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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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tân-ý Halîl Ýbrâhim (Halîlnâme) gibi di-
nî mesnevilerle (Ayhan Gültaþ, Abdülvasî
Çelebi ve Halilnâmesi, doktora tezi, 1985,
ÝÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) kýsas-ý en-
biyâlar yanýnda Hz. Ýbrâhim’in hayatýna
yer veren dinî eserlerde de Nemrud’dan
sýkça bahsedilmiþtir (meselâ bk. Yazýcý-
oðlu Mehmed, s. 71).
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ÿÝskender Pala

– —
NEO-PLATONÝZM

(bk. YENÝ EFLÂTUNCULUK).
˜ ™

– —
NEPAL

Asya’nýn güneyinde bir ülke.
˜ ™

Batý, güney ve doðudan Hindistan, ku-
zeyden 1690 kilometrelik bir sýnýrla Çin ta-
rafýndan kuþatýlmýþtýr. Ýki meclisli krallýk
sistemiyle yönetilen ülkenin resmî adý Ne-
pal Krallýðý (Nepal Adhirajyan), yüzölçümü
147.181 km², nüfusu 23.593.000 (2001),
baþþehri Katmandu (671.846), diðer önem-
li þehirleri Biratnagar (166.674), Patan (La-
litpur, 162.991), Pokhara (156.312) ve Bir-
gunj’dur (112.484).

Nepal arazisi, küçüklüðüne karþýlýk fizi-
kî coðrafya özellikleri bakýmýndan çok çe-

þitlilik gösterir. Ülke baþlýca üç coðrafî böl-
geye ayrýlabilir. Güneydeki Terai adýyla bi-
linen ovalýk bölgede tarýmsal faaliyetler
hâkimdir ve ayný zamanda nüfus çok yo-
ðundur. Bu bölgenin kuzeyindeki Pahar
denilen tepelik bölgede yükseltiler 600-
3000 m. arasýnda deðiþir. Burada yer alan
Katmandu vadisi ülkenin en verimli, buna
karþýlýk en fazla þehirleþmiþ alanýdýr. Sý-
nýrlý ekonomik potansiyeline raðmen, ta-
rihî dönemlerde Tibet ve Hindistan’dan
gelen göçler sebebiyle çok yoðun nüfus
alan bu bölge her zaman Nepal’in siyasal
ve kültürel merkezini teþkil etmiþtir. Eði-
min fazlalýðýndan dolayý yamaçlarda tarým
yapabilmek için taraçalar oluþturulmuþtur.

Ülkenin kuzeyinde uzanan daðlýk Parpat
bölgesinde, aralarýnda yükseltileri 6000
metreyi geçen 200’den fazla zirvenin bu-
lunduðu Himalaya (Sanskritçe “kar evi”)
sýradaðlarý yer alýr; 8848 m. yüksekliðin-
deki dünyanýn en yüksek zirvesi Everest de
(Nepalce Sagarmatha “evrenin anasý”) bu
alandadýr. Tektonik bakýmdan aktif olan
Himalayalar’da bazýlarý yýkýcý depremler
meydana gelir. Kuzey Hindistan’da Ganj
nehriyle birleþen Kosi, Narayani ve Karna-
li ülkenin belli baþlý akarsularýdýr. Terai böl-
gesinde tropikal ve subtropikal muson ik-
limi görülürken Himalaya daðlarýnýn 5000
metreyi geçen yüksek kesimlerinde tund-
ra iklimi hâkimdir. Nepal’de ortalama ya-
ðýþ miktarý 1600 milimetredir ve yaðýþla-
rýn % 80’i haziran-eylül arasýnda yaz mu-
sonlarý ile gelir. Terai bölgesindeki nemli
tropikal iklime ait muson ormanlarý, da-
ha kuzeydeki Pahar’da yerlerini kýþýn yap-
raðýný döken ve kozalaklý aðaçlardan olu-
þan orman topluluklarýna býrakýr. Ülkede
yetiþen aðaçlar arasýnda Hint gül aðacý gi-
bi kerestesi deðerli aðaçlar yaygýndýr. 1950-
1980 yýllarý arasýnda yarý yarýya azalan or-
man varlýðý aþýrý otlatma, yeni tarým alan-
larýnýn açýlmasý ve yakacak olarak kullan-
ma gibi sebeplerle günümüzde % 30’un
altýna inmiþtir.

