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nan Hoca Hamza Mescidi'ne aittir (Os

manlı Mi 'marrsi II, s. 168). O yıllarda Tu
rizm Bürosu'nun önünde bulunan bu 
mermer kitabe onarım sırasında yanlış
lıkla minber kapısının üstüne yerleştiril
miş olmalıdır. 
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Şazeliyye tarikatının 
Ebü'I- Azaim Muhammed Mazi'ye 

(ö. 1937) 
nisbet edilen bir kolu 

(bk. MUHAMMED MAzl). 
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Kur 'an - ı Kerim' e göre 
Hz. İbrahim'in babasının adı. 

_j 

_j 

Azer kelimesinin menşei tartışmalıdır. 
İbranice 'de " işini sağlam yapan, güçlü 
kuwetli" manasındaki azür kelimesin
den Arapçalaştırıldığı ve Nemrud'un ve
ziri olması, görüş ve fikirlerindeki güve
nirliği sebebiyle kendisine bu adın veril
diği ileri sürülmektedir (Hasan el-Mus
tafavi, 1, 64-65). Nitekim Arapça'da ezr 
kökünde "güç, kuwet ; güçlendirmek, 
desteklemek" manaları bulunmaktadır 
(Lisanü 'l· cArab, "ezr" md ) Diğer taraf
tan azer kelimesinin ibranfce elizer ke
limesinin bozulmuş şekli olduğu (Horo
vitz, s. 85), Nabatl dilinde "kocamış, ihti
yar" (Sa'lebl, s. 55), Hz. İbrahim'in ko
nuştuğu dilde ise "hata eden, dalalete 
düşen " anlamına geldiği de (Lisanü 'l
cArab, "ezr" md.) söylenmiştir. 

Kur'an-ı Kerim'de (el -En'am 6/ 74) Hz. 
İbrahim' in babası Azer diye isimlendiri
lirken revrat'ta (Tekvin, ll 1 26) ve diğer 
ibrani kaynaklarda ona Terah adı veril
mektedir. Arkeotojik kazılarda bulunan 
bir tablette de "Terah oğlu Abram" ifa
desine rastlanmıştır (Woolley, s. 23-24). 
Bu farklılığı açıklamak için çeşitli yorum
lar yapılmıştır. Batılı araştırmacılardan 

bazılarına göre bu farklılık, Eusebius'un 
Histona Ecclesiastica ' sından kaynaklan
maktadır. Eusebius Hz. İbrahim 'in ba
basına Tharra'dan bozulmuş olarak At
har demiş, islam alemine de bu şekilde 
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geçmiştir (İA, II, 91) . Diğer bir kısmına 
göre ise Hz. İbrahim' in babasıyla hiz
metçisinin adları birbirine karıştırılmış, 
hizmetçisinin adı olan Eliezer Azer'e dö
nüştürülmüş ve Hz. İbrahim 'in babası
nın adı olarak kabul edilmiştir (Horovitz. 
s. 85, 86; İA, V/ 2, s. 878; Et2 1İng. l. ı. 810) 
Kur 'an ve hadisler dışındaki İslami kay
naklarda Hz. İbrahim'in babasından hem 
Azer hem de Tarih (Tiirah) b. Nahor ad
larıyla söz edilmektedir ki bu ikinci isim 
Ehl -i Kitap'tan intikal etmiştir. İslam 
alimleri bu iki ismi telif için çeşitli yo
rumlar yapmışlardır. 1. Hz. Ya 'klib'un 
hem Ya' klib hem de İsrail diye iki adı 
olduğu gibi Hz. İbrahim'in babasının da 
Azer ve Tarah olmak üzere iki adı var
dır. z. Bu ikisinden Tarah ad, Azer lakap
tır. Hz. İbrahim ' in babasının adı Tarah'
tır ; Nemrud, veziri olan Tarah' ın görüş 

ve tavsiyelerine güvendiği , kendisine i ş

lerini gördürdüğü için ona Azer adını 
lakap olarak vermiştir. 3. Azer, Tarah' ın 
hizmetinde bulunduğu putun adı olup 
hizmeti sebebiyle kendisi de bu putun 
adıyla anılmıştır (Tarah' ın bi r ay tanrıs ı 

olup olmadığı tartı şmas ı hakkında bk. Alb
right, s. 35-40) . 4. " Sapıklığa düşen" ma
nasındaki Azer, Tarah hakkında haka
ret maksadıyla kullanılmıştır. 

