. Böylece gençlik yıllanndan itibaren tebliğ faaliyetine 
başlayan Hz. İbrahim, tebliğin en önemli ilke ve metotlarından 
birisini uygulamakla işe başlamıştır. Bu metot, tedriç metodudur ve 
muhtevada tedric ve muhatapta tedric olmak üzere iki kısma 
ayrılır. Elbette tüm . peygamberler gibi Hz. İbrahim de muhtevada 
tedrice riayet ederek önce dinin özüne taalluk eden konulardan 
tebliğine başlamış ve güneşe, aya, yıldızlara, kendi elleriyle yaptıklan 
birçok cansız puta ve kralianna tapan insanlan, bir olan Allah'a 
kulluk etmeye çağırarak öncelikle tevhid akidesini insanlar arasında 
yerleştirmeye uğraşmıştır. Muhatap kitlesinde ise en yakın 
çevresinden, bunlann başında da babasından başlayarak basamak 
basamak temas kurduğu diğer insanlara sırasıyla tebliği iletıneye 
çahşmıştır.2 Kur'an-ı Kerim'de de Hz. İbrahim'in kavmine tebliğ 
faaliyetini hasasından başlattığına delalet eden ayetler vardır.3 

Özellikle Hz. İbrahim'in babasına hitabını nakleden 
ayetlerden O'nun tebliğde kullandığı üslubu ve hitap tarzını tespit 
etmemiz mümkün olmaktadır. Mesela Meryem Suresi'nin 42-45 . 
ayetlerinde Hz. İbrahim mütemadiyen: "Babacığım, babacığım! '� 
diyerek bir taraftan nezaket, saygı ve tevazu kurallanna riyaet 
ederken4 diğer taraftan da babasına, rabıtaların en kuvvetiisi olan 
babalık rabıtasını hatırlatıyor, babasının kendisine karşı hiddetini 
hertaraf etmeyi sağlayacak bir üslup kullanarak mesajını öfke ve 
düşmanlıktan uzak bir vasatta sunmayı planhyordu.5 Ayrıca Hz. 
İbrahim, babasına yönelik tebliğinde "babalık" bağını ön planda 
tutarak bu tebliği dolayısıyla maddi bir beklentisinin, hele hele ona 
bir kötülük yapmasının ve bir art niyetinin asla söz konusu 
olamayacağını, bu çabanın onun iyiliğini isternekten başka hiç bir 

1 2 ı Enbiya: 60. 

2 İbnü'I-Esir, el-Kamil fi't-Tarih, Beyrut ı 965, I, 96; İbn Kesir, ei-Bidaye ve'n
Nihiiye, Beyrut 1 985, I, ı4t. 
3 Mesela bk. 6 En'am: 74; ı9 Meryem: 42-48; 2ı Enbiya: 5 1 -52; 26 Şuara: 69-70. 

4 Zahir b. Avvad el-Eirnai, Kur'an'da Tartışma Metodları, tre. Ercan Elbinsoy, 
İstanbul ı 984, s. I 88- 189. 

5 Adevi, age, s.49-5 I .  
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düşünceden kaynaklanmadığını göstennek ve hissettinnek istemiştir. 
Çünkü nonnalde hiç bir oğul, babasının kötülüğünü istemez veya şahsi 
emell.eri!le babasını alet etmeyi düşünmez. Şüphesiz tebliğin etkili 
olmasında, ortaya konulan gayretin hasbiliğinin beyanı ve 
muhataplara kabul ettiri lmesi, son derece önemlidir. Bu sebeple 
peygamberler tebliğlerinde sık sık :  "Bu tebliğime karşılık sizden bir 
ücret bekliyor değilim. Benim ücretim, ancak alemierin Rabbinedir." 1 
demişlerdir. 

Elbette Hz. İbrahim, babasını olduğu gibi diğer insanları da 
güzellikle ve güzel öğütle Allah'ın yoluna çağınnıştır.2 O'nun 
çağnsının "hikmet" esasına dayalı olduğunu söylememiz gerekir. 
Bildiğimiz gibi Yüce Rabbimiz, Peygamber Efendimizin davet 
metodunu belirlerken "Rabbinin yoluna hikmetle davet et! . . .  "-' 
buyunnaktadır. Hiç şüphesiz bu emir, vaktiyle Hz. İbrahim'in de 
uyguladığı bir metoda, bikmetle davet medoduna işaret etmektedir. 
Çünkü Cenab-ı Hak, içlerinde Hz. İbrahim'in de bulunduğu bir grup 
peygamberden bahsederken: " İşte bunlar kendilerine kitap, hikmet ve 
nübüvvet verdiğimiz kimselerdir. "4 buyunnaktadır. Esasen Kur'an 
incelendiği zaman tüm peygamberlere hikmet verildiğinin ve onların 
hikmetle hareket ettiklerinin beyan edildiği görülür. Hikmet, yerli 
yerince, icap ettiği zaman icap ettiği şekilde hareket anlamını taşır. Bu 
metodu, Hz. İbrahim'in hayatı boyunca müşahede ettiğimiz gibi 
babasını inşadı esnasında da görüyoruz: Hz. İbrahim'in edeb ve 
nezaket içerisinde, kendisine Allah katından veri lmiş i lim payesine 
rağmen büyüklük taslamadan tevazu içerisinde irşadı karşısında, 
küfründe ve haksızlığında direnen, aslında aciz kimselerin tipik bir 
örneği olarak babası çok sert bir tepki gösterdi ve başvuracağı yegane 
yol olarak şiddeti gördüğünden öfkeyle O'na: " . . .  Eğer bu 
iddialanndan vazgeçmeyecek olursan andolsun ki seni taşlarım. 
Defol,  git! Uzun süre gözüme görünme ! "  diye bağırdı. Hz. İbrahim 
böyle olumsuz bir vasatta tebliğin fayda venneyeceğini görerek daha 
fazla ısrar etmedi ve sözü kesti . Sadece babasına esenlik dileyerek, 
ona kendisinden zarar gelmeyeceğini belitti ve hidayeti için Rabbine 

1 Mesela bk. 26 Şuara: 1 09, 1 27, 1 45, 1 64, 1 80. 
2 İbn Kesir, age, 1 , 14 1 .  
:ı 1 6Nahl : 1 25 
� 6 En'am: 89. 
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dua edeceğini ifade etti, o· kadar . . .  1 Zira Hz. İbrahim biliyordu ki 
inançsıziann kullandığı seviyesiz, gayr-i ahlaki üslubu kendisinin de 
kullanması, tansiyonu yükseltmekten ve adaveti artırmaktan başka hiç 
bir işe yaramaz. Oysa ki O'nun davası itmek, ürkütrnek ve düşmanligı 
artırmak değil, ülfet sağlamak, irtibat kurmak ve insanlan 
kazanmaktı. 

· 

insanlarla · irtibat kurup onlara mesajı  suninanın yol .ve 
metotlanndan birisi de diyalog mçtodudur. Yani muhataba sorular 
�Öneltip onunla irtibat kurduktan sonra sahip olduğu görüşlerin 
kaynağını ve delillerini kendi ifadesiyle tespitd etmek ve verilen 
ce:vaplardan hareketle yanlışlıklarım göstermek . . .  Şuara Suresi'nde 
Hz. İbrahim'in bu metodu başao ile kullandığım gösteren ayetler 
görüyoruz.2 Buna göre Hz. İbrahim, bilmesine rağmen kavminin 
dini inancını kendi ifadelerinden tespit etmek için doğrudan onları 
ilçaza girişmeden, öncelikle onlara neye taptıklannı sormuş, putlara 
taptıklannı söyleyen kavminden putlı:ınn özellik ve fonksiyonlarını 
dinledikten sonra taptıkları putların ilah olmasının mümkün 
olmadığım onlara anlatmıştır. Hz. İbrahim böylece diyalog metoduyla 
kavminin putperesttiğini yıkmıştır ki bu, Yusuf Şevki Yavuz'a göre tam 
bir diyalogdur.3 

Bu muhavere esnasında Hz. İbrahim'in, babasını ve kavmini, 
muhakemeye, akletmeye ve geleneği sorgulamaya davet ettiğini 
goruyoruz. Kültürlerin yozlaşmasında geleneğe körükörüne 
bağlanma, önemli bir rol oynadığından kültürel bir dirilip hareketinde 
yapılması gereken şey de geleneği sorgulamaktı. Bu sebeple Hz. 
İbrahim, kavmine tapınakta olduklan putlann, kendilerine yalvaranları 
işitip işitmediklerini, veya fayda · ya da zararlannın olup olmadığını 
sorduğu zaman kavmi, "ataların böyle yapar bulduklarını" 
söyleyerek geleneği öne sürünce Hz. İbrahim, onların geleneği 
sorgulamalannı, biraz da yaptıklan işe "şüpheci" nazarla bakmalarını 
sağlamak üzere: " İyi ama, ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, 
neye taptığınızı (biraz olsun) düşündünüz mü?" demişti.4 Ama kör 

1 Bk. 1 9  Meryem: 46-47. 
2 26 Şuara: 70-82. 
3 Yüsuf Şevki Yavuz, Kur'an-ı Kerim'de Tefekkür ve Tartışma Metodu, İstanbul 1983, 
s. 1 75- 1 76. 
4 26 Şuara: 72-76. Aynca bk. 2 1  Enbiya: 52-54. 
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taassubun uçsuz derinliklerine gömülmüş bu kafirlerin düşünme 
hasletleri kaybolmuştu, muhakeme yetenekleri neredeyse sönmüştü. Bu 
sebeple Hz. İbrahim soyut kavramlar ve düşüncelere yöneldi. Zaten 
insanların seviyelerine göre hitap, tebliğini kaçınılmaz 
esaslarından biri idi . İşte bunu sağlamak üzere Hz. İbrahim hakimane 
bir usule başvurdu ve pek çok İslam aliminin belittiği üzere 1 bir taktik 
uyguladı:  "Gece karanlığını üstüne örtünce bir yıldız gördü, 
"Rabbim budur. "  dedi . Yıldız batınca 'Batanları sevmem." dedi. Ay'ı 
doğarken görünce: "Rabbim budur.' dedi. O da batınca 'Rabbim bana 
doğru yolu göstermezse elbette (doğru yoldan) sapan topluluklardan 
olurum . ' dedi. Güneşi doğarken görünce: 'Rabbim budur; zira bu daha 
büyük! '  dedi. Ö da batınca: 'Ey kavmim ! Ben sizin (Allah'a) ortak 
koştuğunuz şeylerden uzağım. Çünkü ben yüzümü, gökleri ve yeri 
yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben O'na ortak koşanlardan 
değilim.' dedi.''2 Bu hadisede Hz. İbrahim'in konumu huşunda öteden 
beri çok farklı görüşler ortaya konulmuş olmasına rağmen Elmalı'nın 
dediği gibi3 Hz. İbrahim bu sözleri ittizam yoluyla değil, i lzam 
yoluyla ve tartışmada takip ettiği bir siyaset gereği sarfetmişti . 
Esasen güneşin batışının ardından hemen Hz. İbrahim'in "Ey kavmim! 
Ben sizin (Allah'a) ortak koştuğunuz şeylerden uzağı m." diyerek 
kavmine seslenınesi de onlarla tartışma içersinde olduğunu açıkça 
göstermektedir ve bu, tebliğde Hz. İbrahim'in uyguladığı bir metot 

ı Mesela bk. Mes'udi, Mürucü'z-Zeheb, nşr. C.Barbier, Paris 1 86 1 ,  I, 84; Makdisi, age, 
III, 48-49; İbn Kesir, age, I, 1 42- 1 43; Razi, Mefatihu'I-Gayb, Kahire, tsz, XIII,  47-
49; Muhammed Sürür b. Naif, Allah'a Davette Peygamberlerin Metodu, C.l, tre. 
Abdullah Abdurrahman, İstanbul 1 994, s. 1 78- 18 1 . 
2 6 En'am: 76-79. 

3 Elmai, age, s.92-93. Bu konudaki farklı görüşlerin genel bir değerlendirmesi için bk. 
Elmai, age, s. 1 98-2 1 5. Hz. İbrahim'in rüşd çağında yıldızlar, ay ve güneşten hareketle 
Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliğine ulaştığı görüşünü ileriye sürenlere göre Hz. 
İbrahim, Nemrud'un şerrinden korunmak üzere annesi tarafından kapatıldığı 
mağaradan 1 5  yaşında olduğu halde çıkmış ve kimse görmesin diye geceleyin 
çıkanldığı için de önce yıldızları, sonra ay'ı görmüş ve bunları Rabbi zannetmiş, 
ama gündüz olup da yıldızların ardından ay da hatıp güneş doğunca onu Rabbi 
zannetmiş, güneşin de batması üzerine Rabbine yönelmiştir. Bu iddia, makul ve 
mantıki olmayan, gülünç bir iddiadır. Çünkü buna göre Hz. İbrahim'in mağarada 
kaldığı süre zarfında ne gece, ne gündüz mağaradan dışarıya hiç çıkmamış, hatta 
mağaranın kapısından dahi dışarıya hiç bakmamış olması gerekir ki 
böyle bir durum asla söz konusu olamaz. 
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olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Hz. İbrahim, akli yetenekleri dumura uğramış kavmini hidayete 
sevketme konusunda çok daha müşahhas deli l iere başvurmak 
zorunda kaldı ve i lzam edici bir yol la, Y. Şevki Yavuz'un 
değerlendirmesine göre "gözlem ve deney" metodunu uyguladı. 1 

Bunun için de daha önceden defalarca putların fayda ve zarar 
vermediğini, dolayısıyla onların i lah olamayacaklannı sözlü olarak 
anlatan Hz. İbrahim, bu defa da gerçeği "fii l i  ve tatbiki olarak 
kavmine gösterebilmek i.izere"2 bir bayram günü onlardan geri kalarak 
tapınağa geldi ; en büyükleri hariç, putların hepsini kınp paramparça 
ett i .  İnsanlar, dönüşte putlarını bu vaziyette görünce hemen 
şüphelendikleri İbrahim'i sorguya çektiler. Hz. İbrahim ise beyinlerine 
balyoz gibi inen şu düşündürücü, susturucu, kesin cevabı verd i :  
"Belki de bu iş i  şu  büyükleri yapmıştır! Onlara sorsanıza, eğer 
konuşuyorlarda! . .  " Olayın ve verilen cevabın dehşeti içerisinde bir an 
kafirler, vicdanianna dönüp kendilerini nasıl zalimler olduklannı itiraf 
etitlerse de bu, fazla sürmedi ve İbrahim'i cezalandırmak üzere 
hemen harekete geçti ler. 3 Hz. İbrahim'in putjan kırması olayında 
dikkat edi lmesi gerekl i  çok önemli bir husus var; o da şudur: 
Elmai'nin iddiasının zıddına4 Hz. İbrahim, bu usule putları ortadan 
kaldırmak üzere başvurmadı .  Esasen .bu yolla putların yok 
edi lemeyeceğini, putperestliğin sil inemeyeceğini Hz. İbrahim gayet 
iyi bil iyordu. Putlan kırmaya girişmesi, sadece ve sadece onların 
acziyelını insanlara göstermek arzusundan kaynaklanıyordu .  
Böylece o, mücadele içeri sinde bulunduğu kavmine, tapınakta 
olduklan putların, deği l başkalarına fayda veya zarar vermek, 
kendi lerine yönel ik bir saldırıyı bile defedebilecek bir güce sahip 
olmadıklarını ispatlamak istiyordu. 

Bütün bu ayan-beyan del i i lere rağmen bir takım insanlar 
gerçeğe karşı gözlerini kapatmakta hala ısrarl ı iseler, dökülen onca 
tatlı dil ,  güzel nasihat ve hitnıetli irşaddan sonra belki üsiUbun 
birazcık sertleştirilmesi, ayıplama ve kmama yöntemleri fayda 

1 Y. Şevki Yavuz, age, s. 1 49. 

2 A fi f  Ahdü1fettah Tabhara. " Hz.  i brahinı A.S.)",  tre. Mehmet Aydın, A . Ü.İ .F .D. ,  
Ankara 1 9� 1 .  C \ X I V .  s.552. 
' Bk .  2 1  Lııhıya:  57-Cıl\:  J7 Saffa ı :  !\8-9�. 
� Bk. E l ıııai. age. s . l 9-l.  
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sağlayabil ir. Tebliğ faaliyeti, son derece maharet ve incelik isteyen, 
hassas ve nazik bir faaliyttir. Neticeye erişebilmek için -meşruluk 
sınırlan içinde kalmak şartıyla- çok çeşitli metotlara ve yollara 
başvurmak gerekebi lir. Hz.  İbrahim de onlarca gayretinin 
ardından kafider yine de küfürlerinde inat edince tarizkar ve 
kınayıcı bir üslubu denedi ve: "Size de, Allah'ı bırakıp tapınakta 
olduğunuz şeylere de yuf olsun! Siz akıllanmaz mısınız? !"  dedi . 1  

Kafirlerle en güzel şekilde tartışmayı emreden Kur'an-ı Kerim2 
güzel bir tartışma örneği olmak üzere Hz. İbrahim'in Nemrud ile 
mücadele ve tartışmasına temas eder.3 Sahip olduğu saltanak 
dolayısıyla şımaran ve Rablik tasiayan Nemrud, İbrahim'le O'nun 
Rabbi konusunda tartışmaya girişmiş ve Hz. İbrahim: "Benim Rabbim 
yaşatır ve öldürür. " deyince "Ben de yaşatır ve öldürürüm." cevabını 
vererek haklannda ölüm kararı veri lmiş iki kişiyi çağırtarak birisinin 
ölüm kararını iptal, diğerini ise infaz ettirmiş ve böylece yaşattığı ve 
öldürdüğü iddia etmişti. Elbette bi.ı, mugalatadan başka bir şey değildi. 
Ama Hz. İbrahim uzun uzadıya bu iddianın, ber demagoj i  olduğunu 
Nemrud'a izah ve kabul ettirmeye uğraşmak yerine, fevkalade bir 
sür'atle hiç bir itiraza mahal bırakmayan, mugalataya fırsat vermeyen, 
çok açık ve kesin bir delile geçti4 ve: "Allah güneşi doğudan 
çıkarıyor. Maden, sen de batıdan doğmasını sağla ! "  deyiverdi .  
Artık kafir şaşırıp kalmı ş, söyleyecek bir şey bulamamıştı. 

Bu mücadelenin ardından Hz. İbrahim'in başvurduğu hicret 
ameliyesinin, bir tebliğ metodu olduğunu söyleyerek bu düşüncemiz 

. garip karşı lanınamalı dır .  Çünkü hicret, inananların varlığını 
korumalan ve inançlarını yaşatabilmelerinin bir yolu olduğu kadar 
aynı zamanda yeni mekanlar ve yeni vasatlarda yeni muhatap 
kitlelerine mesaj ı  sunmanın da bir vasıtasıdır ve diyebiliriz ki bütün 
peygamberlerin tebliğ faaliyetlerinin müşterek özelliklerinden birisidir. 
Bu çerçeve içerisinde Hz. İbrahim, Babil'den Harran'a, oradan da 
Şam cihetine giderek Filistin'e geldi ;  bi lahare Mısır'a gitti; ama 

1 Bk. 2 1  Enbiya: 67. 
2 1 6N a h l :  1 2 5 .  
3 2 Bakara: 258.  
4 Zemahşeri, Keşşaf, 13eynıt, tsz . •  1 ,  388;  Kurtub i .  cl-Caıııi ' l i - .'\ l ık a ııı i ' I - K ur'aıı i ' I 
Kerinı, y.y. ,  1 9 1 7, 1 l l ,  286; İbn K t·sir, agı:. L 1 .ıx 



r:- Hz. lbrahifn Sempozyumu Bildiri leri 1 7 1  

orada fazla kalmayarak tekrar dönüp Kudüs'e yerleşti. 1 Filistin'e 
geldikten sonra tevhid inancını yaymak gayesiyle bu bölgenin 
muhtelif yerlirini dolaştığı gibi zaman zaman bölge dışında da 
seyahatlar yaptığı anlaşılmaktadır.2 Bu meyanda Hz. İbrahim'in, eşi 
Hacer ve oğlu İsmail'i, ileride Mekke şehrinin kurulacağı Arabistan'ın 
ortasında boş bir mekana bırakmak üzere gelişi, zahiren ilk hanımı 
Sare'nin çekememezliğinden kaynaklanmışsa da hikmeten Hicaz 
bölgesinde Hak dinin . yayılmasına vesile olan hayırlı bir sefer 
olmuştur. 

Bu vesile ile belirtelim ki, Peygamber Efendimizden önceki 
tüm peygamberlerin sadece kendi kavimlerine peygamber olarak 
gönderildiklerini, bu yönden de Hz. Muhammed'in diğer 
peygamberlerden üstün olduğunu savunan telakki, hiç de doğru 
değildir. Hz. İbrahim, Babil'den Harran'a Şam bölgesinden Filistin'e, 
Mısır'dan Hicaz'a kadar çok geniş bir bölgede, farklı ırk ve milletiere 
mensup insanlar arasında yıllarca tebliğ faaliyetlerini sürdürmüştür. 
Bu sebeple Mevdudi, Hz. İbrahim'i "Hz. Nut'tan sonra Allah 
tarafından İslam dinini bütün dünyaya yayma görevi verilen ikinci 
büyük peygamber" olarak değerlendirirken3 çok da mübalağa yapmış 
sayılmamalıdır. 

Tebliğin sürekliliğini ve daha geniş bölge ve kitlelere 
ulaştırılabilmesi açısından başvurulması gerekli metod, şüphesiz. 
davetçi elamanların yetiştirileceği bir kadro oluşturmaktır. Hz. 
İbrahim de yakın akrabaları başta olmak üzere bu metodu 
uygulayarak kadro elemanlan yetiştirmiş ve mesaj ını her tarafa 
ileteöilmek üzere muhtelif bölgelere temsilci ve nailılerini 
göndermiştir. Mesela Ürdün'e yeğeni Lut'u göndermiş, Suriye ve 
Filistin'e küÇük oğlu İshak'ı tayin etmiş, Arabistan'ın iç kısımlarını 
ise büyük oğlu İsmail'e havale etmiştir.4 

Genellikle 1 5  yaşından itabaren hak uğrunda mücadeleye ve 
tebliğ faaliyetine başladığı ve 1 75 veya 200 sene yaşadığı kabul 

1 Taberi, Tarih, thk. Muhammed Ebü'l-Fazl İbrahim, Beyrut 1 967, I, 244, 247; 
Sabun i, age, s. ı 68- ı 70. · 
2 Şaban Kuzgun, age, s. 58. 
3 Mevdiidi, Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygamber, tre. N. Ahmed 
Asrar, Ankara, 1 983- 1 984, 1 1 ,25.  
4 Mevdiidi, age, I, 42ı, ll, 25. 
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edilen 1 Hz. İbrahim, neredeyse iki asra yakın bir süre zarfında 
durmadan dinlenmeden, yılınadan usanmadan, her fırsattan istifade 
ile ve faydalı bütün metotlara başvurarak risalet görevini yerine 
getirmiş ve tüm inananlar için davet faaliyetlerinde örnek alınacak bir 
rehber olmuştur. 

1 Taberi, age, ı, 249, 3 1 2 ;  Mes'udi, age, ı, 87, 88; İbn Kesir, age, ı, 1 74-175. 



PEYGAMBERLERiN TEBLİG METODLARINDAKi 
ORTAK NOKTALAR 

Prof. Dr. İbrahim SARMış* 

Hz. İbrahim Aleyhisselam insanlan hep tevhide çağırdı. Bu 
çağınyı yaparken bütün müsbet yollan denedi. Aynı durumu diğer 
peygamberlerde de görüyoruz. Ama özellikle Hz. İbrahim'in (as) 
metodu ile Peygamber Efendimizin (sav) davet metodu arasında büyük 
benzerlik vardır. 

Kur'an-ı Kerim'de, Hz. İbrahim (a.s.) ve Hz. Muhammed 
(s.a.v.)'in bize örnek olarak özellikle belirtilmesi açsından ben 
ikisinin davet metoduna biraz değinmek istiyorum. Biliyorsunuz 
Peygamber "(s.a.v.) Arap bir topluma peygamber olarak gönderildi ve 
Kureyş toplumundan ilk istediği de "lailahe illallah" kelimesini 
söylemeleridir. Ye daveti sadece tevhide çağn şeklindeydi . Bil iyoruz 
ki, Peygamber efendimiz (s.a.v.) peygamber olarak gönderildiği 
sırada Arap Yanmadasının güney kısmı İran'ın yani o günkü Sasani 
İmparatorluğunun işgali altındaydı. Kuzey kısmı da Bizans 
İmparatorluğunun iş�li altındaydı. 