nin al yanaðýna ve yanak üzerindeki du-
man renkli ayva tüylerini o ateþin duma-
nýna benzetmiþler (“Hatt-ý ruhu dûd-ý nâr-ý
Nemrûd / La‘l-i lebi Kevser-i mey-âlûd”
[Þeyh Galib]), üstte kalan zülüflerle kaþ-
larý da Ýbrâhim’i ateþe atmak için kurulan
mancýnýkla karþýlamýþlardýr (“Ruhu nâr iki
zülfü üzre kaþý / Siyâsetgâh-ý Ýbrâhîm’e
benzer” [Hayâlî]). Nemrud’a benzeyen
rakiplerin kýskançlýk ateþinden âþýðýn çe-
kinmemesi, eziyetlerine sabretmesi ona
olgunluk kazandýracaðý þeklinde yorum-
lanmýþtýr. Mesîhî’nin, “Ne gussa cânýma
Nemrûd-ý gamdan çünki olmuþtur / Dil-i
Ýbrâhîm’e þevk-ý ruhunla gül-sitan âteþ”
beyti bu anlayýþa dayanýr. Sevgiliyi göre-
meyince âþýðýn gözüne cennetin bile
Nemrud ateþi gibi görüneceði düþünce-
si Zâtî tarafýndan, “Gül-i gülzâr-ý cennet
âteþ-i Nemrûd olur ey dil / Görünmezse
eðer kim gözüme dîdâr-ý Ýbrâhîm” bey-
tiyle ifade edilmiþtir.

Þairler, düþmanýn ihtiþam ve debdebe-
sinden korkmamak gerektiðini, bir sivri-
sineðin Nemrud’u maðlûp etmesiyle ör-
neklendirmiþ (“Düþmen-i maðrûrun olma
satvetinden ters-nâk / Peþþe vîran-sâz-ý
maðz-ý nahvet-i Nemrûd olur” [Nâbî]) ve
onun zalimliðini anarak sevgilinin acý-
masýzlýðýna iþaret etmiþlerdir (“Bu bîdâ-
dý bana hecrin kýlýptýr / Cihanda kýlma-
dý Nemrûd u Þeddâd” [Nesîmî]). Nem-
rud’un bütün azamet ve ihtiþamýyla tan-
rýlýk iddiasýnda bulunduðu halde bir sivri-
sinekle baþa çýkamayýp can vermesi Al-
lah’ýn kudretini ifade eden mazmunlar ya-
pýlmasýna imkân tanýmýþtýr. Nâbî’nin, “Ba-
þýna belâyýz hele Nemrûd-ý adûnun / Ol
yel ise biz peþþe-i bîtâb u tüvânýz” beytiy-
le Ziyâ Paþa’nýn, “Eyler keremin âteþi gül-
zâr Halîl’e / Maðlûb olur peþþeye Nem-
rûd-ý mubahî” beyti bu anlayýþa örnektir. 

Tasavvufî metinlerde, Hz. Ýbrâhim’in
Nemrud’la mücadelesi sýrasýnda kýyamet
alâmeti olarak güneþin batýdan doðmasý-
na iþareten söylediði, “Haydi sen de onu
batýdan getir” (el-Bakara 2/258) hitabý aný-
larak nûrânî perdelerle (güneþ) zulmânî
perdelerin (gece) çatýþmasý, dolayýsýyla nef-
sin Nemrud gibi maðlûp edilmesi üzerin-
de durulmuþtur. Nemrud’un  bütün kib-
rine ve azametine raðmen bir sivrisinek
tarafýndan helâk edilmesi zalim nefse
karþý Ýbrâhimî zaferi kazanmak için kü-
çük bir gayretin yeteceði, eþyada mevcut
olanýn aslýnda zerrede de mevcut olduðu
ve Allah’ýn, dilemesi halinde Nemrud or-
dularýna karþý sivrisineði tek baþýna bir
ordu olarak zafere eriþtireceði þeklinde
yorumlanmýþtýr (Ceylan, s. 365). Dâsi-
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