Bu konudaki tevillerden biri de Kur 'an-ı 

Kerim'deki (el-En 'am 6/ 74) eb (baba) ke
limesinin "amca" manasında kullanıldı

ğı. dolayısıyla Azer'in Hz. İ brahim'in ba
bası değil amcası olduğu şeklindedir. 

Ancak bu yorum doğru değildir. Zira 
Hz. İbrahim ' in babasını hak dine dave
tiyle ilgili diğer ayetlerde (Meryem 19/ 
42-45; el-Enbiya 21 / 52; eş-Şuara 26/70, 
86; es-Saffat 37/ 85; ez-Zuhruf 43/26) ve 
Allah'tan onun affını talep etmesine da
ir ayetlerde (et-Tevbe 9/ 114 ; el-Müm
tehine 60/ 4) eb tekrar edilmiş, ayrıca 

Kur'an' ın diğer yerlerinde bu kelime "ba
ba" anlamında kullanılmıştır. Şuara sü
resinin 219. ayetinden hareketle Hz. Pey
gamber'in ecdadında kafir bulunmadı
ğını , dolayısıyla kafir olan Azer'in de Hz. 
İbrahim' in babası olamayacağını ileri sü
ren görüş ise Kur'an-ı Kerim'in zahirine 
aykırı ve yanlış bir görüştür (Elmalılı , III, 
1964) 

Hz. İbrahim'in babasının adı hakkın
da Azer veya Tarah olmak üzere mev
cut olan bilgilerin biri Kur'an'a, diğeri 

ise sonuç itibariyle Tevrat'a dayanmak
tadı r. Vahiy ürünü olan Kur'an ' ın , Tev
rat gibi tahrife uğramamış olması ger
çeği karşısında Azer adının, ya doğru
dan veya lakap ve benzeri yollarla ibra-

him peygamberin babasına ait bir isim 
olduğunu kabul etmek en uygun tercih 
olarak görünmektedir. 

Azer ' in hayatı hakkında fazla bilgi 
yoktur. Ahd-i Atik'te daha çok şecere 
listelerinde yer alan Terah (Tekvin, 1 ı 1 
24-27; Yeşü , 24 / 2; I. Tarihler, 1/ 26) Na
hor'un oğludur ve putperesttir (Yeşu , 

24/2). Ken'an diyarına gitmek üzere Kel
danTier'in Ur şehrinden ayrılmış ve Har
ran'da 205 yaşında (Samirke r evrat 'ta 
145) ölmüştür (Tekvin, ll 131-32 ; Ejd. , 

XV, 101 3). Tevrat tefsirler inde Terah 'ın 

put ustası olduğu , yokluğunda yerine 
oğlu İbrahim' i bıraktığı, fakat İbrahim' in 
bütün putları kırması üzerine onu Nem
rud 'a götürdüğü kaydedilir. İbrahim, ba
basını Nemrud 'un hizmetinden ayrılıp 

kendisiyle beraber Ken'an diyarına git
meye ikna etmiş, Tanrı tarafından töv
besi kabul edilen Terah cennet e girmiş
tir (Ejd. , XV, 1014) Bazı yahudi bilginleri 
onun başrahip olduğunu söylemektedir 
(A D ictionary of Islam, s. 29). 

Kur'an-ı Kerim Azer'den, Hz. İbrahim' 
in onu hak dine daveti sebebiyle. yani 
dotaylı olarak bahsetmektedir. Sonraki 
İslam kaynaklarına göre Azer, Küfe böl
gesindeki Küsa köyündendir (TaberT, Tef
srr, V, 158) ve Nemrud'un himayesinde 
bir put ustasıdır. Azer' i Nemrud'un da
madı , hatta veziri olarak gösteren kay
naklar da vardır (Hasan el-Mustafavi. I, 
65). Onun ileri gelen bir kimse, sanatın
da ün yapmış bir kişi olduğu muhak
kaktır: 

Azer, Nemrud'un doğacak bütün ço
cukların öldürülmesiyle ilgili emrine uy
mamış, hamile karısını Küfe ile Basra 
arasındaki Ur şehrine götürüp bir ma
ğaraya saklamış ve İ brahim bu mağa
rada doğmuştur. Bir rivayete göre Azer, 
mağarada büyüyen oğlunu Nemrud'a 
götürürken İbrahim yolda gördüğü şey
lerin adını babasına sormuş, onları bir 
yaratanın bulunması gerektiğini ve put
lara inanmanın sapıklık olduğunu söyle
miştir (Taberi, Tari!), ı . 237) Kur'an - ı Ke
rlm 'de Hz. İ brahim' in babasını hak di
ne davetiyle ilgili ayetlerde belirtildiği
ne göre, Hz. İbrahim putlara tapmanın 
mantıksızlığını babasına açıklamış (Mer
yem 191 42-45; el-Enbiya 21 1 52-57 ), fa
kat babası onun söylediklerini kabul et
mediği gibi kendi dinini ona telkin et
meye kalkışmış ve üstelik onu tehdit et
miştir (Meryem 191 46) . Azer oğlunu put
larla ilgili bir bayrama götürmek iste
miş (Taberi, Ttirll], I. 238), fakat Hz. İbra-