Hz.Peygamber (s.a.v.) daha önce de Kureyş arasında 
Muhammedul-emin olarak bilinen, herkes tarafından sevilen ve 
sayılan bir insandı. Eğer bu çağnsını ulusçu, milliyetçi, vatan kurtaran 
bir davet şeklinde ortaya koyarak: "Ey Araplar! Gelin Arap 
Yanmadasını emperyalistlerden kurtaralım" deseydi ve bu 

• Selçuk Ün. İlahiyat Fak. Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
(Halen Emekli) 
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davasında başarı l ı  olduktan sonra insanları tevhide çağırsaydı, belki 
de uzun yı llar süren çok çetin bir mücadeleye katlanmak zorunda 
olmayacaktı, bizim ölçülerimize göre. Bu düşüneeye göre Hz. 
Peygamber (sav) önce Arapları birleştirir, düşmaniara karşı savaşını 
verir ve Arap Yanmadasını işgalcilerden kurtardıktan sonra, 
"tamam artık benim liderliğim pekişmiştir, ben de vatan kurtaran biri 
oldum, artık dini daha rahat bir şekilde tebliğ edebilirim" diye 
düşünüp böyle bir başandan sonra "Ey insanlar! Ben sizi İslam'ı 
kabullenmeye çağınyorum" diyebilirdi. Böyle yapması halinde belki 
davetinde daha başarılı olabilirdi, bizim ölçüterimize göre. Ama 
peygamber (s.a.v.) böyle bir yol izlemedi. Onun yerine çok sıkıntılı 
bir yolu tercih etti. Hz. Peygamber'in tercih ettiği bu yol, ashabırun 
Mekke'de iken binbir türlü işkenceye katlanmasına, iki defa 
Habeşistan'a hicret etmelerine, daha sonra Medine'ye hicret 
etmelerine, sonra da Bedir� Uhud, Hendek, Huneyn gibi daha bir 
çok savaşa girmelerine sebebiyet vermiştir. Hz. Peygamber (sav) çok 
meşakatli bir davet yolunu seçti ve insanlardan istediği de sadece 
"Hiilahe illallah" kelimesini söylemeleriydi. Resulullah dediğim gibi 
"lailahe illallah" kelimesini söyletme yolunu seçti. 

Hz. Peygamber'in tebliğ metodunun başka bir yönünü 
belirtmek istiyorum: Biliyoruz ki Resulullah (s.a.v.) peygamber 
olarak gönderildiği zaman Arabistan'da ahlaksızlık had safhadaydı. 
Çapulculuk, yağmacılık, ikicilik, fuhuş, soyugunculuk, kadının 
ezilmesi, insanların köleleştirilip eşya gibi alınıp satılması ve insan 
hak ve hürriyetleriyle, onuroyla bağdaşmayan her türlü olumsuzluk 
Arabistan'da kol geziyordu. Rasfilüllah (sav) da ahlaklı, faziletli, 
hılful-fudul cemiyetinde bulunan, Kureyşlilerin Hacerü'l bsved'i 
yerleştirmesi olayında hakemlik yapan, herkesin eşyasını kendisine 
emanet ettiği güvenilir bir insandı. Bu ·yüzden Kureyşliler O'na 
Muhammedü'l-Emin diyorlardı. ResUluilah İslam'a davet çağrısını 
sosyal bir ahlak, güzel bir ahlak çağrısı şeklinde yapsaydı belki o 
toplumun faziletli insanları onun bu çağrısına uyar, böylece kendisini 
kabul ettirdikten sonra Kureyş toplumuna da "Ey insanlar · ben 
peygamberim, benim bu davetimi de kabul edin" diyebilirdi ve 
bildiğimiz değişik sıkıntılara, zorluklara da maruz kalmazdı. Fakat O, 
bu yolu da izlemedi . Cenabı Hak O'nu böyle bir yola da 
yöneltmedi .  Sadece onlardan "lailahe illaallah" kelimesini 
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söylemelerini istedi ve bunu söyletmek için de dediğim gibi her türlü 
sıkıntı ve meşakkate katlandı. 

Başka bir yönü; yine Peygamber efendimiz (s.a.v.) peygamber 
olarak gönderildiği zaman Arap toplumunda sosyal adalet diye bir şey 
nerdeyse kalmamıştı . İnsanlara sınıflar ayrılmış, kimisi soylu, kimisi 
hakim, diğer bir takım insanlar da pazarlarda alınıp satılan köle, 
kadınların bir kısmı da cariye idi. Köle ve cariyelere hayat hakkı bile 
tanınmıyordu. Bu adaletsizlik ve eşitsizlik ortamında Resfıllullah 
(s.a.v.) davetini sosyal adalete çağn şeklinde ortaya koymuş olsaydı 
ve bu sosyal adaleti Arap toplumunda gerçekleştirmeye çalışsaydı, 
belki insan haklarına değer veren fazi letl i  insanlar O'nun bu 
çağrısına uyar ve onun bu davetini kabul eder, böylece kendini Arap 
toplumuna kabul ettirdikten sonra "gelin benim bu İslam davetimi de 
kabul edin, ben peygamberim" diye söyleyebilirdi. Belki bu durumda 
yirmi üç sene kendisinin ve ashabının katlandığı ve çektiği sıkıntılara 
katlanmazdı. Fakat O bunu da yapmadı. Bunun yerine, "benim sizden 
İsteğim lai lahe i l laallah kelimesini söylemenizdir" dedi .  
Bi l iyorsunuz müşrikler bu kelimeyi söylememek için her yola 
başvurdular, hatta ölümü göze aldılar. Mallanndan, yurtlanndan 
olmayı göze aldılar, ama bu "lailahe illallah" kelimesini söylemeyi 
kabul etmediler. Bedir'de savaştı lar, Uhud'ta savaştılar, Hendek'te 
savaştılar, Huneyn'de savaştı lar ve başka birçok yerlerde her türlü 
sakıntıya katlandılar. Dediğim gibi canlarından, mallarından, 
yurtlarından olmayı göze aldılar ama bu "lailahe i llaallah" kelimesini 
söylemeyi kabul etmediler. Neden? Çünkü bu söze inanmanın 
neticesinin, onların bütün hayatını Al lah'ın egemenliğine vermek 
demek olduğunu iyi biliyorlardı. Yeryüzünde egemenliği sadece 
Allah'a vermek, artık söz hakkınm sadece Allah'a ait olduğunu çok iyi 
biliyorlardı. Bunu bildikleri için Lailahe illaal lah kelimesini 
söylemediler, savaşmayı, ölmeyi her türlü varlıklarından olmayı göze 
aldı lar. 

İşte Hz. İbrahim'in metodu da buydu. Hz. İbrahim (a.s.) de 
putperest bir topluma gönderi lmişti . Onları tevhide çağırıyordu. 
Tevhide çağrı yolunda Hz.  İbrahim başka bir yol izlemeyi tercih 
etmedi. Dediğim gibi makam-mevki yolunu izlemedi, ulusculuk
mil l iyetçilik yolunu izlemedi, sosyal adalet veya ahlakçılık yolunu 
izlemedi .  "AI Iah'a ortak koşmayı bırakacaksınız", dedi .  Bu yolda 
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Hz. İbrahim'in ( a.s . )  türl ü türlü sıkıntılara, eziyetlere maruz 
kaldığını hepimiz biliyoruz. 

Onun için benim sonuç olarak söyleyeceğim şey şudur: 

Peygamberlerin yolunu izlediğini söyleyen Hz.  Peygamber 
(s .a .v . )'in olsun, Hz. İbrahim(a.s.)'in olsun, diğer peygamberlerin 
olsun, onların yolundan gittiğini söyleyen i l im adamlarımızın olsun, 
aydınlarımız ın  o.lsun, toplum üzerinde etki l i  olan kişi lerin bu 
peygamberleri örnek alarak onların davet ettiği gibi "Hiilahe 
i l laallah" kel imesini fertlerin kalbine yerleştirmeye çalışmaları 
gerekir. Ve bu davada konuyu saptırmadan, gerçekleri yanıultmadan 
bütün çıplaklığıyla, bütün mükemmeliğiyle gerçekleri topluma 
sunmalan gerekiyor. Toplumun tevhide ulaşması ancak bu yolla 
mümkündür, bunun dışındaki yollar malesef peygamberlerin tebliğ 
metodlarıyla uyuşmamaktadır. 



1 .  Hz. ibrahim Sempozyumu Bildirileri 1 77 

Hz. İBRAHiM KlSSASlNDA EGiTiM ESASLARI 

Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK
* 

1. YETİŞTiGi ÇEVRE ve KiMLiGi 

Bir peygamberin ya da bir İslahalçının başansını iyi anlamak için, 
onun yaşadığı devri ve problemlerini mümkün olduğu ölçüde iyi 
tanımak gerekir. 

Devir: M.Ö. 2 1 00 yı l iand ır. 

Doğum yeri : Bugünkü Irak'da bulunan "Ur" şehridir. Yaklaşık 
nüfus 250.000'dir. 

Yetiştiği toplum: I rak'ta yaşayan Keldaniler. 

İdare Nemrut isimli zalim bir kral ın elindedir. Rivaycte göre bu 
Nemrut, rüyasında bir yıldız görür. Bu y1ld1z, diğer y ı ldızların, ayın ve 
güneşin parlaklığını bastırmaktadır. 

Nemrut. bundan fazlasıyla korkar. Hemen sihirbaz ve kahinierini 
toplayıp sırrını sorar. Onlar da : " Ülke11de şu yılda bir çocuk doğacak, 
lıalkm di11i11i değiştirecek, se11i11 öli'imii11, saltallatm som1 0111111 
eliyle olacaktır."  derler. 

O s ırada Ncmnıt .  K ü fe Babi l i 'nde oturmaktadır .  Oturduğu 
köyden ayrı l ıp hemen başka bir köye taş ın ı r. Çıkarken bütün 
erkekleri de ç ıkarır, yaln ız  kad ınları bırakır. H er on erkeğe de 
güveni l i r  bir gözcü tayin eder. Arkas ından da doğan bütün erkek 
çocukların öldürülmeleri ni cnıredcr. Emir dcrhal yerine getiri l i r. 

• Selçuk Üniversiıesi i lahiyat 1-"akültesi Din Eğimi Öğretim Üyesi 



1 78 

Bir gün N cnı rud ' un ay rı l m ış o lduğ u �ehi rde önem l i  b ir  i ş i  
ç ıkar. Bunun iç in ,  en güvendiği adamı Azer'i 1 gönderir. Han ımın ın 
yanına uğrarnaması için de sıkı sıkıya tenbih eder. Azer kral ın işini 
hallettikten sonra, sözünde durmayarak, merak edip ailesin in yan ına 
uğrar. Ailesini de Küfe ile Basra arasında Evr diye anı lan bir köye 
kaçırır, gözden uzak bir yere yerleştirir. Yiyecek ve içeceklerini de 
yanianna koyarak ayrılır. 

Aradan bir müddet geçer. Nemrud'a söylenen tehliketen herhangi 
bir ize rastlanmaz. Yalancı sihirbazların kendisini aldattığını  
düşünür. Tehl ike geçtiğine göre, erkek lerin ailelerinin yanlarına 
gitmelerinde bir mahzur yoktur. 

Fakat Hz. İbrah im'in doğumu yak laştığ zaman, müneccimler, 
yer ve zaman göstererek tehlikeye yeniden dikkat çekerler. Nemrut, 
kendi zulüm mantığı çerçevesinde alınması gereken biii lin tedbirleri 
alır. Hamile kadınları göz altında tutmaktan tutunuz, doğan erkek 
çocukları öldümıeye kadar, her türlü zulmü yapar. 

Bu tehlikeler karşısında Hz. İbrahim'in annesi Nuna O'nu bir 
mağarada doğurur. Zaman zaman yanına uğrayıp ihtiyaçlarını giderir. 

Hz. İbrahim ma�arada onbeş ay · kahr. Bu esnada onbeş 
yaşındaki çocuk kadar büyür. 

Hz. İbrahim, daha küçük bir çocukken, annesine, gördüğü her 
şeyi sorar. En sonunda da "Rabbim kimdir?" sorusuna srra gel ir. Bu 
konuda annesi de babası da güç durumda kalır. 

Hatta çocuklarına sert tepk i ler gösteri rler. 2 Bununla da 
kalmayıp korkusundan dolayı , Nemrud'un huzuruna çıkarır. 

Hz. İbrahim, daha önce annesi ve babasıy l a  yapt ığı tart ı şınalar 
gibi, Nemrud'la da tart ışma . yapar. Art ık  O'nun için, mücadele 
başlamıştır. 

Bu toplumun diğer özell iklerini ise şöyle sıralayabi l iriz :  

a Gelişmiş ticaret ve iş merkezlerine sahiptir. 

ı Azer. Nemrud'un putlannın bakıcısı. dolayısıyla en yakın adanııdır. 
� Geniş bi lgi için bk: M. Asım Koksal. Peygamberler Tarihi, T.D.V.  Yayınhırı. Aıık. 
1 993, c. I .  s. l 42- 160. 
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b. Halk çoğunlukla zanaatkardır. 

c. Mataryalist bir hayat göıiişü hakimdir. 

d Hayatlannın ana gayesi servet yığmak ve eğlenmektir. 

e. Alış verişlerde faizeilik ve tefecilik hakimdir. 
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( Şüpheci bir toplumdur. En küçük bir olayda hemen mahkeme 
kurulur. 

g. Toplum gök cisimlerine ve putlara tapmaktadır. 

h. Halk sınıflara ayrılmıştır. 1 

ı. Hayat felsefesi, "atalaran izinden gitme" şeklindedir.2 

Hz. İbrahim, peygamberler babasıdır. Hz. Nuh'tan sonra, 
İslam'ın evrensel mesajını yaymakla görevlendirilmiştir. 

İlk davetine ülkesi Irak'ta başlar. Sonra Suriye, Filistin, Mısır ve 
Arabistan'da sürdürür. Oğlu İsmail ile birlikte Ka'be'yi yapan ve ibadet 
merkezi haline getiren O'dur. O'nun mesajında nebevi kültüıiin bütün 
özellikleri vardır. 

Kur'an bize, O'nun çeşitli yönlerini özet olarak verir. İncil ve 
Tevrat'da da konuyla ilgili bilgiler vardır. 

Kur'an'ın peygamberleri bize tanıtmasının sebebi, onlann 
hayatlanndan bize örnekler sunmaktadır. Bir nevi davetleri ve 
mücadeleleri, müslümanan eğitilmesindeki temel esaslan ihtiva 
etmektedir. 

Araplar kendilerini daha çok Hz. İbrahim'e nispet 
etmektedirler. Kur'an, bu nispet etmelerinde samimi olup 
olmadıklannı çeşitli vesilelerle tartışmaya açar. 

1 Bu sınıflar şunlardır: 1 .  Amelu: Din adamları, devlet memurları ve askeriye bu 
sınıftandır. Bu sınıfın hakları fazladır. Hz. İbrahim bu sınıf içersinde doğup 
biiyümüştür. 2. Nuşkenu: Tüccar, sanaatkar ve ç i ftçilerden oluşmaktadır. 3 .  Ardu: 
Kölelerden meydana gelmiştir. Bak : Mcvdiıdi, Tefhimu'l-Kur'an, Terceme: Heyet, 
insan Yay. İ st. 1 986. c. I. s.565. 
� Enbiya. 2 1 /5 1 -56. 
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II. Hz. İBRAHiM KlSSASlNDA EGİTİMLE İLGİLİ 
MESAJLAR 

ı .  Tartışma 

TartıŞma metodu (discussion method), bir konu ya da 
problem üzerinde birlikte konuşarak mümkün olan çözüm yollannı 
atamaktır. 1 

Tartışmanın amac ı ,  b ir  konuya· deği ş ik  aç ı l ardan 
bakabi lme gücünün kazandınlmasıdır. 

Tartışma, bizzat Kur'an'ın emridir.2  Yalnız tartışma 
yapıl ırken bilgili olunması gerektiğine dikkat çekilmiştir.3 

Kur'an mantığında tartışma, daha çok bir gerçeği ispat etmede 
"delil getirme" şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

Kur'an'da tartışmalar tevhid inanemi sağlamlaştırma, bunun 
için de İbret nazanyla varlıklara baktırma, batıl iddialara, şüphelere 
ve itirazlara cevap verme şeklinde gündeme getirilmektedir.4 

Kur'an'da delil getirilirken, insanın zaaflan üzerine gidilmiştir.� 
Hz. İbrahim'le Nemrut arasında geçen tartışma buna açık bir örnektir. 
Çünkü Nemrut, kendisine saltanat ve mülk veri ldiği için. "Rabhk" 
iddiasında bulunmaktaydı. 

Hz. İbrahim'in tartışmaları daha çok Allah'm Rabhğ1 
konusundadır. Temel mesele "Rab kim?" sorusudur. Çünkü Allah'ın 
yaratıcılığı konusunda kimsenin itirazı yoktur. Önemli olan yer 
yüzünün hakiminin kim olduğudur. 

· Hz. İbrahim, putların Rab olamayacağı konusunda, en başta 
babasıyla tartışmaya girer. Baba Azer, oğlundan duydukları 
karşısında irkilir ve dehşete kapılır. Daha önce de bel irttiğimiz gibi, 
hiç vakit geçirmeden oğlunu Nemrut'un huzuruna çıkarır. Bunda iki 

1 Robet Deeben, The Nature of Teaching, Scott, Foresrnan and Company, U.S.A. 
ı 970, s. ı 30. 
2 Bak: Ankebut, 29/46; Nahı, ı 6/25. 
3 Al-i İmran, 3/66; Hac, 22/3. 
4 Bak: Nisa, 4/82; Enbiya, 2 1 /22; Yasin, 36/78-8 1 .  
5 Bu konuda geniş bilgi için bak: Zahir b. Awad E I - E lmai, Kur'an'da Tart ışma 
Metodları, Ter: Ercan Elbinsoy, Pı ııar Yay. İst. J CJ84 
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ı ii r lü  amacı olabi l ir: 

a. Ncmru t .  put l ara karş ı  ç ı kan İbrah i m ' i ,  başkasından 
dı.: ği  1, önce, · yak ı n ı  o lan babası ndan duyma l ıdır. Bu bir nevi ,  
'\ c ın rut'un şüphesine karş ı  kend i s i n i  garant i  a l t ına almaktır. 

b. Nemrut tarafından oğlunun ikna edilmesini de düşünebilir. 

Durum, hiç de babasının beklediği gibi olmaz. Hz.  İbrahim 
bu fırsatı çok iyi  değerlendirerek, ustaca bir tartışma başlatır. Konu 
Rab'm gücü çerçevesinde cereyan etmektedir. Söz konusu tartışma 
şu şekilde cereyan eder: 

Hz. İbrahim: Benim Rabbtm diriltir, öldürür. 

Nemrut: Ben de diriltir, öldürürüm. 

Hz. İbrahim: Allah güneşi doğudan doğurur, haydi sen de 
batıdan doğurt . . .  

Bu açıklama karşısında Nemrut'un delili biter. ı 

Görüldüğü gibi burada, i lk tartışmayı Hz .  İbrahim başlatır. 
Bir nevi Nemrut'u, tartışmanın içine çekerek zor duruma düşürür. 

Yukardaki tartışmayı şöyle tahlil edeiliriz: 

a Hz. İbrahim, Nemrut'un Rab iddiasında olduğunu 
bilmektedir. Yani kimin karşısına çıktığının farkındadır. Eğitimde bu 
çok önemlidir. 

b. Nemrut'tan iddiasını ispat etmesini ister. 

c .  Nemrut, "Ben de diriltir, öldürürüm." derken, asl ında 
gerçek manada öldüremiyeceğini ve diriltemeyeceğini bi lmektedir. Bir 
nevi, yanıltına (mugalata) yapmaktadır. 

Yaratma, öldürme ve diriltme, Allah'ın sıfatıdır. Nemrut'un bu 
iddiada bulunması, Allah'a ortak koşmaktır. Ortaklık "güç ve 
kuvvette eşitlik" anlamına gelmektedir. Bunu ispat etmesi 
gerekmektedir. Onun için Hz.  İbrahim, bunun üzerinde hiç durmamış, 
daha açık bir delil (güneşin istikametini ters çevirme) istemiştir. 

Hz. İbrahim tartışmalannda tedrice riayet etmiştir. Görülüyor 

ı Bakma, 21258. 
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·ı,_ i h u olayda, bir kaç metodu bir arada kul lanmıştır. 

2. Fayda, Zarar ve Güçsüzlüğe Dikkat Çekme 

Normal bir insan, bile bile zararı tercih etmez. Bozulmamış  bir 
akl ın  tercihi de bu yöndedir. 

Hz. İbrahim tartışmalannda sık sık, insanın bu özel liğine hitab 
eder. Bu yönüyle Hz. İbrahim genellikle akli deliller kullanır. 

Hz. İbrahim küçüklüğünden beri putlardan hoşlanmazdı . Babası, 
kardeşleriyle birlikte O'nu put satmaya gönderdiğinde, bir tane bile 
satmaz-, kafalannı suyun içine sokarak, " içiniz" diye alay ederdi .  Bir 
bakıma bu hareketiyle, putlann güçsüzlüğünü gösterrnek istiyordu. 

Hz .  İbrahim, bir bayram günü, "hastayım" diyerek geride kalır. 
Büyükleri hariç, bütün putlan baltayla kırar. En sonunda baltayı da 
büyük putun boynuna asar. 

H alk geri döndüğünde adeta şaşkına döner. Bu esnada şu 
konuşmalar cereyan eder: Bir grup halk: Bunu tannlarımıza kim 
yaptı?. Muhakkak o, zalimlerden biridir. 

Başka bir grup: Bunları diline dolayan bir genç duyduk. Adı da 
"İbrahim"miş. 

Bir kısım halk: Öyleyse O'nu insaniann gözü önüne getirinde, 
(ona nasıl şiddetle karşılık verileceğine) şahit olsunlar! ı 

Halk: Bunu ilahianınıza sen mi yaptın İbrahim? 

Hz. İbrahim .: Belki de bu i şi büyükleri yapmıştır. H adi 
on l ara sorun; eğer konuşuyorlarsa . . .  

Halk: Sen bunlann konuşmarlığını pek ala biliyorsun ! . .  

Hz .  İbrahim: Öyleyse, Allah'ı bırakıp da, size hiç bir fayda ve 
zarar vemıeyen bir şeye hala tapacak mısınız? Size de, Allah'ı bırakıp 

1 Hz. İbrahim bu fırsatı kollamaktadır. Çünkü olay sadece rahipler ve din 
adamları arasında kalmaktaydı .  Halk bir bakıma kandırılıyordu. Ama bu putların 
güçsüzlüğünü halkın gözü önünde ispat edilmeliydi. Bkz. Mevdudi, Tefhimu'l
Kur'an, Ter: Heyet, İnsan Yay. c.3, s. 285. 
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tapınakta olduğunuz· şeylere de "yuh". olsun ! Siz akıllanmaz mısınız? 1 

Hz. İbrahim bu açıklamalarıyla muhataplanm şüpheye 
düşürür. Çünkü Tanrı'nın güçlü olması gerekir. Zayıf bir nesneden 
nasıl Tanrı olabilir? . . .  2 

3. Yakından Başlama 

Hz. İbrahim, davetine, en yakını olan babasından başlar. Bu 
esnada insan fıtratının reddedemiyeceği kuvvetli deliller ileri sürer, 
diğer taraftan da oldukça nazik ifadeler kullanır. Bir keresinde 
sözlerine şöyle başlar: 

"Babacığım! .. 

İşitmeyen, görmeyen, sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin 
tapıyorsun? . . .  

Babacığım! ... 

Bana, sana gelmeyen bir ilim geldi .  Bana uy da seni dümdüz bir 
yola çıkarayım. 

Babacığım! .. 

Şeytana tapma. Çünkü Şeytan Rahman'a isyan etmiştir. 
Babacığım! . .  
Ben, Ralıman (olan Allah)tan bir azabın dokunmasından ve 

senin Şeytanı n dostu olmandan korkuyorum." 
Nemrut'un putlanndan sorumlu bakanı olan babası, ne i fadeterin 

mizikliğinden, ne de oğlunun samimiyetinden etkilenir! Üstelik, 
"Benim tanrılanından yüz mü çeviriyorsun?"3 diye sert çıkar; 

1 Bak: Enbiya, 2 1/58-67. 
2 Hz. İbrahim'in bu cevapları karşısında tahammül edemeyen insanlar, O'nun 
ateşe atılmasını isterler. Tabii ki ateş, Yaratıcı'sının emri gereği İbrahim'i yakmaz. 
Bak: Enbiya, 2 1 /68-69. 

