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NEML SÛRESÝ

numunda bulunduðunu söylemesinin ar-
dýndan bütün övgülere lâyýk olan Allah’ýn
mûcizelerini yakýnda göstereceðinin bildi-
rilmesiyle sona erer (âyet: 59-93).

Neml sûresinin muhtevasýndan bu sû-
renin, Allah’ýn birliðine dayalý hak dinin son
halkasýný teþkil eden Ýslâmiyet’e karþý tep-
ki ve direniþlerin gittikçe þiddetlendiði bir
dönemde nâzil olduðu anlaþýlmaktadýr. Sû-
rede Hicaz bölgesi Araplar’ý ile Ehl-i kita-
býn ortak kültür unsurlarý kullanýlarak hak
dine davet faaliyetlerinden örnekler veril-
miþ, ayrýca Allah’ýn birliði ve âhiret haya-
týnýn gerçekliði özellikle vurgulanmýþ, bu
arada Kur’an’ýn geçmiþ semavi kitaplar
gibi vahiy ürünü olduðu tekrarlanmýþtýr.
Sûrenin sonunda Ýslâm’ýn yakýn bir gele-
cekte baþarýya ulaþacaðýna iþarette bulu-
nulmuþtur. Nitekim Neml sûresinin he-
men ardýndan nâzil olduðu kabul edilen Ka-
sas sûresinin ilk âyetlerinde Mûsâ-Firavun
mücadelesine atýfta bulunularak yeryüzün-
de hor ve güçsüz görülen zümrelerin geç-
miþte üstünlük taslayanlarýn yerine hakký
temsil eden önderler olacaklarý hususunun
Allah’ýn muradý olduðu belirtilmektedir. 

“Neml sûresini okuyan kimseye Hz. Sü-
leyman, Hûd, Þuayb, Sâlih ve Ýbrâhim’i tas-
dik veya tekzip edenlerin sayýsýnýn on katý
sevap verilir ve bu kiþi kabrinden ‘lâ ilâhe
illallah’ diyerek kalkar” meâlinde Hz. Pey-
gamber’e nisbet edilen hadisin (Zemah-
þerî, IV, 480; Beyzâvî, III, 293) mevzû ol-
duðu kaydedilmektedir (Muhammed et-
Trablusî, II, 718-719).

Ýbn Ebû Hâtim er-Râzî’nin Tefsîrü’l-
Æurßâni’l-£a¾îm adlý rivayet tefsirinden
Neml sûresinin metni Neþ’et Mahmûd Ab-
durrahman el-Kûcek tarafýndan yüksek
lisans tezi olarak neþre hazýrlanmýþ (Câmi-
atü Ümmi’l-kurâ Külliyyetü’þ-þerîa, Mekke
1404-1405), Abdürrab Nüvâbüddin, ed-
Da£ve ila’llåh fî sûreti’n-Neml adýyla
bir doktora çalýþmasý yapmýþtýr (el-Câmia-
tü’l-Ýslâmiyye, ed-dirâsâtü’l-ulyâ ed-da‘ve,
Medine 1408).
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Hz. Ýbrâhim döneminde
tevhid inancýnýn karþýsýndaki siyasal
otoriteyi simgeleyen efsanevî kral.

˜ ™

Yahudi kutsal metinlerinde geçen Nim-
rod isminin Ýbrânîce marad (isyan etmek)
kökünden türediði ve “isyan edeceðiz” an-
lamýna geldiði ileri sürülmüþtür (Pesahim,
94b; Dictionary of Deities and Demons in
the Bible, s. 627). Ayrýca Talmud’da Nim-
rod kelimesi Amrafel (Amraphel) ismiyle öz-
deþleþtirilirken (Erubin, 53a) baþka kay-
naklarda Eski Mezopotamya tanrýsý Ni-
nunta’nýn isminden çýkarýlmýþ olabileceði
hususu tartýþýlmýþtýr.

