
  

  BYK & ŞYK DERSLERİ 

 BYK&ŞYK Dersleri 74 04052014  Hak-Bâtıl Mücadelesi  II        1 

Ders :74  

Konu : Hak-Bâtıl Mücadelesi II 
        4. Hz. İbrâhîm ve Nemrut 
     Fırat nehrine yakın bir yerde kurulan Bâbil şehrinde oturan Bâbil halkı, irili, ufaklı yüzlerce puta 
tapıyordu. Reisleri olan Nemrut ise çok zalim bir idareciydi.  İlâhlık iddiasında bulunuyordu. 
Nemrut astığı astık, kestiği kestik bir şekilde hüküm sürüyordu.  Bir gün müneccimleri ona şöyle 
dediler: 
     ’’Yakında doğacak bir çocuk, putları kıracak ve yeni bir dinle ortaya çıkacak, senin saltanatını 
sarsacak.’’1 
      Bu söz üzerine Nemrud hemen emir vererek, o bölgedeki bütün hamile kadınları toplatıp 
hapsettirdi ve doğan erkek çocukları öldürdü. 
      O sırada, Âzer isimli biri’in hanımı da hamile idi. Ancak hamileliği belli olmuyordu. Doğum 
yaklaşınca, Âzer hanımını alarak şehirden uzak bir yere götürüp bir mağaraya sakladı. Âzerin 
hanımı bu mağarada doğum yaptı. Çocuğunu o mağarada bakıp büyüttü. Bu çocuk, ’’Halilullah’’ 
ünvanıyla Allah’ın kendisine ’’dost’’ diyeceği İbrâhîm (a.s.) idi. 
     Hz.İbrâhîm olgunluk çağına gelince Cenâb-ı Hak, onu peygamberlikle görevlen dirdi. Bâbil 
halkının bir âdeti vardı. Bayram günleri yemekler pişirir götürüp putların önüne koyarlardı. 
Kendileri de güzel elbiseler giyinir, bayram yerinde toplanır, güler oynar, eğlenirlerdi. 
      Bir bayram günü yine halk, akın akın bayram yerine gitmeye başlamıştı.. Bütün ısrarlarına 
rağmen Hz.İbrâhîm (a.s.) onlarla gitmedi. Herkes gittikten sonra  Hz.İbrâhîm eline bir balta alarak 
puthanede ne kadar put varsa hepsini paramparça etti. Sonra da baltayı en büyük putun boynuna 
astı.2  
      Bayram yerinden dönüp gelen halk, putlarının paramparça olduğunu görünce öfkeden deliye 
döndüler. ’’Bunu kim yaptı?’’ diye bağırıyorlardı.’’Bunu yapsa yapsa İbrâhîm yapmıştır’’ dediler ve 
hep birlikte onun yanına geldiler. 
     ’’Ey İbrâhîm, bizim ilâhlarımıza bu hakâreti sen mi yaptın?’’ diye sordular. Hz.İbrâhîm (a.s.): 
     ‘’Bu işi, olsa olsa, ’’ben varken bu ufak-tefek putlara niçin tapılıyor’’ diye kızan şu boynunda 
balta asılı büyük put yapmıştır. İnanmazsanız kendilerine sorun’’ diye cevap verdi. Bunun üzerine 
öfkeli kalabalık şöyle dedi: 
      ’’Ey İbrâhîm, sen çok iyi bilirsin ki, bu nesneler konuşamazlar...’’3  
      İbrâhîm (a.s.)’da onlara şöyle cevap verdi: 
’’O halde siz Allah’ı bırakıp, size hiçbir faydası dokunmayan, âciz, zavallı, konuşmayan, 
      yemeyen, içmeyen, kimseyi cezalandıramayan, kimseye zararı ve faydası dokunmayan şu 
putlara neden tapıyorsunuz?...’’4  
      Halk, bu sözler üzerine donup kalmış, cevap verememişti. Ancak İbrâhîm (a.s.)’ı yakalayıp 
hapsetmişlerdi. Nemrud, İbrâhîm  (a.s.)’in hapisten çıkarılarak huzuruna getirilmesini emretti. 
İbrâhîm (a.s.), getirilince alaylı bir şekilde şöyle konuştu: 
     ’’Söyle bakalım senin Rabbin kim?’’ Sen kime itaat ediyorsun?’’ İbrâhîm (a.s.) bu zalime şöyle 
cevap verdi: 
     ’’Benim Rabbim hayat veren ve öldürendir.’’ Nemrud, küstah bir şekilde şu karşılığı verdi: 
     ’’Bu da işmi yani? Ben de hayat verir ve öldürebilirim.’’ 
     Nemrut, adamlarına emir vererek iki adam yakalatıp huzuruna getirdi. Bunlardan birisinin 
boynunu kestirdi, diğerini de serbest bıraktı. 