3 Burada babası, örtie Hz. İbrahim'i baskı altana almak ister. Yani Hz. İbrahim, bir 
nevi geleneksel yapıya karşı çıkmakla suçlanır. Bu oldukça kolay bir susturma 
yoludur. Halbuki Hz. İbrahim; eskiye değil, eskimiş ve bozulmuş olan inançlara karşı 
çıkıyor. Çünkü Hz. Adem'den beri ilahi mesaj tevhid üzerinedir. 
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vazgeçmezse taşlayacağım söyler ve kovar. 1 

Hz. İbrahim, yeni naziktir. Bu kasalık karşısında hiç direnmez, 
"Esenlikle kal, Allah'tan senin için af dileyeceğim . . . " diyerek çekip 
gider.2 Yani, bir nevi hicret eder.3 

4<MmVe�Mltöl 

� Hz. İbrahim, putların Tanrı olamayacağını ispat etmek için 
gözlem ve deneyden yararlanmıştır. 

Önce sözlü olarak bu putların ilah olmasının mümkün 
olmadığını, bunlara tapmanın akıl ve mantık dışı olduğunu, fırsat 
düştükçe anlatır. 

Akil delillerin fayda vermediği zamanlarda da gözlem ve 
deneye başvurur. Konu ile i lgili bir örnek verelim: 

İbrahim: Bu tapımp durduğunuz heykeller nedir? 
Babası ve milleti: Babalarımızı onlara tapar bulduk. 
İbrahim: Andolsun ki, bizler de babalarınız da apaçık bir 

sapıklık içindesiniz. 
Babası ve mill�ti : Sen bize gerçeği mi getirdin, yoksa şaka mı 

ediyorsun? 
İbrahim: Hayır . . .  Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbı'dır ki, onları 

O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. 
Bu esnada İbrahim kendi kendine, Allah'a yemin ederek 

putlanna bir tuzak kurmaya karar verir. El ine bir balta alarak putların 
hepsini kırar. En sonunda baltayı büyük putun boynuna asar. 

Geri döndüklerinde gördüklerine inanamazlar. "Bunu 
Tanrılarımıza kim yaptı?" diye öfkelenirler. Bunu yapan kimsenin 

1 Göıüldüğü gib� çocuk bilgili ve nazik de olsa, baba yanında evlad daima küçük 
şöıülmektedir. Bu fitri gerçeği her :zaman göz ünürxle bulunduırnak gerekir. 
- Meryem, 19/42-50. 

3 Hicret, bütün peygamberlerin hayatlannda vardır. Bütün hicretler, can tehlikesi olduğu 
zaman başlamış1ır. Çünkü can söz konusu olwıca, hiç bir tebliğ metodu fayda venrez. 
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zalim olduğunu söylerler. İbrahim'in daha önceki dediklerini 
hatıriayarak O'ndan şüphelenirler. Ve bulup İbrahim'i getirirler. Sonra 
aralannda şu konuşma geçer: 

İnsanlar: Ey İbrahim! Bunu Tannlanmıza sen mi yaptın? 
İbrahim: Belki onu şu büyükleri yapmıştır, konuşabiliyorlarsa 

onlara sorun. 
İnsanlar: Ey İbrahim ! Bunlann konuşamıyıcağını and olsun ki 

sen de bilirsin . . .  
İbrahim: O halde Allah'ı bırakıp da size hiç bir fayda ve zarar 

vermeyecek olan putlara ne diye taparsınız? S ize de Al lah' ı  
b ı rakıp taptıklarımıza da yazıklar olsun ! Akl ınız ı  çalıştırınıyer 
musunuz?1 

Kanatimize göre bu olayda Hz. İbrahim şu yolu izlemiştir: 
a Önce putlara tapmanın yanlışlığını sözle ispatlamaya 

çalışmaktadır. 
b. Kavminin ısran karşısında, gözlem ve deneyle bu putlara 

·tapmanın mantıksızlığını göstermektedir. 
İnsanoğlunun kafasında bir Tanr1 fikri daima olmuştur. Üstelik 

bu Tann, olağan üstü bir güce sahiptir. Fakat paratikte hiç de böyle 
değildir. Ne yazık ki baz1 insanlar, bu güçten yoksun olan putlara 
taparlar. İşte Hz. İbrahim, bunlann Tann olacak güce sahip 
olmadığını gözlem ve deneylede gösterir. 

Nitekim Hz. Peygamber de kendi topl umunu uyarırken 
benzer uyarı larda bulunmuştur.2 

1 Enbiya, 2 1152-67. 

2 Söz konusu uyarılar Araf Süresi'nde şöyle dile getirilir: 

a Bu putların kendileri yaratılmıştır. Bunlar nasıl yaratıcıya ortak olabilirler? . .  - - . 
b. Putlar, ne başkalarına yardım edebilirler ne de kendilerine! . .  

c .  Çağrıldıkları zaman cevap veremezler. 
d Yürüyecekleri ayakları, tutacak elleri, gören gözleri, İşitecek kulakları yoktur . . .  
Bak: Araf, 7/ 1 9 1 , 1 95 .  
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S. Açık Tavır 

Hz. İbrahim'in kıssası, insan fıtratının, hak ve batıl karşısında 
takındığı tavrın kıssasıdır. 

Hz. İbrahim Kur'an'da, yumuşak huylu, hoşgörülü,  beğenilen, 
sevimli ve halim birisidir. Ancak inanç söz konusu olunca, açıkça 
tavır almaktadır. Başta babası Azer'e şöyle karşı çıkar: 

"Birtakım putlan Tannlar mı ediniyorsun? Doğrusu ben, 
seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum .•. " 1 

Hz. İbrahim'in bu tavrında şu gerçekler sergilenmektedir: 

a Bildiği gerçeği açıkça i lan etmektedir. 

b. Bu konuda, hiç bir kimsenin alay etmesinden çekinmez. 

c. Davası uğruna hiç kimseye hoş görünmeye çalışmaz. Hatta bu 
kişiler babası, ailesi, akrabası ve milleti bile olsa . . . 2 

6. İtmi'nan İçin Soru 

Soru sorma, öneml i  ogrenme metodlarından birisidir.3 
Soru-cevap metodunda önemli olan, öğrencide soru sorma isteğinin 
uyandınlmış olmasıdır. 

Bütün peygamberler sorulara mahutabtır. Hatta getirdikleri 
kitapların büyük bir kısmı ve kendi açıklamaları, ümmetierinin 
sorularına cevap teşkil etmektedir. 

Genelde bütün peygamberlere "ölülerin diriltilmesi" meselesi 
sorulmuştur. 

Hz. İbrahim bu konuda Allah'tan bir misal göstermesini ister. 

• En'am, 6n4. 

2 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Seyyid Kutub, Fİ Zilali'l-Kur'an, Terc. Heyet 
(Emin Saraç, lİ. Hakkı Şengüler. Bekir Karlığa), Hikmet Yay. İst. 1 973, c.5, s. 304-
31 ı .  

3 Soru-cevap metodu, yaratıcı düşünmeye, ferdi teşebbüs kabiliyetinin gelişmesine, 
serbest konuşma ve tartışmaya imkan verir, fırsat· hazırlar. (Bak: Mehmet 
Yetenç, Genel Öğretim M etodu ve Uygulama, Örnek Matbaası, Adana 1 97 1 ,  
s. 1 39 .) 
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Allah da O'nun kalbini bildiği için, isteğini derhal yerine getirir. 1 Fakat 
diril işin mahiyetini göstermez. Sadece maddi açıdan bir mu'cize 
gösterilir. 2 

Bu misalden anlıyoruz ki insan, şüphelendiği zaman değil ;  sırf 
kalbi yönden tatmin o lmak için, başkalarından · açıklama isteyebi lir. 
Açıklama durumunda olan kişiler de, bu gibi sorulan olgunlukla 
karşılayıp cevaplandırmalıdır. 

7. İman Eğitimi 

Kur'an'da sürekli olarak, Allah'ın kainat üzerindeki mutlak 
hakimiyyeti ve sıfatları dile getiri l ir. İmfm eğitimi konusunda i lk 
faaliyet bu şekilde başlar. Bu  sebepten dolayı Hz.  İbrahim, yıldız, 
ay, güneş vb. varlıkların Tann olamayacağını  her fırsatta dile 
getirmiştir. Aynı zamanda aracı olarak kabul edi len ve yardımı talep 
edilen putların da güçsüzlüğünü çeşitli ·vesilelerle göstermiştir.3 

Kur'an ikinci olarak da Allah 'ın insan üzerindeki 
hakimiyyeti üzerinde durur. Hz. İbrahim'in çeşitli vesilelerle imtihan 
edilişi buna iyi bir örnektir. 

Bu tür bir düşündürme, insanı gurur ve kibirden uzaklaştınp 
"kul olma" mertebesine yükseltir. İmanlı olmanın pratik neticesi de 
zaten budur. 

Hz. İbrahim kıssasında, konuyla ilgili olarak bir çok 
olaylara yer verilmiştir. 

1 Bakara, 2/260. "İbrahim Rabbine: Ey Rabbim! Ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster, 
demişti. Rabbi O'na: Yoksa inanınadın mı? dedi. İbrahim: Hayır! inandım, fakat 
kalbimin mutmain olması için (görmek istedim), dedi. Bunun üzerine Allah: 
Öyleyse, dört tane kuş yakala, onları yanına al, sonra (kesip parçala), her dağın 
başına onlardan bir parça koy. Sonra da onları kendine çağır; koşarak sana gelirler. 
Bil ki, Allah azizdir, hakimdir, buyurdu. "  Burada Hz. İbrahim, "Diriltiyor 
musun?" şeklinde sommyor. Çünkü böyle bir sonı şühpe ifade eder. Sadece diriitme 
olayının gösterilmesini istiyor. 
2 Bu misal, nıhların cesediere nasıl döndüğünü açıkça göstermektedir. 
3 Bakara, 2/258. 
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Sonuç 

Hz. İbrahim, peygamberler halkasında önemli  bir yeri işgal 
eder. O'nun temel mücadelesi, müslüinan olarak can veren bir nesil 
yetiştirmektir. ı 

. 

O'nun bu uğurdaki çabalarını şöyle sıralayabiliriz: 
1 .  Her vesileyle akli yönden düşünmeye davet etmiştir. O'nun 

hayatı, "düşünme ve düşündürme metodu"na iyi bir örnektir. 
2. Tartışmalannda muhataplannı birinci derecede hedef 

almamış, sadece vasıflanna dikkat çekmiş, özellikle de olaylar 
üzerinde düşündürmeyi tercih etmiştir. 

3. Bilindiği gibi pek çok imtihandan geçmiştir. Bu sebepten 
belalara ve eziyetlere karşı sabırlıdır. Bu açıdan bakıldığında da hayatı 
"sabır eğitimi"ne iYi bir örnek teşkil eder. 

4. Son derece mütevekkil bir hayat sergilemektedir. E lbetteki 
bu hareketi, tedbirleri ihmal etmesi manasma gelmez. 

Diğer �ftan her vesii�yle Allah'� dua .etmektedir. 2 Yani dua 
eğitimi için de pek çok örnekleri_ O'nun hayatında görmekteyiz. 

5. Temel mesaj ı  �'AUah�a - kullu_�- edin Y� , O'ndan korkup 
sakmm!"  i fadesidir. Ayrıca bu tavsiyeye uymayan kimselerin 
karşı labi lecekleri vahim durumları da çeşitli örneklerle 
açıklamıştır. ' ·  

1 Bakara, 2/132. 

2 Bakaıa, 2/1 2� 13 L 



HZ. İBRAHiM-HZ. MUHAMMED İLİŞKİSİ 

Prof. Dr. Hüseyin ALGÜL* 

Hz. Muhammed (sav) i le Hz. İbrahim arasında ne gibi bir i lişki 
vardır? Buna cevap aramadan önce bazı kavramları hatırlamakta 
yarar olacaktır. Bunlardan b iri "Millet" kavramıdır. Mi llet, lugatta 
tutulup gidlen yol demek olup bu bağlamda "Din ve Şeriat" 
anlamında kullanılır. Nitekim Şehistanl "el-Milel Ve'n-Nihal" adlı 
eserinde verdiği bilgiye göre "din, şeriat ve mil let" esasında aynı 
şeylerdir. 1 Ancak öne çıkan düşüncenin farkl ı  bir boyutunu yansıtır. 
Buna göre, itikat ve iman bakımından "din", amel ve tatbikat 
hakımından "şeriat", sosyal gerçeklik bakımından "mil let" denilebil ir. 
Aslında, itikat edilen ne ise amel edilen de odur. Amel edilen ve 
uygulanan ne ise, üzerinde ittifat edilen şey ' de odur. Şu halde millet, 
"Bir cemiyetin, etrafında toplandığı, üzerinde yürüdüğü, içtimai 
duygu ve telakkilerin tabi olduğu, kitlenin bağlı bulunduğu hakim 
i lkeler ve takip edi len gidişattır, sülük edi len yoldur. "2 Bu yolun hak 
olanı olmayanı, doğru olanı olmayanı olabilir.3 Üzerinde durulması 
gereken kavramların ikincisi, "hanif'tir. Bu kelime, sözlükte, inhiraf 
anlamına gelmektedir. Buna göre, "Küfreden ve putlardan 
yüzçevirmek, İyiye dönmek" demek olur. İslami Iiteratürde hanif, 
"sapıklıktan doğruluğa yönelen, yalnız bir Allah'a inanıp O'nun 

• Gazi Üniversitesi Çorum ilahiyat Fakültesi Dekanı (Halen Uludağ Üniversitesi İslam 
Tarihi Anabilim Dıla Öğretim Üyesi) 
1 Bk. Şehistani, el-Milel ve'n-Nihal, Beyrut 1 992, 2.bs., s.33-34. 

2 Bu kavram Kur'an-ı Kerim'de başlıca şu ayetlerde geçer: Bakara, 2/ 1 30, 135 ;  Al-i 
İrnran 3/95; Nisa, 4/1 25;  En'am, 6/ 1 6 1 ; Yusuf, 12/38; Hacc, 22178. 
3 Elmalılı Harndi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, 1, 483 vd. 
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iradesine teslim olan kimsedir. " 1  Bu tabirin Ümmet-i Muhammed'e 
bakan ciheti i se-ileride ele alınacağı üzere-"Hakka ve tevhide 
yönelerek İbrahim (asm)'in milletinden olmak" tarzında ifade 
edilebilir. 

Üçüncü mühim bir kavram olarak, "halil"i tamımamız 
gerekecektir. Bu kelime lugatta "iyi niyetli kişi, hakiki ve samimi 
dost" gibi anlamlara gelir. Terim olarak hali l ,  "Bir kişinin mahrem-i 
esrarı olan ve sevgisi kalbinin derinliğine nüfuz eden dostu" demektir.2 

Tebliğimizin iyi anlaşılabilmesi için son olarak kısaca üzerinde 
duracağımız kavram "imam ve imamet-i kübra"dır. Lugatta 
"Başkan, iman, halife, kumandan"gibi anlamlan vardır. Bir terim 
olarak imamet-i kübra, "Din ve dünya işlerinde insanlara öncülük ve 
riyaset etmek demektir ki, bunun en son ve enüst mertebesi risalettir."3 

Bu dört kavram, Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim'le bağlantılı 
olarak geçmektedir. Bu kavramlan ihtiva eden ayetleri dikkatli bir 
şekilde gözden geçirdiğimiz zaman Hz. Muhammed (sav) ile ümmetine 
bakan bir cihetinin olduğunu müşahade ederiz. İşte, tebliğimizin 
konusunu teşkil eden i lişki, bu noktada başlamış olmaktadır. Şimdi 
sırasıyla bu kavramiann geçtiği ayetlere bir bakalım: 

Bakara suresinde "İbrahim'in milletinden (dininden) yüz 
çevirenterin  kendini bilmeyenler olduğu" belirtildİkten sonra Hz. 
İbrahim'in, "Dünyada seçilmiş olduğu, ahirette de salihlerden 
(iyi lerden) olacağı" i fade edilmektedir.4 Bu ayetin nüzul sebebi 
olarak anlatı lan olay şudur: Aslen bir yahudi alimi iken Medine'de 
müslüman olan Abdullah bin Selam, Tevrat'a dayanarak 
İsmailoğulları'ndan bir peygamber geleceği, ona iman edenlerin 
hidayete erecegı, etmeyenlerin lanetleneceğinden bahisle 
yeğenierinden Selerne ile Muhacir'i İslam'a davet etmiş, Selerne iman 

1 Ayrıntılı bilgi için bk. Hüseyin ALGÜL, İslam Tarihi, 1 , 1 04- 106. Bu kavram 
Kur'an-ı Kerim'de başlıca şu ayetlerde geçer; Bakara, 2/ 1 35; Al-i İmran, 3/67, 95; 
Nisa, 4/ 1 25; Nahl, 1 6/ 1 20- 1 23; Ayrıca bk. Elmalılı Harndi Yazır, Hak Dini Kur'an 
Dili, I, 5 14; II, 1 1 34. 
2 Bu kavram, konumuzia bağlantılı olarak Nisa, 4/ 1 25. ayette geçer. 
3 Bu kavram, konumuzia bağlantılı olarak Bakara, 2/1 24. ayette geçer. 
4 Bk. Bakara, 2/ 1 30.  
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etmiş, diğeri etmemişt i . 1  Bu ayetin nüzul sebebi i le bağlantı l ı  olarak 
düşündüğümüzde " İbrahim mil letinden yüz çeirerek nefsini 
aşağı tatanların aynı zamanda Hz. Muhammed'in dininden yüz 
çevirmek suretiyle nefıslerini aşağılattıklan, kendini bilmez bir 
duruma düştükleri" ortaya çıkmaktadır. Aynı surede bir ayette i se 
yahudi ve hıristiyanların doğru yolu bulmak için kendi dinlerinin 
insanlara sunarken, Cenab-ı Hak tarafından Resul-i Ekrem (sav)'e, 
"Doğruya yönelmiş olan ve Allah'a eş koşanlardan olmayan İbrahimin 
milletine (dinine) uyarız" demesi talim ediliyor. Bu ayette açıkça Hz. 
Peygamber'e indiri len islam dininin vaktiyle Hz. İbrahim'e 
indiri lmiş olan islam dininin devamı ve en m ütekamil  şekli olduğu 
ifade edilmiş oluyor.2 Keza, Al-i İmran suresinde geçen bir ayette 
Yüce Allah, Hz. Peygamber'in, insanlan "Doğruya meyleden 
İbrahim'in mi lletine (dinine) tabi olmaya" davet etmesini istiyor.3 
Böylece bu iki ayette Hz. İbrahim ile Hz. M uhammed'in dini arasındaki 
devamlılık ilişkisine açıkça işaret edilmiş oluyor. 

N isa suresinde konu ile ilgili ayette ise bir mukayese 
yapılmakta, " iyi l ik yaparak kendisini Allah'a teslim edip, hakka 
yönelen İbrahim'in .dinine uyandan, din bakımından daha iyi kim 
olabi l ir?"4 sorusu sorulmaktadır. Bu ayet, son peygamber Hz. 
M uhammed (sav)'e geldiğine göre buradaki İbrahim dininden 
maksadın aynı zamanda Resul-i Ekrem'e gelen din olduğunda hiç 
şüphe yoktur. En'am suresinde geçen bir ayette ise Hz. M uhammed 
(sav)'in, Cenab-ı H ak tarafından "Doğru yola, gerçek dine ve puta 
tapanlardan olmayan İbrahim'in dinine i letildiği"5 vurgulanıyor. 
Yusuf suresinde mevcut olan bir ayette Hz. Yusufun da "Ataları olan 
Hz. İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uyduğu" naklediliyor,6 
böylece Hz. M uhammed'den başka bazı peygamberler'in dini iç inde 
Hz. İbrahim'in mil leti (dini ), referans veri liyor. 

Bütün bunlardan aniışı l ıyor ki ahir zaman nebisi Hz.  Muhammed 
(asm)'e tebliğ edi lmiş olan İslam dini vakt i yl e  H z .  İbrahim'e indirilen 

1 Elma i ıl ı Harndi Yazır, Hak Dini Kur'iin Dili .  I. 497 \"d. 
2 Bk. 13akara. 2 1 1 35.  
' Bk .  Al-i  İ ınran, 3/95. 
� \: i ,a. -t ı 1 25 .  
' Lıı'aın. Cd (ı 1 .  
" YüsuL 1 2  3S.  
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İslam dininin en gelişmiş şeklidir ve onun bir. devamıdır. Dolayısıyla 
şu anda sahip olduğumuz yüce dinimiz itibariyle Hz. Muhammed i le 
Hz. İbrahim ve Hz. İbrahim'in ümmeti i le Hz. Muhammed'in ümmeti 
arasında ciddi bir bağ vardır. Bu bağın şekli ve önemi Kur'an-ı 
Kerim'de Hz. İbrahi m'le bağlantı l ı  olarak geçen "hanif' kavramını ele 
aldığımız zaman daha da açık bir şeki lde ortaya çıkmaktadır: 

"Hanif (yani doğru yola yönelmiş olan) İbrahim'in dini'', ı 
"Doğruya yönelen (hani t) bir müslim olan İbrahim",2 "Doğruya 
meyleden (hanit) ihrahim'in dini",3 "Hakka yönelen (hanit) İbrahim'in 
dini ",4 "AIIah'a boyun eğen ve O'na yönelen (hanif) bir  önder olan 
İbrahim",5 "Doğruya yönelen (hanifolan) İbrahim'in dini " .6 

İ şte, bu ayet lerde bir yandan Hz. İbrahim' in n i te l iğ i ,  "hanif' 
kavramıyla bize gösteri l irken, diğer yandan Hz. Muhammed (sav)'in 
bu evsafa haiz yani hani f olan Hz. İbrahim'in dinine tabi olması 
istenmekte, böylece Resul-i  Ekrem (sav)'e indiri len İslamiyetin, atası 
olan Hz. İbrahim'in dininin devamı olduğu teyiden hatırlatı lmaktadır. 

Ayrıca, Kur'an-ı Kerim bize Hz. İbrahim'in Hz. Muhammed 
( sav ) i le  m üspet yönden kıyaslanabilecek veya manevi i rtibatları 
üzerinde duru labi lecek değişik vasıflarından da bahsediyor. Nisa 
suresinde geçen bir ayete göre Yüce Allah onu "hal i l :  dost" 
edinmişti . 7  Keza Bakara suresinde huyurulduğuna göre Cenab-ı  
A l lah H z .  İbrah im' i  insanlara " İmanrönder" kı ldı .R "0, Rabbinin 
n imetlerine şükrederd i ,  Rabbide onu seçti, doğru yola eriştird i . "9 
"Cenab-ı Hak ona dünyada iyi l ik (hasene) verdi, ahirette de 
sal ihlerden olacaktı . " ı o  "0, çok içli ve yumuşak huylu idi . " ı ı  "0, 

1 Bakara. 2/ l l5 .  
� Al-i İ mran, 3/67. 
' Al-i İnıran. 3/95. 

4 Nisa, 41 1 25.  
' NahL 1 6/ 1 20. 
" Nahl, 1 611 23 . 

7 N isa, 4/ 1 25.  
x Bakara. 2/ 1 24. 
' '  Nahl. 1 6/ 1 2 1 .  1 1 1  

N ahi. 1 61 1 23. 

1 1  
Tevbc. 9/ 1 1 4 : Hüd. l 1 175 .  
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dosdoğru bir peygamberdi" 1 " İbrahim ve onunla birl ikte olan larda 
ümmet-i M uhammed iç in  uyulacak güzel b ir  örnek vardı . " 2  

B u  ayetl erden herbirinde H z .  İ brahim' in  seçkin bir özel l i ği 
bel i rti l i yor, A l l ah Tcala'nın onu hal i l  ( dost)  ed indiğ i ,  böylesine 
mukaddes bir  dostl uğu hakedecek fazi l et iere sah ip old uğu, bu 
neden l e  i n san l ara imam ( önder) seç i l d i ğ i ,  hem d ü n yada hem de 
ahirette hasene'ye eri ştiri tmiş  olduğu i fade edi l i yor. İ şte, bu üstün 
ni tel ikleri yle, a yrı ca doğru luğu, tevhide i m anı , ahlak temizl iği ,  hak 
yolunda c ihad ı ,  hakk ı icrası .  adaleti yerin e  getimıesi ve tevhi d  i le 
han i fl i ği zürri yct inc de bı rakmış olması i l e  peygamberlerin babası 
( Ebu'I -Enhiya )  olarak o bütlin insanlık için en güzel bir örnektir. Hz. 
M uhammed

; 
( sav )'e bu nokta-i nazardan bakt ığımız zaman Kur'an-ı 

Kerim bize Onun "en güzel ahiakın salıibi  olduğunu"·' ve Al lah Teala  
tarafından "seçi lmiş:  el- M ustafa" olarak ümmet için "en güzel 
örnek"4 k ı l ı nd ığ ın ı  b i l d i ri yor. Böylece H z .  İ brahi m'e İhsanedi len 
tüm fazi let teri n en gel i ş m i ş  şekl iy le  Hz. Peygamber'e i nt ikal ett iğ in i  
görüyoruz.  H z .  İ brahi m'in "üsve-i hasene" m i rası  da Resul-i  Ekrem 
( sav)'e aynen intikal etmi ştir. 