him hasta olduğunu öne sürerek baba
sıyla gitmemiş, kimsenin bulunmadığı 

bir sırada babasının ve kavminin taptığı 
putları kırmıştır {el-Enbiya 21 / 57-68 ; es
Saffat 371 89-96) Babasının hak dini ka
bul etmeyip putlara tapmakta ısrar et
mesi üzerine Hz. İbrahim onun için Al
lah 'tan mağfiret dilemiş {Meryem ı 91 
47; eş-Şuara 26/ 86 ; el-Mümtehine 60/ 4). 
ancak bu dileği kabul edilmemiştir: zi
ra Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. İbrahim'in 
babası "Allah düşmanı"dır {et-Tevbe 9/ 
ı 14). Hz. Peygamber'den bu konuda nak
ledilen bir hadisin meali şöyledir: "Kı

yamet günü İbrahim, yüzü toza topra
ğa bulanmış olan babası Azer ' le karşı
laşacak ve ona. ·Ben sana, bana isyan 
etme demedim mi?' diyecek; babası da 
ona, 'Bugün sana isyan etmem' cevabı
nı verecektir" {Buhari, "Enbiya'", 8) . Hz. 
İbrahim'in babasıyla birlikte Harran'a 
göç ettiğine dair rivayet {Tekvin, ı ı 1 3ı). 
Kur'an-ı Kerim'deki bilgilere göre isa
betli görünmemektedir. Çünkü baba ile 
oğul arasında dini inanç bakımından tam 
bir ayrılık mevcuttur. Ayrıca Kur'an'da 
açıkça belirtildiğine göre Azer İbrahim'e, 
putlar hakkındaki itirazlarına devam et
tiği takdirde yanından ayrılmasını em
retmiş {Meryem ı9 1 46), H2;. İbrahim de 
babasının Allah düşmanı olduğunu gö
rünce ondan uzak durmuştur {et-Tevbe 
9/ ıı4) 
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AzER, Lutf Ali Beg 

(bk. LUTF ALİ BEG). 
_j 

ı AZERBAYCAN 
ı 

Asya'nın batısında bulunan, 
İran ile Sovyetler Birliği arasında 

bölünmüş bölge. 

I. FiZiKI ve BEŞERI COGRAFYA 

II. TARİH 

III. KÜLTÜR ve SANAT 

IV. MÜSİKi 
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V. EDEBiYAT 
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I. FiZiKI VE BEŞERI COGRAFYA 

Azerbaycan'ın yüzölçümü 192.752 km2 

olup Türkmençay {1828) ve Edirne {1829) 
antlaşmaları sonucunda ikiye ayrılmış, 

Aras nehrinin çizdiği sınırın kuzeyindeki 
parçası {86 800 km 2) Rusya'ya, güneyin
de kalan kısmı ise {105 .952 km 2) iran'a 
bırakılmıştır. Sovyet Azerbaycanı kuzey
de Dağıstan Özerk Cumhuriyeti, batıda 
Gürcistan ve Ermenistan cumhuriyetle
ri, güneyde İran ve Türkiye, doğuda Ha
zar deniziyle çevrilidir. İran Azerbaycanı 
ise kuzeyde Sovyetler Birliği, batıda Tür
kiye ve Irak, doğuda Sovyetler Birliği ve 
iran'ın Gilan idari bölgesi, güneyde ise 
Zencan ve Kürdistan idari bölgeleriyle 
sınırlıdır. 