Tanah’a göre Nemrud, Nûh’un oðulla-
rýndan Hâm’ýn torunu ve Kuþ’un (Cush)
oðludur (Tekvîn, 10/1-8; I. Târihler, 1/10).
Hâm’ýn soyundan gelenlerin tarihin erken
dönemlerindeki en sert ve saldýrgan in-
sanlar olduklarýna, krallýklar kurup insan-
lýðýn kaderine hâkim olmaya çalýþtýklarýna
ve Mýsýr, Libya, Arabistan, Hindistan gibi
ülkelerin oluþumuna öncülük ettiklerine
inanýlmaktadýr. Ayný soydan gelen Nem-
rud’un Bâbil’in yaný sýra Ninevâ ve Kalah’ý
inþa ettiði söylenmiþ, krallýðýnýn baþlangý-
cý Þinar diyarýndaki Bâbil, Erek, Akkad ve
Kalde olarak gösterilmiþtir (Tekvîn, 10/10-
12). Tekvîn’de Nemrud’dan “yeryüzünde
kudretli adam” ve “Rab indinde kudretli
avcý” (Tekvîn, 10/8, 9) þeklinde söz edilmek-
tedir. Tekvîn yorumcularýna göre Nemrud
karanlýk fakat güçlü bir figürdür ve dünya-
nýn ilk ve en büyük emperyalistidir (Phil-
lips, s. 99-101, 107; Brett, s. 46-48). Tal-
mud metinlerinde ise Nemrud’un, Hz. Ýb-
râhim’i ateþe atan ve bütün insanlarý Tan-
rý’ya isyana teþvik eden kötü yönetici ol-
duðu üzerinde durulur (Erubin, 53a; Pe-
sahim, 94b, 118b). Ayrýca Nemrud ile Buh-
tunnasr (Nebukadnezzar) arasýnda bir soy
iliþkisi kurulur (Hagigah, 13a).

Geleneksel yahudi düþüncesine göre
Nemrud kurnaz bir astrolog, putperest,
çeþitli þehirleri kuran ve mâsum bebekleri
katleden bir yönetici ve et yiyen ilk insan-
dýr (Ginzberg, I, 186-187; V, 199, 209). Bun-
dan baþka vahþi hayvanlara hükmeden bir
kiþi olarak da tanýmlanmýþ, Tanrý’nýn Âdem

Sâlih ile Lût’un kendi kavimlerine yönelik
tebliðlerine temas edilir. Her iki toplulu-
ðun ilâhî daveti kabul etmeyip peygam-
berlerine kötü muamelede bulunduklarý
ve sonunda helâk edildikleri haber verilir
(âyet: 7-58).

Sûrenin ikinci bölümü Hz. Peygamber’e
hitap ederek baþlar. Ardýndan Allah’a þirk
koþma saplantýsýnýn akýl, mantýk ve ilim
sahibi, fýtratý bozulmamýþ insanýn psiko-
lojik yapýsýyla baðdaþmadýðýný açýklamak
üzere tabiatýn yaratýlýþý, iþleyiþi, insan ha-
yatýyla uyumlu ve ona yararlý hale getiri-
liþine dair örnekler verilir. Bu arada arka
arkaya gelen beþ âyetten (27/60-64) her
birinin sonunda, “Allah’la beraber bir tanrý
daha mý?” meâlinde hem sitem hem uyarý
taþýyan cümle tekrar edilir. Ýnsan onuruy-
la baðdaþmayan þirk telakkisinin eleþtiri-
sine dair âyetlerin ardýndan göklerde ve
yerde gaybý Allah’tan baþka kimsenin bi-
lemeyeceði ifade edilmek suretiyle gaybýn
bilinmesinin ulûhiyyet makamýna mahsus
olduðuna, kehanet vb. yollarla bu alan-
dan haber vermenin bir nevi þirk sayýldýðý-
na iþaret edilir. Âhiret inancýný reddeden-
lere uyarýlarda bulunulur. Kur’an’ýn, kitap
ehlinin anlaþmazlýða düþtüðü konularýn ço-
ðunu açýklýða kavuþturduðu, inanmak is-
teyenler için hidayet ve rahmet vesilesi ol-
duðu ifade edilir. Tekrar Hz. Peygamber’e
hitap edilerek Allah’a dayanmasý öðütle-
nir, apaçýk bir gerçeði savunduðu halde
inanmayanlarýn bulunduðu hatýrlatýlýr, bun-
larýn yaþayacaðý âhiret hayatýnýn bazý deh-
þetli safhalarýna temas edilir. 82. âyette
kýyamete yakýn bir zamanda yerden bir
yaratýk çýkarýlýp onun vasýtasýyla o dönem-
deki insanlarýn dine karþý kayýtsýzlýðýnýn bel-
geleneceðinden söz edilir (bk. DÂBBETÜ’l-
ARZ). Sûre Resûl-i Ekrem’in, teblið ettiði
mesaja baðlýlýk ve sürekli Kur’an okumak-
la emrolunduðunun belirtilmesi, inanýp
inanmamanýn insanlarýn iradesine baðlý ol-
duðu ve kendisinin sadece bir uyarýcý ko-
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Ýslâmî kaynaklarda Nemrud’dan hep ba-
zý ilkleri gerçekleþtiren kiþi olarak söz edi-
lir. Buna göre o ilk defa kötülüðe teþvik
eden, baþýna ilk defa taç giyen, ilkin yýl-
dýzlarýn durumunu ortaya koyan, ilk defa
ateþe tapan ve insanlarý kendisine tapýn-
maya davet eden kiþidir (Köksal, I, 142).
Mancýnýðýn da onun zamanýnda icat edil-
diði düþünülür (DÝA, XXVII, 565), Taberî
yeryüzünden ikisi kâfir, ikisi mümin ol-
mak üzere dört büyük kralýn gelip geçti-
ðini, müminlerin krallarýnýn Süleyman b.
Dâvûd ile Zülkarneyn, kâfirlerin krallarýnýn
Buhtunnasr ve Nemrud olduðunu söyler
ve Nemrud’un nesebini Nemrûd b. Kuþ b.
Ken‘ân b. Hâm b. Nûh olarak verir. Nem-
rud’un krallýðý dört yüzyýl devam etmiþtir
(Taberî, I, 273). Bir diðer rivayete göre ise
nesebi Nemrûd b. Ken‘ân b. Kuþ b. Sâm
b. Nûh þeklindedir (Ýbn Kesîr, I, 139-140).
Bakara sûresinde söz konusu edilen tar-
týþmanýn (2/258) bir rivayete göre Hz. Ýb-
râhim putlarý kýrdýktan sonra atýldýðý ha-
pishanede, diðerine göre ise ateþe atýldýk-
tan sonra gerçekleþtiði kaydedilir (Taberî,
I, 273-274).