Gerçekten de H z .  M uhammed ( sav ) Cenab-ı H akk'ı  gereği gibi 
öven " Ahmed"dir; kıyametc kadar ümmeti tarafından övülecek ve 
Cenab-ı H ak tara findan şan-u şcrcfi , kadr-u kı ymeti yücel t i lmiş  olan 
" M uhamnı cd"dir; İ nsan l ara İ slam'ı müjdclcycn " Bcşi i·- M übcşşi r"dir; 
Al lah'ın birl iğine ve ümmetin davranışiarı na şchadct eden "Şahid"dir; 
inanmayanları A l lah'ın azabı i lc korkutan " N ezir-M ü nzir"dir. O, 
insanları hak yol a  davet eden " Dai i lcl larft ır; tebl igatı i l c  ş irkin  
karan l ı ğ ı ıı ı  dağıt ı p  i man n unı i le ortal ı ğı ayd ı n l atan " S i racün 
M ü n i r"d i r; Önceki peygamberl ere i nd i ri l e n  k i tapl a rı t a sd i k  
eden " M u sa dd t k " t ı r ; N a s i hat  v e  ö ğ ü t  veren " M üz.ckkir"dir;  
İnsan l ı ğı n  ı s l ah ı  iç in  h arekete geçmesi doğrultusunda i lahi  bi taba 
eri şen " M üddesir"dir; M ütcvazi bir kul "Abdul l ah"dır; saygı değer, 
şerefli  bir peygamber "keri ırT'dir; İ lahi hakikatları bıkıp usanmadan 
insanlara açıkl ayan " H akku'I-M übin"dir; çevresı n ı i lahi n urla 
aydı n latan " N ur"dur; tüm i nsanl ığın yararlanıp kurt u l uşa erebi lme 

1 1\•lı:ry�·nı. 1 'l .4 1 .  
: \1üıııtdıi ıı.:, <ı<H. 
\ Kalem. (ı8 '-l. 
1 Ahzab. 33. 2 1 .  
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imkanına kavuşmasına fırsat veren "Rahmeten l i lalenı in "di r; Yol 
gösteren, hidayete sevkeden "Hadi"dir; İnsanları pisl iklerden arınmış 
olarak i lahi hakikatleri kabule teşvik eden "Ta-Ha ve Ya-S in"d ir. O, 
her bakımdan güvenilir, vahyi tebliğde kusursuz olan ve vaz i fes in i 
gereği gibi yapan "Emin"dir; insanlığı en doğru yol olan İslam'a 
davet eden "Sırat-ı Müstakim"dir; hidayet ve i rşad ıyla  insanın içini 
saran karanlıklan nuriandıran "Necm-i Sakıb"dır; Ümmetinin 
menfaatini isteyen, onlara bir zarar isabet edince bundan rahatsız 
olan, mü'minlere çok şefkatli ve merhamet l i olan "Rau f-Rahinı "Jir. 1 

İşte bu üstün nitel ik lere sahip bu l unan son peygamber H z .  
Muhammed'in Peygamberl iği Hz. İbrahim ' in  b u  doğrultudak i 
duasının kabulü eseri sayı lmaktadır. Bu nası l o lmuştur'? Şöyle k i : 
Hz. İbrahim' in  gerek Hz. Hacer'l e  İsmai l ' i  Beytu l lah ' ın  yan ı na 
bıraktığında, gerekse daha sonraki ziyaretlerinde ve bilhassa Kabc 
yapımı sırasında ve tamamlandıktan sonra yapmış olduğu bazı 
dualar vardır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bu duaları tetkik 
edebilirsek Hz. İbrahim ile Hz. Muhammed arasındaki irtibatın 
anlaşılmasında bir adım daha atı lmış olacaktır. İlk önce dua ayetlerine 
bir göz atalım: 

Rabbim! Bu şehri güvenli kıl; beni ve oğulları m ı  putlara 
tapmaktan uzak tut.2 

Rabbimiz !  Ben çocuklarınıdan k imin i ,  namaz kı labi lmelcri 
için senin kutsal ev ini n (Kabe'nin" yanında zi raata elveri şsiz bir 
vadiye yerleştirdim . Rabbimiz!  İnsanların gönül lerini onlara nıeylett ir .  
Şükretmeleri için onları ürünlerle rı z ık landır .  Beni ve çocuklarım ı  
namaz kı lanlardan eyle .  Rabbi miz !  Duaın ı kabul buyur. Rabbi miz !  
Hesap görülecek günde, beni ,  anamı; babamı v e  inananlan bağışla:l 

1 Hz. Muhammed (sav)'in isim ve vasıflarınİn geç tiği ayetler için hk.  Fetih. 4 ::</29: 
Saf, 6 1 16; Bakara, 2/285; Nisa, 4/ 1 3 ;  Enfal, 8/64: Tc,·be, 9/(ı l .  73 :  h:tih. 4S'X : ;-.Jalı l .  
1 6/89; Sebe, 34/28; İsra, 1 7/ 105: Hacc. 22/49 : Ra'J. 1 3;7 : Ahkat� 461 3 1 : Ahzab. 
33/46; Tevbe, 9/ 1 28; Al-i İrnran, 3/8 1 ;  Gaşiye. 88/2 ı ;  Müzzemmil. 73/ 1 ;  M üddessir.  
74/1 ; Cinn, 72/ı9 ;  Hakka, 69/40; Zuhruf, 43/29: Ma ide. 51 ı 5 :  Ahzah. 33/40: Enbiya, 
2 1 / 107; Rum, 30/53 ;  Nemi, 27/8 1 ;  Ta-Ha, 20/ l :  Ya-Sin. 36/ 1 ;  Tekvir, 8 1 /2 ı ;  Yunus. 

1 0/2; A'raf, 7/ 1 57; Tarık, 86/3; Ya-Sin, 36(4; Lok man, 3 ı /22: Kalem. (ı� 2 :  T t·,  h�· . 
9/ ı28. 
2 İbrahim, ı 4/3 5. 
3 ihrahim ı 4/3 7-4 ı .  
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- Rabbimiz !  Yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz ki Sen, 
hem işitir hem b i l irsin. Rabbimiz! İkimizi sana teslim olanlardan 
kıl ,  soyumuzdan da sana teslim olanlardan bir ümmet yeti ştir. Bize 
ibadet yol larımızı göster, tevbelerimizi. kabul buyur. Çünkü 
tevbeleri daima kabul eden, merhametli o lan ancak Sensin .  
Rabbimiz !  İçlerinden onlara senin ayetlerini  okuyan, Kitabı ve 
hikmeti öğreten, onları her kötülükten arıtan bir peygamber gönder. 
Doğrusu, güçlü ve hakim olan ancak Sensin. 1 

- Hani İbrahim'i Rabbi bir takım kelimelerle (bazı önemli ve 
hayati konularda) imtihan etmiş, o da onları tamamen ve noksansız 
olarak başarmıştı. Bu başarının bir mükafat� olarak Yüce Allah, "Ben 
seni insanlara bir iman ve rehber yapacağım" dedi ve yaptı . Hz. 
İbrahim, "Benim soyurudan da iman ve rehber bulunsun" dedi. Allah 
Teala, "Benim ahdim ve ikramım zatimiere ulaşmaz" buyurdu.2 

Dikkat edilirse Hz. İbrahim tevhide imanı, ibadeti, ihlası, imarnet 
ve risaleti sırf kendisi için istemiyor, bu isteklerine zürriyetini de 
ortak ediyor. Bilhassa Bakara Suresinin 1 29. ayetinde belirtildiğine 
göre kendi soyundan bir peygamberin zuhurunu can-u gönülden istiyor, 
aynı surcnin 1 24 .  ayetinde ifade huyurulduğuna göre ise kendisinin 
imamlık ve rehberl ik rütbesine eriştirilmesi müjdesini peşinden 
soyundan da imam ve rehberin bulunmasını arzu ediyor. Ancak 
Cenab-ı Allah, "Ahdinin ve ikramının zalimlere ulaşmayacağını" 
beyan ediyor. Burada imarnet ve rehberlikten maksat risalet olduğuna 
göre Hz. İbrahim, "Ey Rabbim" Beni imam yap, fakat bu ihsanın 
sadeec bana münhasır kalmasın. Zürriyetimden de bir kısım insanlan 
zamanı gelince imam yap, bana vereceğin nimeti , imarnet ve risaleti 
onlara da ver" demiş oluyordu. 3 

ihrahim zürriyetinin bir kolu İsrai l, bir kolu da İsmailoğullarıdır. 
İsrailoğulları Hz. Musa devrinde mazlum iken altın buzağıya tapınma 
olayından sonra karakterleri değişmiştir. Bu nedenle Ahd-i Atik'te 
geleceği müjdelenen son peygamber, Hz. İbrahim'in zulüm damgası 
yememiş olan İsmail soyundan gelecekti .  Zira Allah Teala ahdini ve 

1 Baka ra. 2il 27- ı 29. 

� Bakara. 2-' ı 24. 
' Bk. Elmal ı l ı  J laındi Yazır. Hak Dini Kur'an Dili. I. 49 ı vd. 
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ikramını zat imiere ulaştınııazdı . 1  
Şimdi Hz. Muhammed (sav)'in peygamberliğinin Hz. 

İbrahim'in duasının kabulüne delalet ettiği meselesine gelebiliriz. 
Bizzat Hz. Peygamber buyuruyor ki :  "Ben, babam İbrahim'in 
duas1, kardeşim İsa'nm müjdesi ve annemin rüyas1y1m."2 

Demek ki ahir zaman nebisi Hz. Muhammed (sav) büyük 
babası Hz. İbrahim'in duasının bir eseri olduğunun şuurunda ve 
farkındadır. Nitekim. Hz. İbrahim'in bu duasına bir şükran ifadesi 
olmak üzere namazlarda ümmetine "Ailahümme Salli-Ailahümme 
Barik" dualarını okumayı talim buyurrnuştur.3 Böylece Hz. İbrahim 
ve İsmail 'in duaları Hz. Muhammed (sav)'in peygamber olarak 
gönderi lmesiyle tamam olmuştur. 

Tebliğimizin bu kısmında Hz. Muhammed (sav)'in soy 
bakımından Hz. İbrahim'le münasebetine bir gözatmak istiyoruz. 
Bilindiği gibi Hz. İbrahim'in oğlu İsmail de peygamber idi. Kur'an-ı 
Kerim'de Meryem Suresinde "bir peygamber olarak Hz. İsmail'in adı 
geçiyor, vadinde sadık olduğu. ai le fertlerine namaz ve zekatı 
emrettiği. Rabbinin yanında beğenilcn. takdir edilen bir idiği"4 Saffat 
Suresinde de "Sabırl ı ,  halim ve itaatkar bir kul olduğu"5 belirti liyor. 

Tarihi belgelere göre Hz. İsmail'in soyu. Kayzar isimli 
oğlunun Kfıbe civarına yerleşmesiyle devam etmiş ve nihayet, Hz. 
Muhammcd'e ulaşmıştır. 

Termometrenin daima yakıcı bir sıcaklığı gösterdiği Mekke 

1 Elmalı l ı .  a.g.e .. I, 49 1 vd. Bu ayetıe geçt:n "ahd ve zalim" kelimderinin tefsiri için 
hk. Razi, Te(c;iru'I-Kehir. Il. 37 (4. Bülüm); en-1\isahuri. el-Vasit. I .  203; ei-Kurtubi. 
Tefsinı'l-Kurtubi. ( ihtisar: !\1. Kerim). 1 . 1  OX- I 1 0: Ehü'I-Hascn el-Ma verdi. Tctsir. 
I .  I X5 .  
� Ahmed h.  HanhcL Müsnt:d. IV. 1 27, 1 28:  V.  262. 

' Bkz. Buhari. Tcfsir, 3 �, 1 0; Enbiya. 1 0: Daavat. 3 1 ,  32:  MUslim. Salat, 65, 66: Ebü 
Danıd. Salat. I 79: �esai. Seln·. 49. Bu duaların anlamı şöyledir: "Ya Rab! i hrahim 
ve i hrah im' in üınmctiııe rahmt:t ettiğin gibi.  M uhammed'c ve M uhammed'in 
ümmetiııc de rahmet ihsan et.  Ya Rab! İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine hayır ,.e 
ht:rekt:t İhsanettiğin gibi. Muhammed'e ve M uhammed'in ümmctine de hayır n: 
hcrt:kct ihsanl't. Allahım! Muhakkak Sen, Hamid 'isn. Mcc id 'sin". 
4 Bkz . Meryem. 1 9 '54-55. 
' Bkz. Saftat. 37 · 1 02.  
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Yadisindc t.cmzcnı gibi bereket l i  bir su. hayat kaynağı id i .  Bu sudan 
yararlanmak isteycıi Cürhümilerden bir grup. suyun sahibi olan .  Hz. 
H acer'den müsade i stedi ler. Hz. Hacer, sahiplik iddiasına girişınemek 
kaydıyla zenızenıdcn yararlanabi leceklerini kendi lerine söyledi . 
Bunun üzerine sözkonusu Cürhüm topluluğu zemzem çevresinde 
yerleşıneyc baş ladı lar. Hatta kendi leri yerleştikten sonra kendi 
yakınlarını da oraya davet ettiler. Hz. İsmail büyüyüp yetişt i ,  
Cürhümnıi lerdcn Arapça öğrendi ve keza o bölgede m eskun bir 
a i lenin kızı  i le  evlendi . Daha sonra bu hanımdan ayrı larak Cürhüm 
kabilesi ileri gelenlerinden Mudad b. Amr'ın kızı ile evlendi. Bu 
evl i l ikten on iki oğlu oldu. Bütün kaynaklar Hz. M uhammed (sav)'in 
Adnan'a kadar olan atalannın sıralamasında, Adnan'ın da İsmail b. 
İbrahim (asm)'in özbeöz soyundan geldiğinde müttefıktirl�r. ı 

Ancak Adnan i le İsmai l  (asm) arası ndaki ataların isimlerinin 
hıfz edi lmediği ortaya çıkmaktadır. Vakıa, bu aradaki nesep 
silsi lesinde kırk kadar ata adının olduğunu i leri sürenler ve bu isimleri 
sıralayanlar da vardır.2 Bu miktardan farkl ı  sayıda isimleri 
sıralama örneklerine de rastlanmaktadır.3 Ancak bu hususta ittifak 
yoktur. 

H z .  Muhammed (sav), de soyu i le alakah olarak şöyle 
buyurmuştur: "Al lah Teala H azretleri, İsmail'in evlatları arasından 
Kinane'yi seçti, Kinane'den Kureyş'i seçti,  Kureyş'ten Beni H aşim'i 
seçti . Beni Haşim'den de beni seçti. ''4 

H z .  Muhammed (sav) ile Hz.  İbrahim arasındaki irtibatı Kabe 
c ihetinden de ele almakta yarar vardır. Bilindiği gibi Kur'an-ı 
Kerim'de anlatıldığına göre Kabe'nin banisi, Hz. İbrahim'le oğlu 

1 Hz. Peygamber'in Adnan'a kadar bil inen nesebi şöyle sıralanır: Muhammed b. 
Abdullah b. Abdülmuttalib b. Haşim b. Abdimenaf b . .  Kusayy b. K ilab b. Mürre b. 
Kab b. Lüeyy b. Galib b. Fihr b. Malik b. Nadr b. K inane b. Hüzeyme b. M üdrike b. 
İ lyas b. Mudar b. Nizar b. Maad b. Adnan. ( Bk. İbn Hişam, es-Sire, I ,  1 vd. d.; 
Halebi, İnsanü'I-Uyun. I ,  1, 3 vd. d . )  İbn Sa'd Hz. Peygamber'in 4. batından dedesi 
olan Kusayy'ın bir şi irinde Kayzar b. İsmail'den bahsedildiğine işaret ettikten sonra 

. diyor k i :  "Maadd'in, Kayzar b. İsmailoğullarının soyundan geldiği hususunda bilginler 
arasında hiçbir ihtilaf görmedim." ( Bk. İbn Sa'da, Tabakat, I, 57 vd. )  
2 İbn Hişiim. es-Sire. 1 , 1  vd. d.; İbn Sa'd, Tabakat, I .  57 vd. 
·' 13k. İbn Hişam, es-Sire, 1 , 1  vd. d.; Halebi. İnsanü'I-Uyun, 1 . 1 ,  3 vd. 
� Müslim. Fezail, 1 /2276. 
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İ smai l 'dir. İnsan lığm bu tcYhid abidcsi maalesef zamanla 
putperestlerin yayı lmacığına manız kalmış Ye içi dışı yüzlerce putla 
doldurulmuş. hac ibadeti ve Kabe ziyaretini tanzim eden Hz .  İbrahim 
şeriatmın esasları yürürlükten kaldırı lmışt ı .  Dolayısıyla o bölgede 
zuhur eden bir peygamber için en mühim vaz i fe Kabe ve ci vanndaki 
putlan yıkmak. putperestlik ananelerini i lga etmek ve Beytul lah'ı Hz .  
İbrahim devrindeki tevhid kimliğine büründürmek olmal ıyd ı .  Öyle 
de oldu. Esasen çocukluk ve gençl iklerindeki çevre faktörü 
itabariyle Hz .  İbrahim'le torunu Hz .  M uhammed arasında benzerlik 
vardır .  İ k isi de katı putperest çevrede yetiştikleri halde ehl-i tevhid 
kalmayı başarnıışlar, putlara ve putperestlere boyun eğmemişlerd ir .  
Yüce Al lah ,  her ik is inin akı l  ve gönül lerini bat ı l  duygu ve 
düşüncelerden uzak kı lm ıştır. Gençlik safhasında hep Allah'ı arayan 
İbrahim, yı ldızları, ayı, güneşi batanlardan olduğu için reddetmiş, 
bunlara tapaniann yanlışl ığını ortaya koymuştu. 1 

Zamanı gelince de rnabeddeki putları kırmıştı . Hz. M uhammed 
(sav)'de Mekke'nin o kati putperestlik baskı sına direndi. 
Peygamberliğinden önceki 1 -40 yaş arasında putperest d üzeninin 
yönlendirdiği hiÇ bir eğri i şe, bat ı l  harekete katı lınadı ve zamanla 
inzivaya yönelerek Hira'da, kainatın yaratıcısı olan Yüce Allah'ı 
tefekkür ve evreni ibretle yorumlama · uğraşı içinde içini dışını 
nurlandırdı .  Hz. İbrahim, babası (veya amcası)  Azer'le, kavmiyle ve 
devrin rnelikiyle mücadeleden kaçınrnadı;  Mabetteki putları kınnca 
ateşe atı ldı . Cenab-ı Hak onu yanmaktan kurtardı . Neticede Mısır'a ve 
daha sonra Şam'a hicret etti . Hz. Muhammed de yaklaşık on üç yı l  
boyunca M ekke'de putperest lefle m ücadele etti . Ancak Mekke 
şartlarında cahili-putperest zihriyite bütünüyle çökertrnek ve çevreyi 
İslam zihniyetiyle ülfet ettirrnek mümkün görünrnüyordu. Bu nedenle 
Hz. Muhammed (sav) putları yıkıp putperesttiği bütünüyle 
yokedebi leceği bir ortarnı yakalamak gayesiyle Medine'ye hicret etti . 
Denilebi lir ki hicret, yeterli gücü elde ettikten sonra Mekke'yi 
fethedip Kabe'yi putlardan arındırmak gibi kutsal bir gaye için 
yapı lmıştır. Bu sebeple, Resul lul lah'ın hicretten sonraki her 
hareketinde bu güçlenrne arzusunu tespit etmek mümkündür. Nitekim 
Hendek muharebesinde ( 5/627) Kureyş müşriklerinin askeri gücünü 
zayı flattıktan sonra umre için Mekke'ye yönelmesindeki (6/628 )  

1 Fıı':im. 6/76-79. 
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scbeplerin özünü, Kabe-i Muazzama'yı Hz. İbrahim devrindeki 
tcvhid hüviyetine büründürme arzusunu ashabın şuuruna nakşetme 
teşki l  etmektedir. Kabe o yı l değil de bir yıl sonra (7/629) ziyaret 
edilmiş olsa da gaye tahakkuk etmiştir. Üstelik, yapılan musaleha i le 
Kureyş müşriklerinin H ayher Yahudileri i le bağlantıları koparı lmış; 
ortaya çıkan fırsat değerlendirelerek önce Hayher Yahudilerinin 
siyasi hakimiyetlerine son veri lmiş (7/628), müteakiben Mekke 
fethedilereke (8/630) Kabe ve çevresindeki putlar kınl ı.p 
temizlenmiş; böylece Beytullah, Hz. İbrahim devrindeki kimliğine 
kavuşturulmuştur. 

Cenab-ı Hak, Hz. İbrahim'i "Halil" 1 Hz. M uhammed (sav. )'i 
"habib" edinmiştir, alemiere rahmet kılmıştır. Hz. İbraJ:ıim de Hz. 
M uhammed de seçilmiştir. (el-Mücteba, el-Mustafa).2 Hz. İbrahim, 
ateşe atılmak, hanımını ve oğlunu ıssız bir vadide bırakmak, keza 
oğlunu kurban girişiminde bulunmak gibi imtihanlara tabi tutulmuş3 
ve bunların hepsinde başarı l ı  olmuştur. Oğlu İsmai l  de sabırla itaat 
ederek imtihanı kazanmıştır.4 Hz. Muhammed (sav. )  de namaz 
kı larken işkence edilmek, boğulmaya maruz kalmak, evinin 
taşlanması ,  geçeceği yol lara tuzaklar kurulması, Taif dönüşlindeki 
gibi taşlanması ve ashabının ölüme kadar varan eza-cefaya 
uğratı lması gibi çeşitli İmtİhaniara tabi tutulmuş ve "Ey Allahım ! 
Vazi femi hakkıyla yapabilmişsem, Sen benden razı isen başıma 
gelenlere hiç aldınnam! . . .  "5 diyerek en üstün bir vazife ve sorumluluk 
şuuru göstererek sözkonusu imtihanlarda başarılı  olmuştur. Hz. 
İbrahim'e dünyada da ahirette de hasene6 veri lmiş, "Ya Rabbi !  Bize 
dünyada da ahirette de haşere ver. .. "7 duası Hz. M uhammed'in en 
çok yapt ığı dualar arasında yeralmıştır. Hz. "ibrahim'in, ahirette de 

1 B k. i\ ı sa. 4! 1 25.  

� Bk. Bakara. 2/1 24; i lgil i  hadis için bk. Sahih-i Buhiiri Muhtasarı Tecrid-i Sarih 
Tercemesi. IX. 272, (Hadis No. 1 454); Müslim. Fedail, 1 (M.  Sofuoğlu Tercemesi, 
VI I ,  I 5 2 ); "el-Mustafa"da "Süzülerek seçilmiş" anlamı vardır. 

3 Bakaı·a. 2/ 1 24; Enbiya, 2 ı /5 ı - 70. 
� Saffat. 37/ 1 02. 
" İbn Hişiim. es-Sire, II, 60; Tecrid-i Sarih Tercemesi, I I ,  759. 
" Nahl. 16/ 1 22.  

· 

7 Nahl, 1 6/ 1 23. 
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salihlerden olacağı 1 beyan edilmiş, Hz. Muhammed (sav . )'in de 
kıyamet günü Allah (c.c .)  nezdinde insanların kadr-ü kıymeti en 
yüce olanı olacağı . bizzat kendisi tarafından belirtilmiştir. Resul-i 
Ekrem'in, vefatı sırasında yaptığı dualar arasında "Ey Rabbim ! Beni 
refik-i a'la caimasına i let, refik-i a'la camiasından kıl, onlarla beraber 
eyle" tarzındaki isteği de bu açıdan dikkat çekicidir. Refik-i a'la ile ne 
kastedi ldiğini Nisa suresinde geçin bir ayetten anlıyoruz. Bu ayet 
bize refik-i a'la kavramına giren talihli zümreyi, "peygamberler, 
sıddıklar, şehidler ve salihler"2 olarak sıral ıyor. Demek ki Hz. 
Muhammed (sav.)  ahirette de salihlerden olduğu bi ldirilen büyük 
babası Hz. İbrahim başta olmak üzere diğer peygamberlerle ve ayette 
geçen diğer zümrelerle birl ikte olmayı arzu ediyor.3 

Netice olarak denilebilir ki, ahir zaman nebisi Hz. Muhammed 
(sav.), İbrahim (asm.)'ın zürriyetindendir. Hanif olan yani dosdoğru 
yola yönelmiş lekesiz muvahhid olup, kenidisini Yüce Allah'a teslim 
etmiş olan Hz. İbrahim'in milleti yani dini olan İslam, Resul-i Ekrem 
(sav) i l e  en mütekami l  şekl in i  alacak olan is lam dininin nüvesi� 
hülasası ve çekirdeği durumundadır. Hz. İbrahim'in yapıp 
ettiklerinde Rasul-i Ekrem'e inzal olunacak Kur'an'ın ve cihanşümul 
İslam'in müjdesi veri lmiştir. Hz. İbrahim, "Hali lu llah", Hz. 
Muhammed ise "Habibul lah"tır. İkisi de soy ve şahsiyet bakımından 
seçilmiş (el-Mücteba, el-Mustafa)lerdir. İkisi de tebliğ sürecindeki 
ciddi imtihanlarda başarı lı olmuşlar, ikisi de hicret etmişlerdir. 
Kabe'nin ikisinin hayatında da mühim bir yeri vardır. İkisi de şirkle, 
putperestlikle kıyasıya mücadele etmişlerdir. Hz. Muhammed (sav.) ,  
Hz. İ sa'nin müjdesine, annesi Arnine'nin rüyasına mazhar olduğu 
kadar İbrahim (asm. )'ın da duasına mazhar olmuş ve ona "Salli
Barik" dualanyla mukalıele etmiştir. 