Anadolu ve Kafkasya dağ sistemleri 
arasında bir geçiş alanı meydana geti
ren Azerbaycan dağlık bir bölgedir. Dağ
lık alanlar bölgenin güneyinde yer alan 
İran Azerbaycanı'nda daha geniş yer tu
tar. Tebriz'in güneyindeki Sehend dağı 
{3700 m.) ile Erdebil'in batısındaki Sebe
lan dağı {3820 m.) bunlar arasında en 
önemlileridir. Hazar denizine ulaşan Kı
zılözen (Sefı'd rüz). Urmiye gölüne ulaşan 
Acıçay (Sefı'drüd) ve Cıgatu (Zerrlnerüd) 
gibi akarsular bu dağlık kütleleri derin 
vadilerle yararak bölgeye daha dağlık 

ve daha çarpıcı bir görünüş kazandır
mışlardır. Bu dağlık alanlar arasında yer 
alan ve denizden yüksekliği 1294 m. olan 
Urmiye gölü 5775 km2'lik bir alanı kap
lar {Van gölünün ı ,5 katı) İran Azerbay
canı'nın bu dağlık görünüşüne karşılık 
kuzeydeki Sovyet Azerbaycanı'nda Aras 
ve Kür (Kura) ırmakları boylarında uza
nan düzlükler hakimdir. Bu görünüşün 
istisnaiarına sadece Karabağ dağlık böl
gesiyle Kafkas silsilesinin Azerbaycan'ın 
kuzeyine sokulan uçlarında rastlanılır. İki 
Azerbaycan arasındaki bu farklı coğrafi 
görünüş sebebiyle Türkler'in hakimiye
ti döneminde Güney Azerbaycan daima 
yaylak. Kuzey Azerbaycan ise daima kış
lak olarak kullanılmıştır. Azerbaycan ge-

AZERBAYCAN 

ne! olarak, yazları kurak ve sıcak geçen 
bir step (bozkır) iklimine sahiptir: an
cak yükseklik farkları yüzünden bazı yö
relerinde iklim değişikliklerine rastla
nır. 

Azerbaycan'da yaşayan 13.199.311 nü
fusun {7.029.000'i lı 9891 Sovyetler Birli
ği ' nde, 6 O ı2 OOO'i 11 9861 İran· da) büyük 
çoğunluğunu Azeri Türkleri oluşturur. 
Yalnız Sovyet Azerbaycanı'nda Dağlık Ka
rabağ Özerk Bölgesi'nde {4400 km 2 ) ya
şayan 168.000 nüfusun ( 1983 tah.) o/o 80'i 
Ermeniler'den meydana gelir. Nahcıvan 
Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 'nin 
de (5500 km 2 ) 278.000 olan nüfusunun 
( ı987 tah .) o/o 95'ten fazlasını AzeriTürk
leri oluşturur. Sovyet Azerbaycanı'nın 

başşehri Bakü'den (1.772.000) başka di
ğer önemli şehirleri Gence (Kirovobad, 
278.000), Lenkeran. Nahcıvan. Sumgayt 
ve Mingeçaur'dur. İran Azerbaycanı yö
netim bakımından Doğu ve Batı Azer
baycan olmak üzere iki idari birime ay
rılmıştır. On bir ile ayrılan Doğu Azer
baycan'ın merkezi Tebriz (894.377). do
kuz ile ayrılan Batı Azerbaycan'ın mer
kezi ise Urmiye'dir (548.946). Doğu Azer
baycan'ın diğer önemli şehirleri Erdebil 
(283 7ı 0), Meraga (ı 02 966) ve M eren d 
(71. 722). Batı Azerbaycan'ın ise Miyan
dab (3ı4 514), Mehabad (282.305), Hoy 
(267 796) ve Ma kO 'dur (173 .134). 

Azerbaycan'ın ekonomisi tarıma. hay
vancılığa ve petrole dayanır. Tarım Ur
miye gölü çevresindeki topraklarla Kür 
ve Aras havzalarında yapılır; pamuk, ta
hıl, çeşitli meyveler, tütün ve şeker pan
carı başlıca ürünleridir. 1989 yılı petrol 
üretimi 13.200.000 ton olan Sovyet Azer
baycanı'nda Bakü (Apşeron) yarımadası 
petrol sahası, sadece Rusya· nın değil 

dünyanın en eski ve en zengin petrol 
alanlarından biridir. Bakü çevresindeki 
petrol kuyularından büyük bir kısmı Ap
şeron yarımadasında toplanmıştır. Elde 
edilen petrol tasfiye edilmek için boru
larla Bakü'ye sevkedilir. Bakü'de daha 
doğrusu eski Bakü'nün yanında kurul
muş olan Çernagorod'da çok sayıda pet
rol rafinerisi vardır. Bakü ayrıca 890 ki
lometrelik bir boru hattı ile Batum 'a 
bağlanır. 

Din. Sovyetler Birliği'ndeki müslüman
ların çoğu Sünni olup Hanefi mezhebi
ne mensup iken Dağıstan'da Şafiiler ço
ğunluktadır. Buna karşılık Azerbaycan'
daki müslümanların o/o 70'i Şii olup Ca'
feri mezhebine mensupturlar. Kafkas-
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