Nemrud’la ilgili olarak anlatýlan bir baþ-
ka hikâye de onun Allah’la savaþmak için
göðe çýkýþýyla ilgilidir. Dört kartalýn taþýdý-
ðý bir sandýða oturarak göðe doðru yük-
selen Nemrud yeteri kadar yükseldiðini dü-
þündüðü sýrada göðe bir ok atar; ok geri
geldiðinde üzerinde kan lekesi görüp Al-
lah’ý vurduðunu düþünür (Taberî, I, 274-
275). Allah’a meydan okuyan Nemrud’un
burnundan baþýna giren bir sivrisinek ta-
rafýndan öldürüldüðü kabul edilir. Sivrisi-
neðin sebep olduðu þiddetli aðrýlar yüzün-
den sürekli olarak kafasýný tokmakla döv-
düren Nemrud sonunda büyük bir acýyla
ölmüþtür.

Ýsminin Kur’an’da yer almamasý, Tekvîn’-
deki silik þahsiyeti ve hakkýndaki efsane-
ler sebebiyle Nemrud’un gerçekten yaþa-
mýþ bir Mezopotamya-Bâbil kralý mý yok-
sa mitolojik bir kiþi mi olduðu tartýþma ko-
nusudur. Öncelikle onun Ýran krallarýndan
Dahhâk olabileceði ileri sürülmüþtür. Ta-
berî ise Nemrud’un Nabatî, Dahhâk’in Fâ-
risî asýllý olmasý dolayýsýyla Nemrud’un Dah-
hâk olamayacaðýný belirtir (TârîÅ, I, 221,
276-277). Ayrýca onun Hammurabi (m.ö.
2003-1961) olma ihtimalinin bulunduðu,
nemrud kelimesinin bir isim deðil “sultan,
kral” anlamýnda bir unvan niteliði taþýdýðý,
bu unvanla anýlan kiþinin de Akkad Devle-
ti’nin kurucusu I. Sargon (m.ö. 2350) ola-
bileceði (Sarýkçýoðlu, s. 38), Nemrud’un
efsanevî Ýran krallarýndan Keykâvus (Tö-
kel, s. 224-225, 388-389) veya Sumerliler’in

savaþçýlýðý ve avcýlýðýyla meþhur tanrýsý Ni-
nurta olduðu ve bu ismin Tevrat’a geçer-
ken Nimrod þeklinde deðiþime uðradýðý
da iddia edilmiþtir (Çýð, s. 73). Speiser’in
araþtýrmasýndan hareketle O’Connell, Nem-
rud’un Asur krallarýndan I. Tukulti-Ninurta
(m.ö. 1233-1199/1244-1207) olma ihtimali-
nin daha kuvvetli göründüðüne iþaret eder
(New Catholic Encyclopedia, X, 318). Bü-
tün bunlarýn yaný sýra Nemrud’un Bâbil’in
Izdubar’ý veya Gýlgamýþ olduðu öne sürül-
müþ ve Nemrud tanrý -kral Marduk’la öz-
deþleþtirilmiþtir. Nemrud’u bir kiþi adý de-
ðil bir kabile ismi olarak sayanlar da vardýr.
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ÿCengiz Batuk

™ TÜRK EDEBÝYATI. Nemrud, inanç-
sýzlýðý ve Hz. Ýbrâhim’le mücadelesi dola-
yýsýyla divan þairleri tarafýndan telmihle-
re ve mecazlara konu edilen isimler ara-
sýnda yer almýþtýr. Hz. Ýbrâhim’in Allah’a
baðlýlýðý, Nemrud’a karþý gelmesi, baþka-
sýndan yardým istememesi, ateþe atýlma-
ya razý olmasý yanýnda inancý uðruna se-
ve seve çektikleri âþýkla mâþuk arasýnda-
ki iliþkinin derecesini gösteren bir ölçü
olarak kabul edilmiþtir.