Bütün bunların ötesinde Hz. Muhammed (sav.)'e İbrahim 
(asm.)'ın dinine tabi olması için vahyedilmiş olması Hz. İbrahim için 

1 Sözkonusu dua (Bakara, 2/20 ı )  ayetinde Resul-i Ekrem'e ve onun şahsında 
ümmetine öğretil iyor. 

2 Nisa, 4/69; Yorumu için bk. Sahih-i Buhfıri muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi, Xl, 
8, (Marazu'n-Nebi,  Hadis No. ı 662) 

3 Tecrid-i Sarih Tercemesi, XI ,  8, aynı hadis .  Hz. Aişe'den r ivayete göre Hz. 
Peygamber ( sav)  vefatından önceki son saatlarında bu ayeti (N isa, 4/69) okumuştu. 
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en yüksek şcre ti i r. (ünk ü A l lah Tca la S u l tanü' I - Enbiya Hz .  
\1 uhammcd ( sav. )' i n şahsında onun d in in i  kemale crd i nıı i şt i r. Yani  h i r  
d i n  k i  bu.  han i f  o l an ibrah i ın ' i n  m i l leti yani d i n i d i r-kökü 
i hrah i m ( asm ) i lc at ı l m ı ş. ama H z. M uhammed devrinde büyüyüp 
geli şerek en görkem l i  ç içek lerin i  açmış. en k am i l  meyveleri n i  vermişt i r. 
H1.  :V1 uhaııııııed ( sa v )  her zaman hunuıı şuurundad ır. N i tek i m  h i r  gün 
Rastı l - i  E k rem ( sa\· . )'c h i r  k i şi gel ip .  "ey yaratı l m ı ş ların en hayı r l ıs ı ! "  

d i ye h i tap edi nce Nchiyy-i M uhtcrcm ( sa\ . ) , " O  ded iğin ihrahim 
Akyhisselamdı r" cevabını  \ "Crm i şt i . ı 

H 1 .  Peyga mber ( sa\· ) ' i n bu so1.u onun k emal- i  tevazuunu 
gösteri rk en.  h iç  şüphes il  1 1 1 .  ihrah i m  hakk ında da hoş hir  i l t i fallır.

� 

C iö rü l d ü i!.ü !.! i h i  l l l .  ihra h i m  i lc H z .  M uhammed ( sav) arasında 
dcnın i  b i r hağ. hir  i rt i ha l .  bir  i l i şk i  o ld uğu ayan-heyan ortadad ı r .  
Be l k i  b u  i rt i hal .  C· m m d - i  !\1 uhammed bağlamında hamen e n  güzel  
h i r  şek i lde de\ am L'tmcktcd i r. Böyle b i r  sempozyum un Urfa'da 
gL·rçck l cşt i ri l ı ı ı i ş  ol ması da buna del i l  sayı l ı r. 

1 \l iisl i nı. F l'/a ı l .  1 :'0. ( \1 Sohıo� l u  l l' ın·ıııL·si.  \ ' 1 1 .2-lX ) .  
: K oııuııuıı  yoı ı ı ıı ı ı ı  i �· ı ı ı hk . :\.  l . i i t lü K a /a llL' I .  l l / .  :\ık ııı\kıı l l a tl' ıııli ' I - L ı ıh iy<i'� a 
K ur'aıı ı ıı Taıı ı t t ı � ı  I 'L'� ;.'all lhL·rkr. d /ıııır 1 1)1)1 1 ). I .  ]IJ I :  .-\ yrıl'a ihra h i m  Yl' i ;.ına i l  
( asııı . l hakk ı ııda bk. \ 1 .  .-\sı ııı K iiba l .  Pl'yt!aıııhL·rkr Tari hi  . .  -\ n kara 1 111! " . 1 .  I ·P- 1 70: 
1 � � - , � " - · . - - - .  





iSLAMİ TÜRK EDEBiYATlNDA Hz. İBRAHiM 

"Resme/e ile edelim feth-i K e/am 

Fet h ola ta bu muammay-ı bentim " 

Prof. Dr. Mustafa UZUN* 

diyerek merhum Hakani, Hz. Peygamberin hilyesine başlıyor. Ben 
de Hz. İbrahim'in edebiyatımızıdaki yerini anlatmaya bu hilyenin 
giriş cümlesiyle başladım. 

Türk İslam Edebiyatı yahut bilinen şekliyle eski 
edebiyatımız, klasik edebiyat ve divan edebiyatı, Türklerin 
Müslüman olmalanndan itibaren İslam dininin ve dinin tesiri altında 
gelişen kültür ve medeniyetin ürünü sayılmakta ve bu şekilde tarif 
edilmektedir. Durum böyle olunca şüphesiz Hz. İbrahim de Ulü'l
Aznı peygamberlerden biri olarak bu edebiyattaki önemli yerini 
almıştır. Nitekim edebiyatımızın kaynaklanna baktığımızda, esas 
kaynaklan dört olarak kabul ediliyor. Bunlardan birincisi Kur'an-ı 
Kerim, ikincisi hadisler, üçüncüsü Kısas-ı Enbiya, dördüncüsü 
tasavvuf. 

Hz.  İbrahim, gerek Kur'an-ı Kerim'de, gerek hadislerde, 
gerekse Kısas-ı Enbiya'da ve nihayet tasavvufı metinlerde; şuaramız, 
iidebamız için en önemli bir kaynak, bir menba, bir feyiz merkezi 
olarak görülüyor. Bu sebeple, biraz sonra bir nevi dökümünü yaparak 
edehiyatımızın hemen her sahasında, her safhasında, her türlü 
escri nde yerinin olduğunu sizlere arzedeceğim. Mühim bir obje 
o l arak görünüyor, Hz. İbrahim. Bu manasıyla bizim 

\lt arınara Ün. İlahiyat Fak. İslami Türk Edebiyatı Öğretim Üyesi. 
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edebiyatımızın bütün cephelerinde yani dini-didaktİk edebiyat 
dediğimiz kısımda, dini tasavvufi edebiyat dediğimiz sahada ele 
alınmıştır. Dikkat edi lirse dini-didaktik edebiyat diyoruz. Edebiyatın 
imkanlarıyla eğitim yapmak üzere bir manada öğretmek üzere kaleme 
alınmış eserlerde Hz. İbrahim'e genişçe yer veriliyor. 

Dini-tasavvufi edebiyat dediğimiz edediyatı, tasavvufun mfma 
ve zevk dünyası içinde ele alarak işleyen eserlerde Hz. İbrahim 
önemli bir unsurdur. Nihayet divan edebiyatında tekrar ediyorum, 
ladini unsurları içinde bi le özellikle aşk, aşık, maşük i l işkisi içinde 
Hz. İbrahim bütünüyle yer almıştır. Ve nihayet halk edebiyatında adına 
müstakil destanlar tanzim edilecek kadar da önemli bir yeri vardır. 
Edebiyatımızda Hz. İbrahim'in şu i simlerle anı ldığını görüyoruz ki, 
bu çeşitli adiandırma şairlere, özellikle manzum eserlerde vezin 
kolaylığı yahut vezne uydurma imkanı sağladığından, bunları da 
kısaca zikretmekte fayda görüyorum. En çok zikredilen ismi İbrahim, 
sonra İbrahim-i Azer, yani Azer'in oğlu İbrahim, yahut daha kısaca 
aynı manaya İbn-i Azer, sonra Halilullah ve bunun kısaltılmış şekli 
olan Halil. Burada özellikle Halilullah ve Halil kelimelerindeki dost 
manası ile tevriyeli bir kullanım imkanı verdiği için pek çok şair beyit 
içinde bu ismi, Halil yahut Halilullah diye kullanmıştır. 

Hz. İbrahim'in edebiyatımızda konu alınan yönlerine, yani hangi 
yönleriyle edebiyatımıza intikal ettiğine baktığımızda şu husustarla 
karşılaşıyoruz: Birincisi onun doğumu ve doğumu esnasındaki 
hadiseler. Daha sonra yıldızlarla alakası, daha sonra putları kırması, 
bir başka öneml i  unsur olarak hem dini ve tasvvufi hem de ladini 
edebiyatta ateşe atı lması . Sonra evlenmesi, yaptığı seyahatler, oğlu 
Hz. İsmail'i kurban etmesi, Kabe'yi inşa etmesi ve özellikle 
misafırseverl iği. Bu son unsur, edebiyatımızın bütün türlerinde en 
çok kul lanı lan unsur olmuştur. Ve hatta böylece edebiyatımıza, 
dil imize bir deyim de girmiştir. M isafirsevediğini ve onlara ikramda 
vardığı dereceyi göstermesi bakımından "Bir Halil İbrahim 
Sofrası", "Halil İbrahim Bereketi" unsuru pek çok atasözüne ve 
deyime konu olacak kadar geniştir. Bunları ben uzun uzun aniatmayı 
gerekli görmüyorum. Çünkü iki gündür bunlar, burada çeşitl i  
şeki llerde tartışıldı, örneklendiri ldi. 

Hz. İbrahim, bizim klasik edebiyatımızın meseleye bakış 
aç ı sından gelen bir özellikle, daima başka şahıslarla ilgi l i  olarak da 
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anı lmıştır. Hz. İbrahim'in yanında ismi geçen diğer şahıslar, bir başka 
ifade ile şahıs kadrosu şunlardır: Önce İbrahim - Azer, yani baba-oğul 
münasebeti, sonra Hz. İbrahim-Nemrut münasebeti, sonra Hz. 
İbrahim-Hacer münasebeti, sonra Sare i le alakası, sonra oğlu 
İsmai l ' le beraber zikredilmesi ve nihayet Cebrai l (a.s.) ile 
zikredi lmesi . Yani şairlerimiz O'nu şiirlerinde, beyitlerinde hep bu 
isimlerle birlikte anmışlar. Daha sonra Hz. İbrahim'in Kabe ile alakası 
çokça yer almıştır. Kurban ile münasebetine işaret edi lmiş. Ateş, nar, 
nur tezadı içinde ve ateşe atılmasıyla i lgili meseleler zikredilmiş. 
Sonra mancınık özell ikle zikredilmiş ki buna siyasetgah-ı İbrahim de 
denil iyor. Yani İbrahim'i nasıl i fade etmek lazım? Hz. İbrahim'in 
Mansur gibi dar ağacına çekilmesini i fade ediyor bu kelime. O'nun 
işinin bitiritmesi manasına, siyasetgah-ı İbrahim ve nihayet atı ldığı 
yerdeki su ile ateşin sönmesi hadisesini sağlayan su ile İbrahim-su 
münasebeti de ilgili diğer objeler olarak karşımıza çıkıyor. 

Gelelim edebiyatımızda Hz. İbrahim ile i lgi li eserlerin 
dökümüne: 

Hz. İbrahim ' le i lgi li müstakil eserler edebiyatımııda bir grup 
altında zikredilebil ir. Bazı eserlerde Hz. İbrahim için ayrı bir bölüm 
ayrı lmış bulunmaktadır. Bir de telmih, teşbih, istiare gibi edebi 
sanatları kullanmak ve bunlarla veri lmek istenen manayı en güzel 
şekilde aktam1ak için onun şahsına, i lgil i şahıs kadrosuna, 
özel liklerine, mücadelesine ve hayatına ait atıflar demek olan beyit 
çerçevesi iç inde Hz. İbrahim ' in zikri geçmektedir. 

Müstakil eserler konusunda çok dikkat çekici bir hususta karşı 
karşıya olduğumuzu hemen söylemek istiyorum. Çelebi Mehmed 
devri şuarasından Abdülvasi Çelebi adında bir şair, elimizdeki en 
eski mesnevi dediğimiz türde yazılmış eseri , Hz. İbrahim'e ayırmış 
bulunmaktadır. Yani bu mesnevi, Anadolu sahasında kaleme alınmış 
Peygamber hikayelerinin en eskisi olmak gibi bir özelliğe sahiptir. 
Hatta bunun hoş, i lgi çekici bir de hikayesi var. Çelebi Mehmed, 
devrin diğer padişahları, beyleri gibi i l im adamlarını koruyor, onlarla 
alakalanıyor, on lardan bazı taleplerde bulunuyor, o talepler yerine 
getirildiğinde onları korumak için imkan hazırl ıyor. Böyle bir 
şahsiyet. 

Ahmedi, devrin tanınmış büyük şairlerinden birisi . Kendisine 
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deiıiyor ki "ne olaydı da bize sen bir eser ortaya koyaydın". Hatta o 
sıralarda kendisine İran edebiyatından Reysu Ramin adıyla anı lan 
Farsça bir eser, bir mesnevi takdim etmişler. Adam Farsça, okuyup 
anlayamıyor. Diyor ki "ne olaydı, bunun gibi bir eser kaleme alaydın 
da, biz de okuyup isti fade edebi leydik". Şair Alımedi bu tavsiye 
üzerine çalışmaya başlıyor. Fakat ömrü vefa etmiyor. Bir rivayete göre 
başlangıçtan epey bir kısımını ,  bir başka rivayete göre on-onbeş 
beyitl ik bir kısmını tercüme ettikten sonra vefat ediyor, iş yarım 
kal ıyor. Abdülvasi Çelebi bu sırada padişahla görüşüyor. Padişah ona 
diyor ki " Alımedi şöyle bir i ş  yapıyordu; ne olaydı da sen bunu 
tamamlıyaydın". Abdülvasi Çelebi eseri alıyor, incel iyor, d iyor k i :  
"Bu, hiçbir şekilde bizi alakadar etmeyen b ir  konuda yazı lmış; kil ü 
kal 'den ibaret bir mesnevi .  Ben bunu sana tercüme ederim amma, 
yarın bunu okuyanlar seni de, beni de hayırla yadetmezler. Padişahım ! 
Uygun görürsen ben sana Hali l İbrahim Aleyhi sselam ' ın destanını 
nazm edeyim de, ikimiz de yarın hayırla yad edi lel im." Padişahın da 
bu tekli fu · uygun gömıesi üzerine Abdülvasi Celebi, "Hal ilname" 
yahut "Dasatan-1 Halil İbrahim Peygamber" adındak i mesnevisini 
8 1 7  yı l ında tamaml ıyor. 

Abdülvasi Çelebi 'nin hayatı hakkında fazla bi lgi yok. Sadece bu 
eserinin mukaddimesinde verdiği bazı bilgi lerle kendisini tanıyoruz. 
Gönlüm onun Urfal ı olmasını arzu ediyor. Yani neden? Mesela o 
devirde en çok dikkat çeken mesnevi konularından b iri si " Y usuf  u 
Züleyha" .  Hz .  Y usu f Peygamberle Züleyha arasındaki münasebeti, 
aşkı, sevgiyi , muhabbeti ibret l i  bir şeki lde ortaya koyan mesnevi tipi 
eserler o güne kadar çok yazılmış.  Hemen her şairin böyle meşhur bir 
eseri olunca, daha sonraki şai r "ben de anı layım" diye aynı eserin bir 
benzerini ortaya koymuş.  Abdülvasi Çelebi " Hali lname"yi neden 
seçiyor? Pekala o da Yusu f i le Züleyha üzerine bir mesnevi 
yazabi l i rdi .  Fakat yazmamış . Ona bu i lham kaynağı nereden gel iyor? 
Ben onun Urfalı  olabi leceği , yahut bu bölgenin insanı olabileceği 
ihtimalini çok uzak gömıüyorum. Yahut da bu, daha şık oluyor, daha 
uygun düşüyor. 

İ lk eser, bu. Bu eserin bir başka özel l iği daha var. Hz. 
Peygamberle, Hz. İbrahim'in i l işkisi meselesi burada daha önceki 
toplantılarda da konuşmacı lar tarafından tartışıldı, bi lgi ler veri ldi . Hz. 
İbrahim'den bahsederken, onun yı ldızlarla olan münasehetindcn de 
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bahsediliyor. O sırada burçlar vesile edilerek içinde Hz. Peygamberin 
sema'ya urucu'nu, bir başka deyişle, edebiyatımızdaki özel adıyla bir 
mi 'raciye kaleme alıyor. Bu mi'raciye de Anadolu'da sahasında 
Türkçe olarak kaleme alınmış i lk mi'raciye oluyor. Yani Abdülvasi 
Çelebi, hem Halil İbrahim Peygamberin destanını bir mesnevi 
tarzında i lk defa Türkçe ortaya koyuyor; hem de bir vesile ile 
Hz.Peygamberin mi 'racını da burada anlatıyor. Güzel bir tevafuk, 
doğrusu. 

Her iki eser üzerinde de birer doktora çalışması yapıldı . Miraçla 
i lgil i  çalışma senelerce önce Kültür Bakanlığı tarafından neşredildi . 
Bugün hala araştıncı lann, Türk İslam Edebiyatı üzerinde çalışan 
kişilerin müracaat kitabı olmak gibi bir özelliğe sahip. Ama 
"Hal i lname"nin edisyon kritiği, i lmi neşri b i r  doktora çalı şması 
olarak aynı y ı l larda tamamlanmı ş  olduğu halde, hala 
kütüphanenin tozlu raflannda basılacağı günü bekliyor. Böyle bir 
sempozyumdan haberdar olduğum zaman benim de batınma "ne 
olaydı da, ben de oraya gidersem, bunu ŞURKA V'a tekl if edeyim. 
Çünkü onlar güzel kitaplar neşrediyorlar, bazıları benim elime de 
ulaşmıştı . Ola ki bunu da neşrederler" diye düşünmüştüm. Ayhan 
Gürtaş i simli bir arkadaşımızın İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde 1 985 
yılında hazırladığı bu çalışma böyle bir  himmet bekliyor. ilgi l ilerin 
nazarına arzederim. 

Hz. İbrahim'le i lgili diğer bir müstakil eser "V efat-ı İbrahim" 
adını taşıyan 1 00 küsur beyitlik bir çalışmadır. Bu eser tek nüsha. 
Buraya gelirken onu inceleyemedim. Kütüphaneden bana mikro 
fi lmini gönderemediler. Bu vefat-ı İbrahim başl ığı, bana bazı  
şeyleri hatırlatıyor. Bunun İbrahim mevlidinden bir  parça 
olabi leceğini düşünüyorum. Hz. İbrahim konusunda yazılmış 
mevlidden bir parça olabileceğini hatıra getiriyor. Bunun da üzerine 
ilerde inşallah bir çalışma yapılır. Böyle bir eser de var. 

Hz. İbrahim' den bahseden diğer eseriere gelince: 
Manzum veya mensur yahut hem manzum hem mensur -bu üç 

husus bütün sayacağım sözler için geçerlidir- Hz. İbrahim'den 
bahseden diğer eseriere gelince, bunların başında, siyerlerde Hz. 
İbrahim ile i lgil i  bol malzerneye rasthyoruz. Sonra Kur'in ve Hadisin 
dışında, bizim kısaca " İsrailiyyat" . dediğimiz bazı · yazılı ve şifahi 
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rivayetlere dayanan bilgi leri de topariayan Kısas-ı Enbiyalar içinde de 
Hz. İbrahim i le ilgili geniş bi lgi ler yer alıyor. Daha sonra en çok Hz. 
İbrahim'den bahseden eserler arasında bizim ansiklopedik eserler 
adını verdiğimiz "Marifetname, Envaru 'l  Aşakin, Muhammediye" 
gibi Anadolu halkının müslümanl ığının bugün dahi pek çok 
unsurlarıyla kendisinden kaynaklandığı meşhur eserlerde konuyla 
i lgil i geniş bi lgi lere rastl ıyoruz. Hatta bu arada söylemeliyim ki 
Mevlana'nın Mesnevi'si de Türkçe olmanıakla beraber zikri gerekl i  
olan bir kaynak olarak Hz. İbrahim'den pek çok yerde bahdesiyor. Bir 
de müstakil bölümü var. 

Yine Menazil-i Hac yahut Menasik-i Hac adını verdiğimiz 
kitaplarda Kabe ile i lgisi dolayısya Hz. İbrahim'den bahsedi ldiğini 
görüyoruz. Bunlardan Yunus'la çağdaş kabul edi len Ahmed Fakih'in 
"Kitab-a Evsaf-1 Mescid-i Şerife"sinde bi le, -ki bu da 
edebiyatımızdaki türün ilk ömeğidir- bazı bilgi ler var. Daha sonra 
Gubari isimli bir şairin sadece Kabe'yi konu aldığı uzun bir 
Mesnevisinde yine Kabe dolayısıyla Hz. İbrahim'den bahsedildiğini 
goruyoruz. Hz. Peygamberin hilyesini yazmak XVII. asırda 
Hakani'den sonra bütün Türk şairleri için i lgi çekici bir konu hal ine 
gelmiştir. Pek çok şair Hz. Paygamberin hilyesini yazmıştır. Burada 
kısaca bir bilgi vermek lazım. 

H ilye; Hz. Peygamberin şekli özell iklerini,  dış vası flarını, 
fiziki portresini anlatan nıanzılm eseriere deniyor. Pek çok şair bu 
konuda eser kaleme almış. Hakani'nin eseri rağbet görünce, daha 
sonra diğer şai rler de peygamberlerin hi lyelerini yazmak yoluna 
gitmişler. Bazı şairler de başka Peygamberlerin, mesela Hz. 
İbrahim'in hi lyesini yazma yoluna gitmişler. Bu vadide eser 
verirken, bunlardan mesela Neşati Dede, Hi lyey-i Enbiya'sında Hz. 
İbrahinı'nıe en geniş yer verenlerden birisidir. 

Bu arada şunu da söyleyeyim :  Bu dökümü tamamladıktan 
sonra vakit kal ırsa size bazı beyitlerden örnek vereceğim. En çok da 
bu hilyeden örnek vermek istiyorum. 

Sonra "siyer mevlitler" dediğimiz eserlerde Hz. İbrahim'le 
i lgil i  bi lgi ler vardır. Bunlar da bir eser bütünlüğü içinde Hz. İbrahim'e 
yer ayırmış eserler olarak ikinci bir grup teşkil ediyor. Üçüncü bir 
grup ise Hz. İbrahim'den çeşit l i  vesi lelerle bahseden şiirler, buraya 
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baktığımızda da en çok "İdıyye" dediğimiz Kurban bayramını anlatan 
şiirlerde Hz. İbrahim'den ve onunla i lgil i  şahıs ve mekan 
kadrosundan bahsedildiğini görüyoruz. Hz. İbrahim'in önemli 
vas ıflarından biri özellikle tevhid mücadelesidir. Tevhid dediğimiz; 
Allah'ın varlığından, birliğinden, esma ve sıfatından, tecelliyatından 
bahseden şiirler var. Daha sonra münacaat dediğimiz dualar içinde, 
Hz. İbrahim'den bahsediliyor. Şairterin divanlarının başında 
mutlaka yer alan üç şi irden biri si tevhiddir, biri münacattır, biri de 
na'ftır. Münacaatlarda Hz. İbrahim'den çokça bahsedildiğini 
görüyoruz. 

Tasavvufi eserler arasında "devriye" dediğimiz, Kainatın 
varl ığını bir  devir nazariyyesiyle anlatan eserlerde de Hz. 
İbrahim'in önemli bir yeri olduğunu görüyoruz. Nihayet yine 
tasavvufi eser kabul edeceğimiz, hepimizin de bildiği i lahilerde Hz. 
İbrahim'e sık sık yer verildiğini görüyoruz. Bu  vadide i lahiye 
benzeyen fakat farklı okunuş yeri olduğu için durak adını verdiğimiz 
şi irlerde de Hz. İbrahim'in zikredildiğini görmekteyiz. Buraya kadar 
belli başlı türlerde ve eserlerde Hz. İbrahim'in yer aldığını söylemiş 
oluyorum. 

Bunun dışında çeşitli şiirletde, beyitlerde hatta mısralarda, şairler 
anlatmak istedikleri bir kavramı, Hz. İbrahim'i esas alarak, onun 
başından geçen hadiseleri esas alarak anlatmaya devam etmişlerdir. 
Şöyle buraya gelirken bir-iki divan karıştırdım. Bu divanlardan bir 
tanesini kanştırdım. Aşağı-yukarı elli-altmış beyit buldum. Dolaylı 
olarak Hz. İbrahim'den anlatırnda istifade eden bu manada bir çalışma 
yapılırsa, zannediyorum yüzlerce beyit ortaya ç ıkabi l ir. Bu da, 
konunun bu şeki lde ele alınışının bile ne kadar zengin olduğunu 
bize gösteriyor. 