                                                           
1 Peygamberler Tarihi, M. Asım Köksal, C.1, sh.142-143 
2 Enbiyâ sûresi – 58. ayet 
3 Enbiyâ sûresi – 65. ayet 
4 Enbiyâ sûresi – 66-67. ayetler 
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 ’’İşte ben de öldürüp, hayat verdim. Rabbiniz o hâlde benim!’’ diye böbürlendi. İbrâhîm (a.s.) 
ise: 

’’Benim Rabbim olan Allah, güneşi doğudan doğuruyor. Sen de batıdan doğur da görelim. Eğer 
hakikaten Rab isen bunda muvaffak olursun’’ diye cevap verdi. 

Bu söz üzerine Nemrud donup kalmıştı.5 Artık söyleyecek sözü yoktu. Halkın önünde rezil 
olmuştu. Bunun intikamını almalıydı. Çünkü hiç kimse kendisini bu şekilde zor durumda 
bırakmamıştı.İbrâhîm (a.s.)’in zindana atılmasını emretti. 

Öfkeden deliye dönen Nemrut, İbrâhîm (a.s.) ateşe karar verdi. Büyükçe bir duvar yaptırdı. 
Duvarın yanına odun yığdırdı. Bâbil halkının İbrâhîm (a.s.)’ın ateşe atılacağı yere toplanmasını 
emretti. İbrâhîm (a.s.), bir mancınık (yaylı bir alet) vasıtasıyla alevlerin ortasına atılacaktı. Eli kolu 
bağlanmış, Rabbinden başka sığınacak, yardım isteyecek kimsesi de yoktu. Tam ateşe atılacağı 
zaman gönül dili ile şunları söylüyordu: 

Herkesin var bir kesi, 
Bu bikesin yok kimsesi, 
Bu garibin sen ol kesi, 
Ey kimsesizler kimsesi, 
Ey çaresizler çâresi!... 
(Kesi = yardımcısı, dostu,       -  Bikes = kimsesiz, yardımsız) 
Nemrut ise, yüksekçe bir yerde tahtına kurulmuş bu manzarayı seyrediyordu. İşaret vermesi 

üzerine İbrâhîm (a.s.) mancınıkla ateşin ortasına fırlatıldı. Daha havada iken Cebrail (a.s.) gelerek 
Cenâb-ı Hakk’ın selâmını ulaştırdı. İbrâhîm (a.s.)devamlı şöyle diyordu: 
      ’’Hasbünallahu ve ni’mel-vekîl’’ (Bana Allah’ın yardımı yeter. O, ne güzel vekildir.) 
Cenab-ı Hak, ateşe şu emri verdi: 

يمَ   قُ ْلَنا يَا نَاُر ُكوِني بَ ْرًدا َوَسََلًما َعَلى إيبْ َراهي
’’Ey ateş, İbrâhîm için, soğuk ve selâmetli ol.’’6 Bu emir üzerine ateş, İbrâhîm (a.s.)’ı yakmadı. 

Selâmetli bir hal aldı. Ateş, gül bahçesine dönmüştü. 
                      Güllerin içinde kaldı İbrâhîm, 

                        Bir başka âleme daldı İbrâhîm!.. 

                                                 (M. Necati Bursalı) 

İbrâhîm (a.s.) ateşin içerisinde yedi gün kaldı. Yüce Allah’ın isimlerinin tecellilerini seyrederek 
saatlerini ve günlerini emniyet ve huzur içinde geçiriyor ve Allah’a şükrediyordu. 