Nemrud’un Hz. Ýbrâhim’i öldürmek için
yaktýrdýðý ateþ ve bu ateþten çýkan du-
man üzerinde duran þairler ateþi sevgili-

ile Havvâ için yaptýðý deri kaftaný aracý ký-
larak hayvanlara hükmettiði ifade edil-
miþtir. Ayrýca Nemrud’un, içinde yaþadýðý
toplumda bir tanrý muamelesi gördüðü ve
karýsý Semiramis’in tapýnýlan bir ilâhî varlýk
olarak öne çýktýðý ileri sürülmüþtür (Ginz-
berg, I, 188; Seiss, s. 389; Shubin, s. 31).

Nemrud adý Kur’an’da yer almamakla
birlikte Bakara sûresinde (2/258) Allah’ýn
kendisine mülk ve hükümdarlýk bahþetti-
ði için þýmarýp Ýbrâhim’le tartýþtýðýndan
söz edilen kiþinin Nemrud olduðu müfes-
sirlerce kabul edilmiþtir. Bunun dýþýnda
Hz. Ýbrâhim’in cezalandýrýlmasý ve ateþe
atýlmasýyla ilgili âyetlerde de Nemrud’a ba-
zý göndermeler olduðu düþünülmektedir
(el-Enbiyâ 21/68-70; el-Ankebût 29/24; es-
Sâffât 37/97-98).

Nemrud ile Hz. Ýbrâhim arasýndaki mü-
cadeleyi konu alan hikâyeler hem yahudi
hem Ýslâm kaynaklarýnda yer alýr. Bu men-
kýbevî rivayetlere göre Nemrud, Ýbrâhim’in
dünyaya geliþiyle ilgili olarak rüyasýnda ye-
ni doðan bir yýldýzýn parlaklýðýnýn ay ve gü-
neþi bastýrdýðýný görür. Rüyayý yorumla-
yan kâhinler, ona ülkesinde doðacak olan
bir erkek çocuðun halkýn dinini deðiþtire-
ceðini ve kendisini öldüreceðini söyler (Ta-
berî, I, 220-221). Bunun üzerine Nemrud,
doðan erkek çocuklarýn öldürülmesini em-
reder ve þehirdeki bütün erkekleri þehir
dýþýna çýkararak hanýmlarýyla iliþkiye gir-
melerine engel olur. Ancak Âzer’e (Terah)
olan güveni sebebiyle onu hanýmýyla gö-
rüþmemek þartýyla bir iþ için þehre gönde-
rir. Bu arada Âzer hanýmýyla iliþkide bu-
lunur ve bunu gizler. Eþi hamile kaldýðýn-
da onu þehir dýþýnda bir maðaraya saklar
(Köksal, s. 143). Sonuçta Ýbrâhim bir ma-
ðarada olaðan üstü ýþýklarla aydýnlanmýþ
olarak doðar (Klinghoffer, s. 1-2).

Hz. Ýbrâhim ile Nemrud arasýndaki mü-
cadele ve Nemrud’un Ýbrâhim’i ateþe at-
masý konusunda yahudi geleneðinde Bâbil
Kulesi öyküsü ön plana çýkarýlmýþtýr. Gele-
neksel olarak Bâbil Kulesi’nin Nemrud’un
krallýðý döneminde inþa edildiðine inanýlýr
(Abodah Zarah, 53b; The Old Testament,
I, 297). Milâttan sonra I. yüzyýla ait apokrif
metin Pseudo-Philo’ya göre Nemrud dev-
rinde göklere kadar uzanan kulenin inþasý
sýrasýnda insanlar hazýrladýklarý kerpiçlere
isimlerini kazýrlar ve onlarý piþirerek inþa-
atta kullanýrlar. Ancak Ýbrâhim ve yanýn-
daki on bir kiþi buna karþý çýkar, bunun
üzerine tutuklanýp iþkence görürler. Sonun-
da Ýbrâhim ateþe atýlýr, fakat yanmaktan
mûcizevî þekilde kurtulur (a.g.e., II, 310-
312; ayrýca bk. Pesahim, 118a; Teugels, s.
175; Evans, s. 152-153).
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