Bir hadis-i şerifte, Hz. İbrahim'in en çok Hz. Peygambere 
benzediği i fade ediliyor. Sıhhatini bilemiyorum. Beni de çok fazla 
alakadar etmiyor. Edebiyatçı için bunlar malzemedir. Onun hayalini 
harekete getiren şeylerdir. Edebiyata biraz mitoloj i, biraz efsane, biraz 
esatir lazım. Tadında ve kararında olursa, -yemek içindeki mitarı kafi 
tuz yahut biber gibi diyelim-, tatlı ve lezzetli olur. Bu sebeple böyle 
bir hadisten hareketle Hz. Peygambere benzemesi noktasından onun 
hi lyesi, özellikle yüz şekliyle ilgil i  şu bilgileri veriyor, bir mevlevi 
şairi olan Neşati Dede. 



2 1 0  

Hilyelerde usul şu: Önce vasıf, Arapça i fadesiyle zikrediliyor. 
Sonra onu şiir halinde, beyitler halinde şerh yahut açıklama yoluna 
gidi liyor. Burada hilyenin başlığı şu: Der Hilye-i Aleyhissalatü 
Vesselam: Hz. İbrahim'in mübarek benzi beyaz ve sakalı ak ve burnu 
çekme ve gözleri rfişen ve boyu orta boylu idi. 

Kim görmüş, kim bil iyor? Ben bilemiyorum. Ama bana çok 
güzel bir insan tarif ediliyor. O insan benim peygamberim.  Ben Onu 
gözümde ne kadar canlandırabiliyorum? Burası ayrı mesele. Ayrıca 
bu pek önemli de değil .  Bu bana manevi bir zevk veriyor, ruhumu 
okşuyor, hayal dünyaını dolduruyor. 

Şair diyor ki: 
"Levn-i vechinden bast-ı kelam, 

Dedi gayet/e sefid idi temam. 

(Yani o bembeyazdı.) 

Suham endam idi o sim-i ser, 

(Baştan aşağı nur heykeli gibiydi.) 
Nura gark olmuş idi serta -ser. 

(Baştan başa nur la dolmuştu. )  

Dahi olmuştu küşade cephe, 

(Açık alınlıydı.) 
Cirmi benzerdi hemen kurs-u mehe. 

(O'nun alnı, ayın yuvarlağına (on dördüne) benzerdi.) 

Subh-u sadık gibi bazi veri-tôm, 

Lihye-i paki ağarmıştı tamam. 

(Sakalı, sabahın aydınl ığı (gerçek sabah-fecr-i sadık) gibi 
bembeyazdı ve ağarmıştı.) 



1. Hz. l
'
brahim Sempozyumu Bild irileri 

Veelı-i piir-mirıma hem çıin hurşid. 

Sa 'şa 'a vermişti rişlı-i şejbı. 

(O beyaz sakalına güneş ayrı bir parlaklık vermişti . )  

Hem güler yiizliiydi hoş manzar, 

Daim şükıifile idi. çıln gül-i ter. 

(Daima açılmış bir taze gül gibiydi, güler yüzlüydü.) 
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Güler yüzlü olmak ne kadar muhtaç olduğumuz bir şey. 
Peygamberimiz de öyleydi, Hz. İbrahim de. 

Özüne hem dahi maildi yüzü, 

(Yüzü kendi iç güzelliğini yansıtıyordu) 
Nergis-i bağ-ı letfifetti, gözii. 

(Gözü Jetafet bağının nergisi gibiydi . )  

Hiilet efsa idi, çeşmi o kadar, 

(Gözü o kadar güzeldi ki,) 
Bakmağa doymaz idi ona nazar. 

(Yüzüne bakan devamlı bakmak isterdi . )  

Uzatmıyorum.- Size bir fikir vermıştır. Bir-iki beyitten de 
örnek vereyim.  Şairler özell ikle, birisinden bir caize almak 
istedikleri zaman, o kişiyi, lutfu ve İlısanı karşı l ıksız ve ,bol olan Hz. 
İbrahim (A.S.)'a benzetirler. 

Figani diye bir şairimiz var. Trabzonlu, benim-hemşerim. Cenabi 
Bey için yazdığı kasidede -bakın, kasidenin dini bir tarafı yok- şöyle 
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diyor: 
Mulıamrned ftyeti, Yusuf likft Cenahi hey. 

(Cenabi bey Yusuf güzelliği nde, Hz. Peygamber vasfındadır.) 
Ha/il lıftnü, HlZlr i/mu. Musevi giiftftr. 

O, (Hz. Hali l ' in sofrası gibi bir ikrama, ihsana, sofraya sahip. 
Hz. Hızır gibi i lme sahip ve Hz. Musa gibi sözleri müessir) diyor. 

Ne kadar din dışı bir konuyu, ne kadar dinin içinde ve 
bahsedilen peygamberlerle anlatıyor. 

Yine size din dışı başka bir örnekten bahsedeyim. Rahşani diye 
bir şairimiz var. Sevgilisinin güzelliğini vasfederken şöyle diyor: 

"Kızarmış terleyip rulısftrın ey me/ı tftb göstermiş 

Halil asa cemalin ateş içre ab göstermiş " diyor. 
(Y anağın terleyip kızarmış ve parlıyor, 
Güzelliğin tıpkı Halil gibi ateş içinde su göstermiş.) 
Şairin bu beytinde olduğu gibi güzelin yanaktan ateşe, zülfü ve 

kaşı ise bu ateş üzerine kurulmuş bir idam sehpasına yahut mancınığa 
benzetitmiş ve buna siyaset$3.h-ı İbrahim denilmiştir. 

Burada da din dışı bir konu, dini motifler kullanılarak anlatılmış. 
İşte bizim edebiyatımız, bütünüyle İslami Türk Edebiyatı, bu. 

İslami vasfını çekip aldığımızda geriye pek fazla birşey kalmıyor. 

OSMANLlLARlN KABE'YE HiZMETi 
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Prof.Dr. Ziya KAZICı
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Osmanlı Kabe'ye ve bölge insanına vahy'in indiği Resulullah'ın 
yaşadığı bir bölge olarak çok büyük bir önem vermiştir. Adeta 
başka İs lam devletleriyle mukayese edilemeyecek derecede bir 
ehemmiyet vermiştir. Bu sebepledir ki daha henüz Harameyn 
Osmanlı idaresine geçmemişken bile Osmanlı kendi ülkesinden yani 
Anadolu'dan o bölge insanına yardımlar gönderiyor idi .  

Bir diğer husus; Osmanlı Kabe'yi koruma hususunda da son 
derece hizmet eden, çalışan bir devlet olarak tarihteki yerini almıştır. 
Şimdi diyeceksiniz ki bu koruma hangi şekilde olmuştur? 

Bizim tarihimizde ve özell ikle yeni tarihierimize pek intikal 
etmeyen, geçmeyen, ancak birkaç seneden beri üzerinde ehemmiyetle 
durulan bir konuyu dile getirmek istiyorum: Ben bu konuyu Mısır'daki 
bir konferansta da gündeme getirmiştilm. Bazı kimseler "nası l olur?!-' 
demişlerdi .  O konu şudur: Osmanlı-Memlfik münasebetlerinin 
temelinde Kabe'nin muhafazası gençeği vardır. Temelde bu var. Bunu 
bir örnekle açıklamak isterim: 

Portekiz donanınası Kızıldeniz Babu'l-Mendeb'ten içeri girmek 
üzeredir. Fakat Memlfik Ordusu bu orduğu yenme, bunu oradan 
defetme gücüne sahip değildir. Bu sebepledir ki -daha henüz 
Yavuz'dan önce- Memlfik Devleti kendilerine askeri bakımdan, 
özellikle deniz askeri bakımından yardım edilmek üzere Osmanlılardan 
bir asker ve usta grubu isteyecektir. Ve o günün şartlarında iki bin 
kişilik bir usta gurubu Kahire'ye gönderil ir. Oradan Süveyş' e geçil ir. 
Burada Osmanlı ustaları tarafından bir takım gemiler yapılır. Ama 
sonuçda yine de muvaffak olunamaz. Ve artık Mekke'nin l iman şehri 
olan Cidde yavaş yavaş tehlikeye girmek üzeredir. İşte gerek bu, 
gerek diğer dünya şartları muvacehesinde Osmanlı Devleti Kabe'yi 
muhafaza etmek üzere ve daha güçlü, daha kuvvetli olabi lmek için 
de aradaki beylikleri kaldırmak üzere harekete geçer. Sonuçta işte 
Mercidabık, Ridaniye Savaşından sonra . Osmanlı ordusu Kahire'ye 
girer. Kahire'ye girmesiyle birlikte yaptığı ilk iş, Süveyş donanmasını 
kurup Kızıldenize açı lmak olur. Ondan sonra Osmanh-Portekiz 

• Marmara Ün. i lahiyat Fak. İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
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münasebetleri ta Hindistan'a kadar gider. Yani Osmanl ının 
hedeflerinden bir tanesi budur. 

Gerçekten Osmanlı ,  Kabe'ye ve Kabe halkına en yüksek 
hürmet derecesini göstermiştir. MesaJa İmam Malik'in "Resullahın 
kabrinin bulunduğu bir yerde hayvana binrnekten haya ederim" sözü, 
nasıl bir tevazuyu ifade ediyorsa; Osmanlı  şairlerinden olan 
hemşerimiz N abi'nin "Sakın terk-i edepten kfıy-i mahbfıb-i Huda 'dır, 
Nazargah-ı İlahidir makam-ı Mustafa'dır" sözü de aynı tevazu ve 
hürmet seviyesini göstermektedir. Osmanlı buralara Haremeyn demiş. 
Biz Haremeyn denince hem Mekke hem Medine ikisini birden 
anl ıyoruz. İster istemez her ikisinden babsetrnek durumunda 
kalıyoruz. O bölgeye veri len önemi ortaya koyma bakımından 
söylüyorum, bu derece bir önemi var. 

V e diğer bir husus, sade bir vatandaş tarafından Kabe'ye veya 
Medine'ye Resfılullah ' ın (sav) yaşadığı, türbesinin bulunduğu bir yere 
karşı şu şeki lde bir saygı gösteriliyor: Mir'litü 'l-Harameyn adl ı  
eserin yazarı Eyyüb Sabri Paşa, Osmanl ı lardan önceki devletlerin 
Harameyn için yaptıkları hizmetlerden bahsettikten sonra şöyle 
diyor: Sultan Abdulmecid bir gün hastadır. Bu sebeple devlet işlerini 
i lgi lendiren mektuplar kendisine okunurken, kendisi bunları yatarak 
dinl iyordu. Fakat bir gün derler ki ,  Medine halkından bir mektup 
var, Efendim bir arıza var. Bunun üzerine "Durun okumayın, beni 
kaldırın, oturtun" Kaldınrlar, oturturlar, ondan sonra "Okuyun, Onlar 
Resulullah'ın komşularıdır. Ben Resullullah'ın komşulannın 
gönderdiği bir mektubu yatarak dinlemekten haya ederim" der. 
Abdülaziz' in Harameyn'e karşı hürmeti bu derecedir. Osmanlı 
hükümdarlarının Harameyn'e bakışı işte böyledir. Harameyn halkına 
bakış açılan da böyledir. Bütün Osmanlı hükümdarlan başa geçtikten 
sonra Mekke ve Medine'de, bir hayır eseri meydana getirmiştir. 

Şunu da hemen anti parantez olarak söyleyeyim. Hiç bir Osmanlı 
hükümdan Hacca gitmemiştir. Hükümdar olarak hiç birisi Hacca 
gitmemiştir. Ama her sene sürre alaylanyla birlikte en az beş - altı 
kişiyi kendi özel paralarıyla Mekke'ye gönderirler. Bu kişiler onların 
adına hac farizasını yerine getirirler; onlar adına tavaf yaparlar ve 
hükümdarin gönderdiği özel yardımlan dağıtırlardı. 

Acaba Yavuz Sultan Selim Mısır'ı aldıktan sonra oradan 
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Mekke'ye gidemez miydi? Pekala gidebilirdi, ama gitmedi. Niye? Bir 
hükümdar olarak, orayı zapteden bir kişi olarak orada görünmek 
istemiyordu. Daha Yavuz Sultan Selim Kahire'de iken bizzat Ebu'l 
Serakat'ın oğlu Ebu Numeyr bir takım mukaddes emanetlerle ve 
hediyelerle birlikte oraya gelir, kensinin ve orasının Osmanhlara 
bağlılığını bildirir. Böylece Yavuz Sultan Selim oraya gitmeden 
Mekke-i Mukerreme'nin kendisine bağlanması işi halledilmiş olur . . 

Henüz Osmanlı idaresine geçmedİğİ zaman bile bakıyoruz; 
Anadolu'da Harameyn halkına yardım edilmek üzere vakıflar tahsis 
edilmiştir, vakıflar kurulmuştur. Osmanlı döneminde Harameyn 
vakıflan kurulmuştur. Niçin? Çünkü Osmanlı diyor ki, "Kur'an'ın nazil 
olduğu, Peygamberin yaşadığı bir bölge insanının fakr u :iaruret 
içerisinde olmasına benim gönlüm razı olmaz." Hele kendilerine 
geçtikten sonra Yavuz Sultan Selim'den itibaren sürre, yani Mekke, 
Medine halkına yardım, bir kanun hükmüne girmiştir. Her sene o 
günün ulaşım şartianna göre ya vapurla ya trenle yahutta deve 
katarlanyla mal, yiyecek, kurbanlık, giyecek, her türlü eşya sürre ile 
gönderi lirdi. En son sürre 1 9 18 senesindedir ki - 1 918 senesi artık 
Osmanlının can çekiştiği bir dönemdir- trenle Şam'a kadar gider, 
ancak daha aşağısı o dönemde İngilizlerin idaresinde olduğu için, 
sürre daha aşağıya gidemez. Tekrar geriye dönüp İstanbul'a gelir. 
Gerçekten Osmanlılar hiçbir devlete nasib olmayancak bir düzeyde __ 
Kabe'yi, Harameyni ve Harameyn halkını · koruma çabası �içinde 
olmuşlardır. 

Bir Harre olayı Osmanlı tarihinde yoktur. Mekke'de Abdullah 
b. Zübeyr'in halifeliği döneminde Erneviierin taş üstünde taş 
bırakmadıkları benzer bir hadise yoktur. Harre olayı diyoruz, bir çok 
arkadaşımız bilmez, ancak tarihçi arkadaşlanmız bilir. Medine'nin 
Harre semtinden Medine'ye giri lmiştir. Kim girmiştir? Emevi ordulan.  
Ne yapmışlardır? Üç gün üç gece Medine'yi mubah saymışlardır. Her 
türlü hareketi yapabilirsiniz; hırsızlık, çapulculuk, adam öldürmek, şu, 
bu her türlü şey serbesttir. Üç gün, 'tarihte -Harre olaYı diye meşhurdur. 
Kime ne yapılıyor? Daha sahabe çocuklanna yapılan bir olaydır. 
Osmanlıda böyle bir şey göremiyoruz. 

Efendim, benim Osmanlım, benim halkım, hala bugün 
Kıbleye karşı ayaklarını uzatmıyor. Bir bina yaptığı zaman tuvaletİn 
önü veya arkası Kabe'ye yönelik ise krokisinde değişiklik -yapıyor. 
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Neden Kabe'ye yönelik ise planında değişiklik yapıyor? Neden? 
Kabe'ye olan hürmetinden, Kabe'ye olan bakış açısından. Zira orası 
Peygamberin (sav) yaşadığı, vahy'in indiği o mekana Osmanlı 
hürmetkardır. Kur'an-ı Kerim'de Bakara 1 25 .  ve el-Hac 1 26. 
ayetlerinde Allah Tealanın Beyti diye tasrih ettiği, açıkladığı, 
Osmanlıların Beytullah diye andıkiarı Kabe'ye Osmanlılar bu derece 
hürmetkardır. Bu mekana karşı Osmanlı Allah' ın Evi olarak hürmet 
duyar. 

Osmanlı revaklanna bir bakın! Osmanlılar döneminde yapılan 
Haremdeki revaklara bakın! Hiç birisi Kabe'den daha yüksek 
değildir. Hacca gidenler gönümüzde görmüşlerdir. Biraz yüksekten 
baktığınızda revakların arkasından pekala Kabe'yi görebi lirsiniz. 
Osmanlılann Harameyn'e bakışı i le diğer Müslüman devletlerin 
Harameyn' e bakışı mukayese edildiği zaman, Osmanlılar çok yüksek 
bir hürmet derecesine sahip görünüyor. Emevilerin, Abbasilerin 
Harameyn'e, Mekke ve Medine halkına ve Hz.  Peygamberin 
ai lesine yaptıklarına baktığımızda, Osmanlı i le  mukayese 
edilemeyecek derecede bir farklı l ık içerisindedirler. 

Tarihte hiçbir müslüman devlet Osmanlılar kadar gayr-i müslim 
nüfusu sınırlan içerisinde banndırmamıştır. Ne Abbasilerde var, ne 
şurda, ne burda var. Osmanlı bütün devletleri adaletle idare etmesini 
bilmiştir. Hele müslüman olan kendi kardeşlerine yani müslüman olan 
ve kardeşim diye kabul ettiği insanlara, Harameyn halkına kaşı bu 
davranışı çok daha farkılı dır. Harameyn 'den bir kaç alim zat eğer 
İstanbula gelecek olurlarsa, Osmanlı bunlara tahsisat ayınyor. Yani 
sürre'nin dışında, Harameyn Vakıflannın dışında, devlet bizzat bunlara 
tahsisat ayınyor. 

Bununla ilgili olarak elimizde pek çok belge var. Hatta ben 
Osmanlı arşiv belgelerinden birini yanımda getirdim. Burada okumaya 
gerek yok. Hani görmeniz için getirdim.  Osmanlının Harameyn'e 
bakış açısını ortaya koyan dünya kadar belge var. Aynca sürre 
alaylanyla ilgili çalışmalar, araştırmalar, önemli eserler var. 
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KABE VE MESCİDÜ'L-HARAM 

Dr. Sadık ERASLAN* · 

Rivayete göre Kabe'nin ilk temelini atan Hz. Adem'dir. Fakat 
asıl hanisi Hz. İbrahim'dir. Buna Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayetler 
delil olarak gösteri lmektedir. Hz. İbrahim'in yaptığı i lk binanın 
duvarları dokuz zira yüksekliğindedir. Aynı zaman bu bina üstü açık 
tavansız, dört köşeli bir duvardan ibarettir. 1 

Bu mütevazı eserin yapıtışındaki gaye insanlığı putperestlikten 
korumaktır. Bu bine Hz.İbrahim'den itibaren Hz.Muhammed'e kadar 
yaklaşık 2600 sene ayakta kalmaya devam etmiştir. Yalnız Ka'be, 
Kureyş devrine kadar insan boyundan biraz yüksekçe olan bu 
duvardan ibaret kalmıştır. 

Ka'be, hicretten onsekiz sene evvel Kureyşliler tarafından 
yeniden inşa edilmiştir. Bu binanın üstü ilk defa bir tavanla 
kapatılmıştır. Aynı zamanda Ka'be duvarının yüksekliği 9 ziradan 1 8  
ziraa çıkarılmıştır. Bu sıralarda Ka'be'nin iç duvarlarıyla tavanı 
Hz. İbrahim dahil enbiyanın resimh::riyle süslüdür. 

İslam'ın zuhuru ile birlikte Ka'be'nin etrafındaki · daire 
biçimindeki boşluğa Mescidüi-Haram ismi verildi. Kuvvetli 
rivayetlere göre Hz.Peygamber ve Hz.Ebubekir dönemlerinde de 
Ka'be çevresinde herhangi bir duvar yoktu. Mescidül-Haram' ın 
çevresi ilk defa Hz.Ömer tarafından bir duvarla çevri lmiştir. 
Dolayısıyla İslam döneminde Mescidü 'I-Haram ' ın · ilk hanisi 
Hz.Ömer'dir. Aradan on sene geçtikten sonra Müslümanların 
çoğalması ve dolayısıyla hacıların sayısının da yükselmesi üzerine 
tekrar Mescidü-1 Haram'ın genişletilmesi zarureti ortaya çıktı. Bunun 

• Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi. 

1 Al-i lrnran, 96-97, Ayr. bkz.Fevvaz Ali, el- Mescidü-1 Haram, ei-Buhus "tıl- Fıkhiyye 
ei-Muasıra, Sayı 29, S. 1 32 .  
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üzerine H.26'da Hz.Osman tarafından mescidin duvarları yıktınlarak 
saha genişletildi ve i lk defa namaz kılanlar için üzeri kapalı revaklar 
yapıldı. 

İslam döneminde Ka'be'nin temelden yeniden yapılması 
Abdullah bin Zübeyr zamanında gerçekleşmiştir(H.65). Zira Y ezid 
tarafından Mekke kuşatıldığı sırada meydana gelen yıkım ve 
yangından Ka'be de büyük çapta zarar görmüştü. Bizzat Ka'be 
inşaatında rol alan Abdullah bin Zübeyr, Ka'be'yi İbrahim(a.s)ın attığı 
temeller üzerine yeniden bina etmiş ve yüksekliğini 1 8  ziradan 26 
ziraa çıkarmıştır. Ayrıca İbn Zübeyyr içeriden aydıntatılması için 
San'a'dan şeffaf mermerler getirmiş ve Ka'be'nin . tavanına 
yerleştirmiştir. 

H.74'te ise Mekke şehri Haccac tarafından kuşatıldığında Ka'be 
de. tahrip edildi. Ancak yine Haccac tarafından tamamen yıktınlarak 
yeniden yaptırıldı. 

Haccac'dan sonra Osmanltiara gelinceye kadar özellikte Emevi ve 
Abbasi hükümdarları tarafından zaman · zaman Ka'be ve Mescidü ' l
Haram tamirat görmüştür. 1 

Yavuz Sultan Selim (9 1 8-926/ 1 5 1 2- 1 520) Hararneyn-ı Şerifeyn 
ahatisi olan Mekke, Medine halkına büyük yardımlar yapmakla beraber, 
Mescidü'l-Haram ve Ka'be ile i lgi li çalışmalar daha ziyade Kanuni, onun 
oğlu II. Selim vç onun oğlu III. Murad devirlerinde gerçekleşmiştir. 2 

Yeri gelmişken bu konu i le i lgil i  bazı eserlerde yer alan çelişkiye 
bir açıkhk getirmek istiyoruz. Şöyle ki, El-Ezraki'nin, Y.Vehbi Yavuz 
tarafından terceme edilen "Kabe ve Mekke Tarihi" isimli eserinde şu 
i fadelere yer verilmektedir: " . . .  Yavuz, mescid duvarlarının yıkılıp 
yeniden yapılmasını, tavanın eskiden olduğu gibi ağaçtan değil de taş 
kubbe ile yapılmasını emr etti . Bu tamirat işine hicri 979 senesinde 
başlandı. Bina tamamlanmadan, 982 senesenide Yavuz Sultan Selim 

1 "ei-Mescidii'l -Haram (projesi)" isimli eser, Mekke, Melik Halid dönemi, S.25-80. 

2 Eyüp Sabri Paşa, Mir'atu'l-Haremeyn (Mir'at- Mekke), c.ll, S.760-763. 
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vefat etti. Onun vefatını müteakip tamiratı oğlu III. Murat tamamladı. 1 
Bu bilgiler Kamil Miras'ın Tercümesi olan Tecrid-i Sarih'in c.VI. 

s.SO'de aynen yer almaktadır.2 Zira buradaki bilgilerin de el-Ezraki'den 
alındığı anlaşılmaktadır. Halbuki burada ismi geçen Sultan Selim'in 
Yavuz Selim değil ,  Il . Selim olduğu gayet açıktır. Çünkü H.982 yılında 
vefat eden Il. Selim'dir. Yavuz Selim ise H .926 yılında vefat etmiştir. 
Ayrıca bu projeyi tamamladığı söylenen III. Murat da Il. Selim' in 
oğludur. 