İbrâhîm (a.s.) daha sonraları, ateşin içindeki bu yedi günlük hayatı için: 
’’Dünyada en çok lezzet aldığım vakitleri ateşin içinde kaldığım yedi gündür.’’ buyurmuştu. 
Nemrut ise, İbrâhîm (a.s.)’ı ateşe attıktan sonra halkın bayram yapmalarını emretmişti. 

Putperest halk, yedi gün yedi gece neşe içinde gülüp oynamış yemiş içmişlerdi. Yedi gün sonra 
Nemrut, yüksek bir yere çıkarak İbrâhîm (a.s.)’ın yanmış cesedini görmek istedi. Bir de ne görsün, 
İbrâhîm (a.s.) tam ateşin ortasında oturmuş duruyordu. Nemrut hayret ve dehşet içinde donup 
kalmıştı.Nemrut, güç ve saltanatına rağmen İbrâhîm (a.s.)’e bir zarar vermediğini görünce, artık 
onunla uğraşmaya cesaret edemedi. 

İbrâhîm’in Bâbil’den ayrılmasından bir müddet sonra, o bölgeyi sivrisinek istila etti. Allah’ın 
askerlerinden bir grup olan sivrisinekler, görevlerini hakkıyla yerine getiriyordu, Nemrut’un 
kavminin bir çoğu helâk olmuştu. Geriye kalanlar ise kurtuluşu başka yerlere kaçmakta bulmuştu. 

Nemrut ise sarayına kapanmış, bütün kapıları ve pencereleri sıkı sıkıya kapattırmıştı. 
Adamlarına emirler yağdırıyordu, içeriye bir tek sivrisineğin bile girmemesi için herkes seferber 

                                                           
5 Bakara Sûresi – 258Âyet 
6 Enbiyâ sûresi – 69.ayet 
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olmuştu. Ancak ne kadar uğraştılarsa bir sivrisineğin Nemrut’un  odasına girmesine engel 
olamadılar. O sivrisinek Nemrut’un burnundan içeriye girmiş, beynine yerleşmişti. 

İlâhlık iddiasında bulunan, yüzlerce insanı gözünü kırpmadan öldürten, Allah’ın peygamberini 
ateşe attıran bu zâlim, ufacık bir sinek karşısında perişan olmuştu. Ne yapacağını bilemiyor, sarayın 
içerisinde deliler gibi koşturuyordu. 

Nemrut, hangi çareye başvurduysa başağrısından kurtulamadı. Sonunda kendine göre bir çare  
bulmuştu. Başına tokmakla vurduracaktı. Adamlarına ’’Vurun, daha hızlı vurun!’’ diyordu. 
Nemrut’un adamları vurdukça Nemrut ’’Daha hızlı vurun, daha hızlı!’’ diyordu. 

Nemrut, bu şekilde başını tokmaklata tokmaklata ölüp gitti. O zillet içerisinde verirken, 
Allah’ın peygamberi izzet içerisinde yaşıyordu. 
   

Alınacak Dersler 

1. Mantık, tebliğde önemlidir. Hz. İbrâhîm'in Nemrut'la tartışması ve baltayı büyük putun 

omuzuna koyması buna örnektir. Güzellikle, yumuşak sözle ve aklî deliller sunarak davet 

etmek bir tebliğ metodudur. 

2. Her durumda Allah'a sığınmalı ve güvenmelidir. ''Hasbünallah ve ni’mel vekîl'', yani ''Vekil 

olarak Allah bana yeter'' diyebilen ''imana sahip olmalıdır. ''Bunu Allah istediyse tamam!'' 

diyebilmelidir.  

3. Dünyayı geçici, üç günlük bir imtihan yeri olarak  değerlendirebilen ve başa gelenleri de 

imtihan sorusu kader şeklinde görebilenler için ''sabır, kolay; kanaat, zenginliktir.'' 

     

Not: Bu hafta; 

1. Hz. İbrâhîm’in kıssasını Peygamberler tarihinden okuyalım. 

2. Bu dersi ailemizle paylaşalım. 

3. Bütün sıkıntı ve zorluklar karşısında ‘’Hasbunallahu veni’me’l-Vekil’’ demeyi ihmal 

etmeyelim. 

 

 
 
     

 