Bu hususu, Eyyup Sabri Paşa'nın Mir'atül-Haremeyn' inde açıkça 
görebiliriz. Sözkonusu metin aynen şöyledir. "Mescidü-1 Haram'ın ahşap 
olan binası yıkılıp yerine kubbelerin yapılması, Kanuni'nin oğlu Il. Selim 
zamanında Mısır'da bulunan Sinan Paşa'ya ferman olarak gönderildi. O 
da Bab-ı Ali çavuşlarından mimarlık sıfatıyla mühendis Mehmed 
Efendinin görüş ve tasvibini alarak H.980 senesinde Mescidü' l-Haram'ın 
eski duvarlannın yıkımı ve yerine yenisinin yapılmasına başlanmasını 
gerçekleştirdi. Böylece doğu ve kuzeydeki inşaat H.982 senesinde 
tamamlandı. Ancak bu esnada Il. Selim vefat etti ve yerine geçen oğlu 
I II .  Murat geri kalanını H.984 senesinde tamamladı. Bütün bu 
faaliyetlerde mukaddes binalann bakımı ile görevli Mısır'da bulunan 
mir-i miran Ahmed Beyin rolü büyüktür. Ancak Il. Selim ve III. Murad'a 
da nasip olan bu hizmet ne Osmanlı ve ne de önceki saltanat 
sahiplerinden hiç kimseye nasip olmamıştır.3 Ancak Il. Selim devrinde 
bu planın Mimar Sinan tarafından yapıldığına dair sağlam kaynaklar 
vardır.4 

Daha sonra I.Ahmet (H . l  020), Hamid-i evvel tarafından mescid'te 
bazı tamirat yapıldı . H. l 040'te ve IV. Murat Ka'beyi yeniden Xl. defa 
olarak yaptırdı. H. 1 235'te Sultan Mahmut ve H . 1 259'da onun oğlu 

1 Ebu'I-velid el-Ezraki, Ka'be ve Mekke Tarihi, (Çev.Y.Vehbi YAVUZ), 
İst., 1 974,S.374,375. 

2 Sahib-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, Zebidi, (Çev:Kamil 
Miras), c.VI, S.50 ankara, 1 974 

3 Eyüp Sabri Paşa. A.g.e., C.II, S.760-763-765. 

4 Yılmaz Can. İslam'ın Kutsal Mabetleri: Ka'be, M.Haram, M.Nebi, Samsun, 1 995, 
S.3 1 ,  Ayrıca bkz. Zeki Sönmez, Mimar Sinan Dönemi Türk Mimarlığı ve Sanatı, TİB 
Yay. İst. 1 988, s. 345-346. 
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Abdülmecid tarafından tekrar tamirat yaptınldı. 1 

Osmanlı, Sürre alayları2 düzenleyerek ve vakfiyeler kurarak 
Harameyn ahalisine yardım akıtmıştır. Bu sürre alayları II .  Beyazıd 
zamanında da vardır.3 

Sultan Süleyman (Kanuni) zamanında Mekke'nin içme su yollan 
(Ayn-ı Zübeyde) tamir edilmiştir. Esas ismi Ma-i Arafat olan bu suya 
"Ayn-ı zafedan" diye ikinci bir kaynak eklenerek çoğaltı lmıştır. 4 

i l im ve kültür alanında da Kanuni dört mezhep uleması için "Dört 
Bab Medresesini" kurarark önemli bir hizmette bulunmuştur. 5 

Osmanlı 'nın Harerneyn-ı Şerifeyn'e verdiği önemin en bariz 
örneklerinden biri de Sultan Abdulhamit tarfından yaptınlan Hicaz 
Demiryollandır. İstanbul, Şam ve Medine'yi birbirine baglayan bu 
demiryolu projesi, tarihçilere göre Sultan Abdulhamid'in en büyük 
eseridir. Abdulhamid bu proje i le iki büyük hedefe varmak istemiştir. 

1 )  Hacılara hizmet vermek. 
2) Bu vesileyle ulaşım kolaylığını sağlayarak Müslümanlar 

arasında kuvvetli bir birlik sağlamıştır. 6 

Sultan Abdulhamit diğer demiryollarını şirketlere verdiği halde 
Hicaz Demiryolunu. hariç tutmuştur. Zira Sultan buna çok önem verir ve 
"Hicaz demiryolu inşası benim eski rüyamdır" demektedir.7 1 901  i le 
1 908 arasında bu hattın tamamlanması planlanmıştır.8 

1 Eyyup Sabri Paşa, A.g.e, c.II .  S.769,770,772 Ayr.Bkz.aynı es�r, C. ı ,  S.532,S.670. 

2 Sürre Alayları için bkz. Münir Atalar, Osmanlı Devletinde Sürre-i Hümayün ve Sürre 
Alayları, Ankara, ı 99 1 .  Vakfiyeler için bkz. Ziya Kazıcı, İslami ve Sosyal Açıdan 
Vakıflar, İstanbul, 1 985.  Ayr.Harameyn vaktiyeleri için bkz.M.Zeki Pakalın, Osmanlı 
Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul, ı 97 ı ,  C.ı, S.743 ve vd. 

3 Eyyüp Sabri Paşa, A.g.e. 670. 

4 Eyyüp Sabri Paşa, A.g.e. 730-748. ·� 

5 Eyyüp Sabri Paşa, A.g.e. 758. 

6 Abdulbasıt Bedr, et-Tarih eş-Şamil lil-Medineti '1 Münevvere, c . III, sh. ı O. 

7 Hicaz demiryolu için bkz. Orhan Koloğlu, "Hicaz Demiryolu ( 1 900-ı 908) Alman, 
Finansmanı Sonucu", Çoğunu Yuhalayan Osmanlı, İstanbul, ı 995, Sh.298-334. 

x Enver Ziya Karai, Osmanlı Tarihi, c .X, s.468-47 ı ). 
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H icri 1 326 'da tamamlanan bu demiryolu, Medine ve Şam 
arasında dokuz sene kadar hacı lara hizmet vernı işt ir. Bu uzunluk 1 303 
km.dir. 1 

Şimdi de biz Osmanl ı 'nın Haremeyn halkına verdiği öneme bir iki  
örnek vernıek ist iyoruz.  

Osmanlı  Haranıcyn- i  Şeri feyn bölgelerinde yaşayan ahaliye de bu 
mukaddes mekanlar hürmet ine yardımda bulunmak için adeta her fırsatı 
değcrlcnd irnı i şt i  r. 

Bu hususa veri lcbi lecek bir örnek, Cezayir ve Tunus arasında 
harbe vcsi le  teşki l  edecek kadar önem kazanan bir sınır anlaşmazl ığıdır. 
Anlaşmazl ık konusu olan ''Arko" deni len bir kale ile çevresindeki 
bölgclerd ir. Uzun çabaları sonucunda Osmanl ı ,  buranın daha yakın olan 
Tunus'a veri lmesin i .  l�ıkat gel irinin tanıanı ının Medine fukarasına 
aktarı lmasını kararlaştırı r. � 

Diğer bir örnek olarak : Harcnıeyn halkından olan kişi eğer "ehl-i 
beyt'' ten ise o zaman adeta Osman l ı  ülkesinde bir dokunulmazl ığa sahip 
ol ur. N i tekim bu sü tale iç in "Nakibu ' l - Eşran ık" i smi  alt ında m üstak i l  bir 
müessese teşk i l  edi lmişt i .  Osmanlı ' nın bu sülalcye verdiği destek ve 
himayeye devlet in  yıkt i ı şına kadar devanı ed i lmişt ir. Öyle k i ,  onlardan 
suç i şleyenler bi le cczalandır ı l nıazdı .  N i tek im l l .  Mahmut ( 1 808- 1 839) 
döneminde Mckke emiri yak ın larından Şeri f Racih deni len bir zat, 
i şlediği suçtan dolayı M ısır'da M .Ai i  Paşa tarafından hapse mahkum 
edi l ir. Ancak bunu duyan sultan dcrhal bu ;:atın serbest bırakt imasını 
temin eder. 3 

1 A l i  l l a fız. Fıısıı lıın \1 in Tarihi " l - \1 iinen ere. ( l l .bask ı )  1 984. Cidde. S.40-44. 

� Feridun Bey. \l iinşcatii "s-Selatin. i sıanbııl. 1 265. c . ı ı .  S.84-86. 

' isına i l  l lakkı  l :  zunçarşı l ı. \1ckh·-i \l iikerrenıe E mirleri. Ankara, I 972. SS d.not: 1 .  
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HALK KÜLTÜRÜNDE Hz. İBRAHiM ve URFA* 

Mehmet OYMAK
** 

Her birimiz, insanoğlunun yeryüzündeki bütün geçmişi kadar 
yaşl ı  doğarız .  Dünya ancak ölülerin biriktirmiş olduğu kuvvetler ve 
enerji ler sayesinde mevcuttur. Her insan varlığı, insanlık ağacının bir 
yaprağından başka bir şey değildir. Onu besleyen kökler, halk 
gc!Cnckleridir ki geçmişin pek öncelerine kadar giderler. Bunlar bizim 
bi lgi lerimizin hareket noktasını ve bilimlerimizin çoğunu teşkil 
ederler. (P .Saintyves, Falklor El kitabı, - Tercüme - İst. I 95 1 )  
Folklorü - Halk B i limi i lk defa ciddi olarak değerlendiren Saintyves 
hu bilimin önemini yukarıdaki cümlelerle ifade ediyor. 

Evet, Halk Bil imi her ne kadar kesin bir del i l  değilse de önemli 
bir bi lgi kaynağıdır. Zaten konumuzda da bunu görmekteyiz. 

1. URFA VE ÇEVRESİYLE İLGİLİ BİLGİLER 

1 .  Harran - Arran (ljakrnessa)- Karran 

M.Ö. I I I  bin yı llarından sonraki tarihi belgelere de adı geçen 
HARRAN Mezopotamya'nın en eski yerleşim merkezlerinden biridir. 
İnançları Hz. İdris (a.s. )'e kadar dayandırılan SABİİ'lerin merkezi ve 
SiN MABEDi'nin bulunduğu şehirdir. Sümer, Akad, Asur, Hitit ve 
Mari (son olarak öğrendiğimiz gibi) Ebla tabietlerinde adı geçer. İran 
ve Bizansl ılarda da önemini korur. İslami dönemde Il .  Mervan i le 
Emevilere başkentl ik yapar. 1 260 Moğol istilası i le yakılıp yıkıl ır. 

' Sı:mpozyum Bildirilerilerinde yer almayan bu yazı, basımda kitaba eklenmiştir. 
• ·  I larran Ün. i lahiyat Fak. Öğrt. Gör. 
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HARRAN, hem ilk çağ felsefe ekolü (Harran Okulu) ile hem de 
İslami Dönem'de Xl. yüzyıla kadar tercüme ve öğrenim faal iyetleri ile 
Bilim merkezi idi . Ünlü HARRAN ÜNiVERSiTESi buradaydı. 

Yüzlerce bilgin ve birçok evliyaya mekan olmuştur. Şeyh Yahya 
Hayati Harrani, Cabir İbn-i Hayyan, E l  Battani ,  İbn-i Teymiyye ve 
Sabit İbn-i Kurra en şöhretli leridir. 

Urfa'ya 45 km. mesafede olan bu tarihi şehir Hz. İbrahim 
(a.s.)'in hayatında önemli bir yer tutar. 1 5  yıl kadar burada yaşamış, 
adı ile anı lan İBRAH iM MESCİDİ'nde ibadet etmiştir. Babası AZER 
vefat edince söylentiye göre bugün Şeyh Yahya Hayat-i Harranİ 
Türbesi olan mevkide defnedilmiştir. Seyahatnameler Hz. İbrahim 
(a.s. )'in dinienirken sırtını dayadığı taşın son yüz yıla kadar ziyaret 
edildiğini söyler. 

HARRAN adı nereden gelmiştir. Bunun için Hz. İbrahim'in 
soyuna bakıyoruz. Hz. Nuh (a.s. )'un oğlu SAM, onun oğlu 
ERF AH Ş EZ, onun oğlu ŞALEH ve HARRAN. Bu HARRAN'dan 
dört kuşak sonra Hz. İbrahim'in dedesi NAHOR gelmektedir. 
NAHOR'un oğullan AZER ve HARRAN. Bu Harran Hz. İbrahim'in 
amcasıdır. Azer'in üç oğlu, İBRAHiM (a.s.), NAHOR ve HARRAN. 
Böylece Hz. İbrahim'in soyunda üç HARRAN olduğunu görüyoruz. 
Büyük atası, amcası ve kardeşi . İ lk dönemlerde şehirler genellikle onu 
kuranların adları i le adlandınlırdı. Belki bu şehir de ilk HARRAN'ın 
adını almıştır. 

2. Seruğ-Seruc 

Urfa'nın 45 km. güneybatısında bugün bir i lçe merkezi olan 
tarihi şehir. İlk Çağ'ın OSTRHOENE ülkesinin şehirlerinden 
ANTHEMUSIA veya BATNAİ (Bathnae)'nin yerine geçtiği ileri 
sürülen " İpek Şehir". Bir dönemde oradaki i leri ziraatın eseri olarak 
İpekçiliğin çok geliştiği ve sanayinin kurulduğu şehir. Bugünün 
Seruc'u veya Suruç'u . . .  

Kaynaklarda SERUG diye geçen bu  şehrin de Hz. İbrahim ile 
çok yakın bir il işkisi var. Hz. İbrahim'in babası Azer, dedesi Nahor. 
Nahor'un babası ise SERUG'dur. Tarihte adı SERUG olan bu 
ilçemizle, Hz. İbrahim (a.s.) ' in atası SERUG aynı adı taşımaktadırlar. 
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3. Mancamklar 

İç kalenin üzerinde beyaz taştan yapılmış bir çift sütundur. Hz. 
İbrahim (a.s.) ' in ateşe düştüğü yere hakim bir yerdedir. O gün ateşe 
atmakta kul lanılan mancınığı sembolize ettiğine halk inanır. Hz. 
İbrahim (a.s.) için yakı lan ateşe yaklaşılamadığı için mancınıkla 
atılmıştır. 

4. Ateşe Düştüğü Makam 

Üzerine Me'mun döneminde bir ziyaretgah ve cami yapılmıştır. 
Su kaynağı mevcuttur. Ak Balik ziyaret edilir. Halilurrahman Camii 
diye anı lır. Urfa'da tarihi bilinen en eski camilerdendir. 

5. Ayn-Eiürus 1 Ayn Halilurrahman 

"Düğün Gözü" anlamına gelen bir su kaynağı ve gölcüktür. 
Urfa'nın 50 km güneyinde, Harran'ın ZO km güneybatısında, Akçakale 
ilçemizdedir. Yarısı Türkiye'de yarısı da Suriye'de kalmış olan bu su 
kaynağı bir vaha görünümdedir. Hz. İbrahim ile Sare, Haleb'e 
geçerken bu konaklama yerinde evlenmişlerdir. Bu yüzden de buraya 
DÜGÜN GÖZÜ anlamında A YNEL ÜRUS denmiş  ve halk arasında 
anlatı la gelmiştir. Bir diğer adı ise AYN · HALiLURRAHMAN'dır. 
Halilurrahman kaynağı ve gözü . . .  

6.  Abram Ada 

Bazı kaynaklar Hz . .İbrahim (a.s.) hakkında bilgi verirken, O'nun 
ilk defa ABRAM diye çağrıldığım ve izine ilk defa Suriye'nin 
kuzeyinde rastlandığını yazar. 

Bugün hala Urfa'nın köylerinde İbrahim isimli olanların İBRAM 
diye çağrı ldığım görmekteyiz. Acaba bu hala o i lk telaffuzun devamı 
olamaz mı? 

7. Guta 

Yüzyı l ın başına kadar ıç kalenin batı ucunun kuzeyinde ön 
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tarafında "Etrafı surtarla çevril i" bu yere GUT A dendiğini 
okumaktayız. Bu yeri bugün şöyle tahmin ve tarif edebiliriz: 

Yakup Kalfa türbesi ile Hali lurrahman Camii arası ki cami de bu 
yere yapılmış olmaktadır. Bu mevki şimdi YAKUP KALF A parkı ve 
çevresidir. (Son yı l larda bu parkın adı da değişmiştir) 

GUT A'nın bir anlamı da sulak ve yeşil l ik mevkidir. O bölgede 
bu tanıma uymaktadır. 

8. Kuşoğlu Nemrut 

Ebul Farac, Kuşoğlu Nemrud'un Ş İN AR' da bir kule yaptırmaya . 
başladığını söyler. İnşaatın başlaması da ARO'nun 70. yılındadır. 40 
yıl sonra bu kule bir fırtına i le yıkı lmıştır. Nemrut kulede ölmüştür. 
Bu olay ARO'nun 1 1 0- 1 20 yılına rastlar. ARO'nun oğlu SERUG 1 33 .  
yılında doğmuştur. SERUG'un oğlu NAHOR, Nahor'un oğlu AZER 
ve O'nun oğlu İbrahim'dir, Dolayısıyla Kuş oğlu Nemrud'un Hz. 
İbrahim (a.s.)'le mücadele eden Nemrud olması nasıl mümkün olur? 
Nemrud kelimesi Firavun gibi hükümdar ve hakimiere verilen genel 
bir ad olduğuna göre, aşağı Mezopotamya'da yaşayan bu Nemrud i le 
Urfa'da yaşayarak Hz. İbrahim (a.s.) ' le mücadele eden Nemrud ayrı 
ayrı kimselerdir. 

Zaten Urfa, Nusaybin, Karkamış ve Medain şehirlerinin o 
Nemrud İbn-i Kuş zamanında kurulduğu da söylendiğine göre O'nun 
bu şehirleri kumıasından sonra gelen ve Urfa'da hüküm süren başka 
bir Nemrud'un; Hz. İbrahim (a.s.)ile mücadele eden Nemrud olması 
gerekir, diye düşünmekteyiz. 

9. Nemrud'un Tahtı ve Nemrud Dağı 

Urfa'nın güneyindeki dağ silsitesinin üzerindeki bir kesime 
NEMRUD DAGI adı veri lir. Şehre 8- 1 0  km. mesafededir. Bu dağın 
üzerinde de NEMRUD T AHTI diye adlandınlan bir tarihi kale veya 

. şato diyebileceğimiz bir hisar vardır. Denir ki burası Nemrud'un yazlık 
sarayıd ır. Ve yazın bu yüksekte Harran Ovasına tepeden bakarak 
yaşard ı .  

Bu yerin bir manastır olarak kullamldığı dönemlerde adı DER 
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YAKUP'tur. Ama Hz. Yakup'a ev sahipliği yaptığı 'içiiı bu adı aldığı 
da söylenmektedir. 

Ayrıca Harran'da BİR YA'KUP (Yakup Kuyusu) bölgede Hz. 
İbrahim'e kadar uzanan bilgilere dayanmaktadır. 

l O. Babil 

Gelelim Babil'e: Bu bir şehir adı mıdır, yoksa bir bölge veya 
ülke adı mıdır? 

Birçok bilginler bizi Babil'in bir şehir adı olduğu gibi, bir bölge 
ve ülke adı olduğunu da kabule zorluyor. Çünkü Babil Araplar 
nazannda her şeyden evvel bir bölge adıdır. · Nasıl ki Şam daha 
önceleri Suriye için kullanılırken şimdi bir şehir adı olmuşsa (ki onlar 
Dımışk demekte), Onun gibi Babil de bir ülke adıdır ve giderek bir 
şehre ad olmuştur. İşte bu yüzden Hz. İbrahim (a.s.) ve Nemrud 
Babil'de yaşamışiarsa bu Babil ülkesidir. 

Yine Hz. İbrahim (a.s.)'i annesi Kusa civanndaki bir mağarada 
doğurmuştur denmekte hem de Babil'de yaşadığı söylenmekteyse bu 
imkfmsızlaşır. 

Yine İranlılann bir ifade tarzlan vardır. 
Onlar Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) 'den önce 

geçmiş önemli olayiann hepsini BABİL'de olmuş gösterirler. Zaten 
Babil'in bir tek şehrin adı olduğu da söylenememiştir. 

Halen Harran'da yapılan <Jrkeoloj ik kazıda bulunan çivi yazılı bir 
tablette BABİL ve SİN MABEDi'nden söz edi lmektedir. Bu buluntu 
tam olarak yorumlanınca daha kesin bilgi sahibi olacağız. 

l l . Sevad 

Kaynaklarda Nemrud'un hüküm sürdüğü yer olarak Sevad adı da 
geçer. Sevad birçok anlamının yanında genellikle şu iki anlamda 
kullanıl ır: 

1 .  Siyah Memleket Anlamında: Mezopotamya anlamında 
olacağı gibi, Dicle ve Fırat arası için de kullanılır. Alüvyonlu sahalar 
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da olab i l i r. 

2. Bir ülkenin iç kısımlarında gel işmiş, ziraalın yapıl ığı yer ve 
şehir adlarının önünde kullanı l ır. 

Şimdi bunları sırasıyla Urfa ve Harran için düşünelim. 

1 .  Urfa, Karacadağ'dan Karabahçe � Karacımın ve Kara
köprü'ye kadar ve oradan şehrin bulunduğu noktaya kadar volkanik bir 
bölgedir. · Simsiyah taşlar ve simsiyah bir toprak. Yani siyah 
memleket. Sevad. Ki bu şekliyle hem de Urfa Sevad'ı demek mümkün 
olur. Zaten kaynaklarda bu yüzden bu bölgeden Sevad diye söz edilir. 

2. İki nehir arası, Dicle ve Fırat arası ülkenin iç kısımların da 
tam ortasındadır, Urfa ve H arran. Ye ziraat yapı lmaktadır. Hem ilk 
zamanlardan beri hem de gelişmiş ve sistemli bir ziraat. Bu ziraat ve 
sonuçlanndan biraz söz etmek faydalı olur. 

Urfa'dan güneye doğuya doğru saatlerce, bağ ve bahçeler 
arasında, güneş görmeden gidildiğini yazmayan seyyah var mıdır? 
Çevredeki ormanlarda milattan yüzyı l larca önce ava çıkan ve avladığı 
til ve aslanları H arran'daki SiN M abedine adak olarak sunan 
hükümdan bilmeyen mi var? Daha ilk çağda yeraltından inşa edilen su 
kanallarıyla bütün bölge bir ağ gibi sarılmış ve bu kanallann sulanyla 
toprak karış karış sulanmıştır. Bugün hala yer kazıldığında bu 
kanallara rastlanıyor. Ye üzerlerine çiftçiler tarafından konulan su 
motorlarıyla arazi sulanarak pamuk, nar ve her türlü tahıl yetiştiriliyor. 
Yörede bu kanal lara KİNİ denmektedir. Bunları araştı racaklar için 
söyleyelim. H arran Ovası, Suruç Ovası, Aligör Köyü çevresi ve 
oradan kuzeye Fırat Nehrine doğru Denizbacı, Kanlıavşar ve Abamur 
köylerine doğru gitmekte bu kanal lar. O çağın bu akı l  almaz 
harikalarını ve suyunun kaynağını ancak devletin gücü ve bilim 
adamlannın bilgisi· ortaya çıkarabilir. Koca ovalan köstebek yuvasına 
döndüren bu çalışmayı H ammurabi mi ,  Nemrud mu kim yaptırmışsa 
yaptım1ış. Ama bunun sonucunda i leri düzeyde bir ziraat başlamış. Bu 
da Nemrud'un yaşadığı bölgeyi yani Sevad'ı bizlere belirlemiş. 

Bu yüzden biz de Urfa Sevad'ı diyoruz. 

Yine yeryüzünde ilk defa kanal yaptıran hükümdar olarak 
NEMRUD söyleniyor. Bu kanallar bize onu hatırlatıyor. Zaten böyle 
bu sulama şebekesi i le öyle güçlü  bir ziraat ve meyvecilik olabi lir. 
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1 2. Sa biilik ve M üneccimlik 

Yı ldızlara göre haber vererek, yıldızları inceleyerek 
hareketlerini takip etmek, bunlardan anlamlar çıkarmak. Geleceğe ait 
haberler vermek. 

Bu usul birçok dönemlerde geçerl i olmuş bir çalışmaydı .  Ama 
yeryüzünde müneccinılere damşan ilk hükümdann Neninıd olduğu 
söylenir. Zaten Hz, İbrahim (a.s. )'in doğacağını ve onunla ilgil i 
bi lgileri de müneccimlerden almıştır. 

Nemrud'un nıüneccimlere değer vermesi yüzünden gök 
cisimleriyle i lgi leni lniesi en değerli uğraş olmuş ve devrin önemli 
bil im dalı hal ine gelmiştir. Giderek gök cisimleri, güneş, ay ve 
yı ldızlar kutsanmış ve onlara tapınma başlamıştır. Böylece 
müneccimlikte kutsal bir meslek haline gelmiştir. Şimdi bakıyoruz da 
hu inanış ve bil im i le i lgili bütün öğeler Urfa Harran yöresinde 
eksiksiz mevcut. Tarihin en eski ve en büyük AY MABEDi (SiN 
MABEDi) Harran'da yapılmıştır. SABİ İLIK diye bir dini  inanış da bu 
yörede uzun süre hakimiyetini  korumuştur. Temelde Hz.  İdris'in 
bildirdiği inanç kurallarına uyan fakat sonraları tamamen gök 
cisimlerini ön plana alarak devam eden bu dini inanış da Hal i fe 
Me'mun dönemine kadar canlıl ığını sürdürmüştür. X I I I .  yüzyı la kadar 
da gelmiştir. 

Bizim bu bilgilerin ışığında düşündüğümüz şudur. Her 
peygamber görevlendiri ldiği toplumun inanÇ ve yaşayışlarına göre 
tebliğini yapar. Allah'ın birliğini anlatırken ve Hakkı tebliğ ederken 
toplumun yaşayışım göz önüne alır ve düşünce yapısına göre hitap 
eder. Hz. Musa (a.s. ) Sihir'e ASA i le Hz. İsa ( a.s .) tababete ŞİFALI 
EL ile toplumu inandırmaya çalışmıştır. Hz. İbrahim (a.s . )  De bunu 
yapmıştır. 

Daha tebliğe başlarken, yı ldızlara, aya, güneşe bakarak: "Bunlar 
yok olucudur. Ben yok olan şeyleri sevmem" demiş ve Allah'tan başka 
ilah olmayacağını belirtmiştir. Güneş, ay ve yıldızların geçici ve batıcı 
olduğunu bel irtmesinin sebebi yöredeki bu yaygın ve kesin inanış 
değil midir? Önce bu inanışın tutarsızl ığını ortaya koymuş ve hemen 
arkasından ilahi inancı tebliğ etmiştir. İşte biz bu inancın merkezi 
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durumunda olan Harran ve Urfa'nın Hz. İbrahim'in de mücadelesinin 
geçtiği yer olması için bir dayanak olduğunu kabul ediyoruz. 

(Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen Sabii ler değişikliğe uğramış olan 
i lahi dinlerden doğan bir mezheptir. Bu SABİ i' ler deği ldir). Ayrıca 
Harran'da yaşayan PUTPERESTLER'i ve Gök cisimlcrinc tapanları 
mutlaka Şinasi GÜNDÜZ hoca'nın Yorumundan okumak şarttır. Hz. 
İbrahim'in kavmi ile birebir çakışmaktadırlar. 

1 3. Kuti'ler 

Yine Urfa'da iç kalenin doğusundaki ÇİFT KUBBE'nin 
güneydoğusuna düşen mevkiye de KÜTİLER denmektedir. Hatta o 
semtlerde halk arasında hala KÜTİLER MAHAL-LESi (veya kısacası 
KÖTİLER) denmektedir. 

Biz bu KITE ile GUTİ arasında bir benzerl ik görüyoruz. Yani 
tarihte Mezopotamya'da hüküm süren kavim olan GU.,.TiLER. Ve yine 
KUTİ ile GUT A arasında yazılış olarak bir benzerlik görülüyor. Yine 
o mevkide bulunan bataklıkların son 40, 50 yı I öncesine kadar var 
olduğunu bil iyoruz. Bunları incelenmeye değer görüyor ve burada 
tesbit ediyoruz. 

GUT A kelimesinin sulak ve yeşil anlamının bu KUTİ'Ier 
kelimesine de yaklaştırılabileceğini hatıriatmakta fayda görüyoruz. 

14. Tareh-Azer 

Tevrat'ta Hz. İbrahim'in babasının adı T AREH olarak 
veri lmektedir. Kur'an-ı Kerim ise AZER demektedir. Yeni elde edilen 
bi lgi ler T AREH'in bir insan adı deği l bir "Kavim" adı olarak 
kullanı ldığını göstermektedir. Bu bi lgi lerin sonucu Kur'an-ı Kerim'in 
verdiği AZER adının doğruluğunu gösterir. Burada muharref 
Tevrat' ın verdiği bi lginin yarllış olduğu ve Kur'an-ı Kerim'in verdiği 
bi lginin de zaten kesin olduğu tekrar anlaşılmıştır. 

1 5. Kusa 

Kusa Hz. İbrahim, hemde Hz. Eyyub ile ilgili bir kelimedir. 
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"Kusa" onların yaşadığı yerin adıdır. Urfa bölgesinde Kusa adlı 
yerleşim de vardır. Bugün kale eteği Yakup Kalfa Türbesi ve 
Hal i li.irrahman Camii arasındaki yere de E.  Behnan ŞAPOL Yü, 
KUSA demektir. 

Birde yazılış itibarı ile eski bölgelerde Kusa ve Guta benzerdir. 
Bu benzerlikte incelemeye değer; 

II. GÜNLÜK Y AŞA YIŞT A ve DİLDE Hz. İBRAHiM (a.s.) 

1 .  Kazane- Kazanhane Köyü 

Çevredeki en eski yerleşim merkezlerindedir. Nemrud Tahtının 
eteğinde bir köydür. Halk Nemrud'un adamlarının; tabakları elden ele 
vererek sıcak sıcak O'nun sofrasına ulaştırdığı yemeklerinin piştiği 
mutfak burada olduğundan bu isim verilmiştir diye inanır. Bu gün 
şehir ile bitişmiştir. KONUKLU adı verilerek belediye teşkilatı da 
kurulmuştur. 

2. Vur Ha 

Herkesin Bildiği ve Urfa Adının Kaynağı Olarak Anlattığı Bir 
Rivayet: 

Yüce Allah'ın çok mağrur olan Nemrud ve milletine çok küçük 
ve aciz sayılan bir varlıkla ceza verir. Bu sivrisinektir. Nemrud'un 
yaşadığı şehri sivrisinekler istila eder. Her tarafı kaplar. Bunlardan biri 
de Allah'ın verdiği görevi yerine getirmek için Nemrud'un sarayına 
girer. Her tarafı kapalı ve tıkalı olan saraya girerken geçirdiği kaza 
sonucu ayağı da sakatlanır. Ve bu hayvan kendini Nemrud'a yetiştirir. 
Onun bumuna ve oradan genzine girer. 

Nemrud'un genzinde kımıldadıkça zalim azap çeker. Ne 
çıkarabilir ne de öldürebilir. Sonunda kendince bir çare bulur. 
Keçeden bir tokmak yaptınr. Adamlan Allah'a asi bu zalimi hem de 
O'nun emriyle tokmaklarlar. Sinek kımıldadıkça Nemrut vur der. 
Vurdukça sinek kımıldar. Çıldıracak gibi olur Nemrud. Bağınr hep 
Vur .. Vur . . .  Vur . . .  Ha . . .  Vurha Vurha der. Ve Urfa'ya da bu ad olur. 
Vurha Urha olmuş. Urha - Urfa olmuş denir. 
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(Urfa'nın tarihte bilinen adları : Ur, Ur-ı Kildani ,  Edessa, Diyar 
Mudar, Er Ruha, Reha ve Urfa'dır). 

3. Brahim Halil ve Anzalha 

Çocuğu olmayanlar Hz. İbrahim'in makamını ziyaret ederler. 
Çocuklan olunca erkekse İbrahim, Halil veya İbrahim Halil adını 
verirler. Kız ise Anzılha adım verirler ki bu ad yörede en yaygın olan 
adlardandır. 

4. Anzdba 

Arapça ZELIHA, Farsça ZÜLEYHA ve Urfa yöresinde ZILHA 
olarak bilinen kadın ismi (Kur'art-ı Kerimde Hz. Yusuf kıssasında da 
bu isim geçer.) 

Hz. İbrahim ile yakınlığını bilmiyoruz. Çünkü bu konuda halk 
arasında çok çeşitli benzetmeler yapılmaktadır. Ama bütün 
anlatılanların birleştiği nokta; Hz. İbrahim ateşe mancınıkla atılınca, 
Hz. İbrahim'e inanan bu kadın da kendini atar. Ve o da yanmadan 
kurtulur. ZÜLEYHA'nın düştüğü yerde de oluşan göle 
A YNZÜLEYHA, A YNIZELİHA veya yöredeki adıyla ANZILHA 
(A YN-ZILHA) adı verilmiştir. 

Zeliha'nın kim olduğu konusu ise belirsizdir. Nemrud'un kızı, 
Hz. İbrahim 'in bir yakını; ona inanan biri gibi çeşitli anlatımlar vardır. 

5. İbrahim Halil Dereketi 

"Evine İbrahim Halil bereketi düşe" herkesin ağzındaki baş 
duadır, bereketle i lgili, temenni Hz. İbrahim'in adı ile beraber dile 
gelir. 

6. M isafirperverlik 

Urfa ve çevresinde misafir olmadan açılan sofra ve yemeğe 
uzanan el makbul değildir. 
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Hz. İbrahim misafire olağanüstü bir değer verir ve ikramda 
bulunurdu.  O · misafirsiz kesinlikle sofraya oturmaz ve yemek 
yemczdi. Bu yüzden günlerce misafir gelinceye kadar ağzına bir 
loknıa almad ığı olurdu .  Sanki hu tavrın devamı imiş gibi Urfa'da 
misa fi r  sc\· erl ik ve yabancıya karşı i lgi ve yakınlık sürer. Bu konuyla 
i lgi l i  şu olayı an latmadan geçcnıeyeceğim:  

Urfa'ya dışarıdan gelenlerin çok olduğu mevsimlerde şehirli bu 
yabancı ları otellerde yer bulamayacaklan için evlerinde misafir 
ederler. Maddi karşılık beklemeden tabi. Yine böyle bir Hac mevsimi 
Hacca giderken Urfa'ya uğrayıp, Hz. İbrahim'in o peygamberler 
atasının da makamını ziyaret etmek isteyenlerin kalabalığı ile şehir 
dopdolu. Şehirli de seferber olmuş. Bu halk yolcularını evlerinde 
misafir edebilmek için. Beşerli onarlı alıp alıp evlerine götürüyorlar. 
Ancak herkesin eline geçmiyor misafir, daha atak davrananlar 
alabiliyor. Ve bir köşede bir çocuk ağlıyor. Sorarlar: "Niye ağlıyorsun 
evladım'?" "Ben misafir bulamadım. Eve nasıl misafirsiz giderim?" 
Herkes aldıklarından ona da bir tane verir. Ve bir grup misafir ile 
evine gider. Sofraya misafirsiz oturmayan Hz. İbrahim'in 
hemşeri liğine layık bir duygu. 

7. Babarda Bayram 

Bütün halkın Bahar Bayramını kutladığı toplumlar çoktur. Bu 
tören çeşitl i  şekil lerde yapılır. Urfa ve ilçelerinde de baharda tüm halk 
iri li ufaklı  herkes bir gün boyunca yiyeceklerini alır ve şehir dışına 
çıkardı .  Bu adet daha son zamanlara kadar ayniyle devam ederdi . 
Aynen Hz. İbrahim'in putları kırdığı gün gibi . . .  

Asl ında o şehirden çıkış bir çeşit ibadetti . Yiyeceklerini putların 
önüne de bırakırlar, akşam dönünce alırlardı.  

Hz. İbrahim muhtemelen böyle bir günde putları kırmıştır. 

l l l .  URFA .FOL KLORUNDA HZ. İBRAHiM 

Toplumların tarihlerinde meydana gelmiş olayların izleri ve 
etkileri o yörenin folklorunda çeşitli şeki llerde etki yapar ve iz bırakır. 
Hele ki bu olay bir peygamberin böyle olaylı  doğuşu olursa. Bu olayl ı 
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doğuştan sonra bütün insanlığın i lgisini ve dikkatini çeken bir hayat 
yaşar ve öldürülmek için ateş yakı l ıp o ateşe atı l ırsa. Hele bir de o ateş 
O'nu yakmayıp. bir gül bahçesine döner de peygamber gülİstandan 
çıkar gibi ateşin içinden ç ıkarak i nsanlara gülümserse. Bu olay 
unutulmaz. Hem tarihte hem de fol k lorun her zerresinde yer eder. İşte 
biz bu olayın geçtiği çevre olan Urfa'da z ih inlerdcn di le dökülen, 
di lden de babadan eviada geçen bu tür verileri kısaca derlemeye 
çal ıştık. Bu veri ler deli l  deği ldir, hele kesin del i l  hiç değildir. Ama 
konu üzerinde düşünmeye sevk ettiği gibi, araştımıalarda da yol 
gösterici olabilir. 

ı .  Urfa Folklorunda Hz. İbrahim'le İlgili Görülen 
Hayvanlar: 

Katar: Derler ki o gün Hz. İbrahim için yakılan ateşin odununu 
katır taşımıştır. Ve katır bu odunlan taşıdığı için soyu kesilmiştir, 
doğuramaz. 

Kumkuma: Küçük bir sürüngen olan bu hayvandan nefret 
edilir. Çünkü o da Hz. İbrahim'in ateşine üflemiştir. Üflemiştir ki, Hz. 
İbrahim'i daha çok yaksın o ateş. Onun için görüldüğü yerde 
öldürülür. Bu yüzden de kötü kimselere "Kumkuma suratlı" denir. 
Keler'in bir türüdür. 

Kertenkele: Sevilen bir hayvandır. Ona kıyılmaz. Çünkü Hz. 
İbrahim'in ateşini söndürmek için minicik ağzıyla su taşımıştır. Ateşi 
söndürmek için. Ona bu ateşi bu su ile söndürebilir misin, diye 
sorarlar? Cevap verir: Hayır söndüremem ama Hz. İbrahim'den yana 
olduğum bilinsin istiyorum. 

Gece Kuşu :  Hz. İbrahim için yakılan ateşe geceleri gagasıyla 
taşıdığı suyu döktüğünü gorürler. Sen bu suyla ateşi söndürebil ir misin 
derler. O da biliyorum ateş sönmez ama Hz. İbrahim'den yana 
olduğumu gösteriyorum der. 

Bülbül: Hz. İbrahim ateşe düşerken bülbül de kendisini atmak 
ister. Cebrail (a.s.) onu tutar ne dileği olduğunu sorar. Bülbül de 
mademki Hz. İbrahim'i kurtararnıyorum ben de kendimi ateşe atayım 
dedim der. Bunun üzerine di leğini sorar. Bülbül: Benim dünyada 
Allah'ı zikretmekten başka dileğim yoktur. Onun bin bir ismini 
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olduğunu duydum ben yüz birini bil iyorum diğerlerini öğrenmek 
istiyorum der. Bunun üzerine di leği kabul olur. 

Balans1 : Balarısı da Hz. İbrahim'in ateşini söndürmeye çalışır. 
Bu gayretine karşı lık Allah onun ağzındaki suyu kıyamete kadar 
insanlara şifa olsun diye bal yapmıştır. 

2. U rfa'dan Folklorik Yemekler: 

Çiğ Köfte 

Hz. İbrahim döneminde yaşayan bir Urfalı ava çıkar. Ceylan 
avına gider. Günlerce kaldıktan sonra avıyla beraber evine döner. 
Hanınıına getirdiği ceylan yemek yapmasını söyler. Ancak hanımı, 
durumdan haberi olmayan kocasına: "Ne yazık ki evde odun ve 
yakacak nanıma bir şey kalmadı, çünkü Nemrud'un adamları yakacak 
ne varsa topladı lar, Hz. İbrahim'i atacağı ateşi yakmak için" der. 
Bunun üzerine adam bir çare bulmasını söyler hanımına . . .  Kadın ne 
yapacağını şaşırır. Ceylanın budundan yağsız bir miktar et çıkarır. 
O'nu bir taşın üzerine koyar ve başka bir taşla ezmeye başlar. Derken 
akl ına biraz bulgur katmak gel ir bu ete. Bulguru bir yandan katarken 
bir yandan da dövmeye devanı eder. O anda haber gelir ki İbrahim'i 
atı ldığı ateş yaknıadı .  Hemen merak ve hayretle bu karı koca da 
aceleyle olay yerine gider. Kadın beraberinde o etle bulgur ezmesini 
de getinıı iştir. O cehennemİ ateşin yerinde pınarlar kaynamakta. 
meydana gelen yenıyeşil bahçede türlü çeşit l i  gül ve çiçekler açmış 
bulunmaktadır. Kadııı bu envai çeşit yeşillikten bir miktar toplayıp, 
bulgur ve etten meydana gelmiş yemeğine katar. Böylece Urfa'nın o 
leziz ve tadına doyum olmayan ÇİG KÖFTE'si meydana gelir. Hz. 
İbrahim'in ateşe atı ldığı günden bir hatıra da bu yemek kalır. 

Tirit 

Eti haşlayarak yapılan bir yemektir. Ekmek doğranarak bir kaba 
konur. Üzerine etin suyu dökülür. En üste de haşlanmış et didilcrck 
konur. Peygamber efendimizin dedelerinden H AŞİM de Mekke'ye 
gelen hacılara ve nıisafirlere ekmek doğrayarak yaptığı yemeği ikram 
ettiğinden -dolayı kendisine Haşim lakabı veri lmiştir. Hz. İbrahim'in de 
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misafirsiz sofraya oturmadığı bilinmektedir ve muhtemelen genelde 
TİRİT Yemeği ikram etmektedir. 

Yoğurt 

Çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan sahibi olan Hz. İbrahim 
bunlann ürünlerinden faydalanıyordu. Bir melek tarafından kendisine 
sütten neler üretebileceği öğretilmişti . Bunlardan birisi de yoğurttu. 
Böylece yoğurt ilk defa Hz. İbrahim tarafından üretilmiştir. 

Sonuç 

Mevlid-i Hali l  Mağarası, Halilurrahman Gölü, Halilurrahman 
Camii, Aynı Halilurrahman, Hali lurrahman Medresesi, Mancınıklar, 
Anzılha Gölü ve Nemrut Tahtı, Seruğ ve Harran adlan; Harran'daki 
İbrahim Mescidi ve evi, sırtını dayadığı taş; bunlann hepsi ile beraber 
yüzyıllardır zihinlerde ve dillerde söylemle gelenler. . Bu kadar 
tesadüf, bir anlamda da bu kadar ısrar insanı üzerinde durmaya ve 
kabule zorluyor ki, Hz. İbrahim Halilullah bu bölgede doğmuş, 
yaşamış ve Nemrud'la mücadele etmiştir. 



Hz. İBRAHiM VE SEMPOZYUM HAKKINDA BİR 
DEGERLENDİRME 

Prof. Dr. Süleyman TOPRAK 

İbrahim Aleyhisselam ' ın Urfa ile ilişkisi malum. Burada doğup 
doğmadığı her ne kadar tartışma konusu ise de, burada yaşadığı ve 
hayat ının büyük bir bölümünü burada geçirdiği, O'nun Urfa'da hala 
yaşayan canlı hatıraları ile de sabit. İbrahim Aleyhisselam Urfa'da 
yaşamış. Burada hatıraları olan olan bir Peygamber. İ lk tebliğini 
burada yapmış. Biz burada Urfa'da doğan ve El Hali l'de medfun 
bulunan İbrahim 'in Aleyhisselam 'ın anısına toplanmış bulunuyoruz. 

Doğumundan itibaren O'nun hayatının mucizelerle dolu 
olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de kendisinden Cenabı Hak çokça 
bahsediyor. Bu noktada dunnak istiyorum. Kur'an-ı Kerim bir tarih 
kitabı deği l .  Kur'an-ı Kerim bir kısım peygamberin biyografısini 
veren bir eser de değil .  Ama Kur'an'da 25 peygamber'in hayatından 
bahsedilir. Kur'an'da kendisinden en çok bahsedilen peygamber, 
İbrahim Aleyhisselam'dır. Altmış  dokuz ayette bizzat isminin geçtiği 
i fade edildi. 

Niçin Kur'fm bize O'nu anlatıyor? Yani Cenab-ı Hak Kur'an-ı 
Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'dan niçin bu kadar örnek veriyor? 
Yahut niçin İbrah im Aleyh i sselaın ' ı n  özel l iklerin i  bize aktarıyor, 
diye düşündüğümüzde Kur'an-ı Kerim'in, İbrahim Alcyhisselam ' la 
ilgili biyografıyi veya O'nun kavmiyle olan. O'nun hayat ıyla ilgi li 
olan. nübüvvctiyle ilgili olan tarihi bilgiyi aktanna gayesini 
taşımadığını bildiğimiz için. O'nunla ilgili k ıssanın Kur'an'da 
aktarı lnı ış olması, Kur'an-ı Kerim ' in  kıyametc kadar gelen bütün 
insanl ığa sunulan ilahi mesaj olduğunu dikkate aldığımızda. şunu 
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aklımıza getiriyor: Demek ki, Cenab-ı Hak Kur'fm-ı Kerim'de O'nun 
kıssasından bize bahsederken, bizim ve bizden sonra gelecek 
insaniann da bu kıssadan alacağı mesajlar var demektir. Yani 
İbrahim'in AleyhisseHim'ın bize anlatılması, O'ndan Kur'fm'da 
bahsedilmesi, gerek O'nun ferdi hayatıyla ilgili, gerek aile hayatıyla 
i lgi li, gerek sosyal hayatıyla ilgili, gerek imanıyla, ahlakıyla, 
özel likleriyle, cesaretinden, tevekkülünden, tebliğinden, O'nun 
nübüvvet hayatından söz eden, bize kesitler sunan ayet-i . kerimelerden 
bizim ferdi, ai levi ve sosyal hayatımızda üsve-i hasene olarak

· 
takdim 

edilen İbrahim Aleyhisselam'dan örnek almamız gerektiğini ben 
anlıyorum. İbrahim Aleyhisselam 'ın hayatından verilen kesitleri kendi 
hayatımızia mukayese etsek diye düşünüyorum. Mademki İbrahim 
Aleyhisselam, üsve-i hasene olarak takdim ediliyor, Ulü' I-azm 
peygamberlerden bir tanesidir ve Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de 
İbrahim Aleyhisselam ' ın bize sunduğu özelliklerini boşuna 
zikretmemiştir -0 boş yere herhangi bir şeyi zikretmekten 
münezzehtir- Öyle olunca İbrahim'in Aleyhisselam 'ın hayatından 
takdim edi len bu kesitler bizim için de birer örnektir. Mesela 
Allah' ın ölüleri diriJtmesiyle ilgi l i  örnek, sadece İbrahim 
Aleyhisselam için deği l ,  O'ndan sonra yaşayacak olan · tüm insanlık 
için bir örnek teşkil etmektedir. Cenab-ı Allah Hz. İbrahim' e ölüleri 
nası l dirilttiğini göstermek suretiyle bizlere de dünyada iken, bu işin 
tahakkuk edeceğini göstermiş oluyor. 

Yine İbrahim Aleyhisselam'ın tüm peygamberlerin sahip 
olduğu fetanet sıfatına sahip olması, yani onun akı llı, zeki ve 
anlayışlı oluşu, bu örneklerde öne çıkan hususlardan bir tanesidir. 
İbrahim 'in AleyhisseHim cesareti, İbrahim ' in Aleyhisselam 
tevekkülü, aynı şekilde bu örneklerde öne çıkan hususlardır. 

İbrahim Aleplisselfım'ın bu özell ikleri sebebiyle Halilürrahman 
oluşu, yani Allah Tealfı'nın dostu oluşu, ailece Allah'm emir ve 
rızasmı herşeyin üstünde tutmaları yine bu özel l iklcrindendir. O'nun 
özel l ik lerini araştırn1aya devam ederken O' nun tebliğ metodunda da 
bazı örnekler bulabil iriz. Tebliğinde ortaya koyduğu tcdrici lik, 
planlı ve proğramlı hareket etmesi bizim için örnek teşki l 
etmektedir. 

Hz. İsmai l ' in  kurban edilmesi hadisesinde, Allah'ın cınır \' C 
rızasmı ihrahim Aleyhissclfım 'ın ai lece herşeyin üstünde 
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tutmalarının,"Ailah bunu eınretti'' denildiği noktada akan suların 
dumıasının, bize de örnek teşki l etmesi ve kendi hayatımızdan bazı 
kesitlerle bunu karşı laştırmamız gerektiğini düşünüyorum. 

Hz. İbrahim, üç büyük dinden de önce yaşamış, bir Peygamber. 
H ıristiyanlığın, Yahudi liğin ve Müslümanlığın yani üç büyük dinin 
de kendisine değer verdiği, üç büyük din mensuplannın da Hz. 
İbrahim'e değer verdiği bir gerçektir. Bu

, 
üç büyük dinin mukaddes 

kitaplannda İbrahim Aleyhisselam 'la i lgili kıssalar anlatı lmaktadır. O 
zaman Hz. İbrahim, bu üç din mensuplarını bir noktada 
birleştirebilen, insanlığın · problemlerinin çözümünde diyaloga vesi le 
olabilecek bir peygamber olarak değerlendirilebilir. İbrahim 'in 
Aleyhisselam bu özelliğinden dolayı Kur'an-ı Kerim, Hıristiyan, 
Yahudi ve Müslümanlan Allah ' ın birliğinde birleşmeye davet ediyor. 

Sonuç olarak üç büyük din mensuplarının, O'nun şahsında, 
O'nun hatırasında, İbrahim Aleyhisselam çevresinde, O'nun hanif 
oluşu üzerinde tekrar önemle durarak, Allah ' ın birliğinde, tevhidte 
birleşmelerini Cenab-ı H ak'tan niyaz ediyorum. 

Bu sempozyumun daha derin ilmi araştırmalara vesile olmasını 
temenni eder; tekrar, bu toplantıyı tertib eden herkese teşekkür ederim. 
Saygı ları m la. 
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