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V

	 SUNUŞ

Bilginin gücü, üretimi kadar paylaşılmasından gelmektedir. Şırnak 
Üniversitesi’nin temel ilkelerinden biri de bu anlayışa dayanmaktadır. Zira 
bu paylaşımın hedef kitleye ulaştırılmasını sağlayan en önemli araçlardan 
biri olan yayıncılık en sık başvurduğumuz yöntemlerden biridir. Çünkü 
yapılan her bilimsel yayın bir taraftan emeğin karşılığını somut hale 
getirmekte öte taraftan da üretilen bilgiyi gelecek nesillere ulaştıracak bir 
kayıt niteliğine dönüşmektedir. Bu bağlamda, Şırnak Üniversitesi olarak 
yola çıktığımız ilk günden bu yana başta ilimiz sonrasında bölgemizle 
ilintili sosyo-ekonomik, siyasal ve kültürel konuları kapsayan sayısız 
sempozyum, çalıştay ve panel düzenledik. Bu ortamlarda sorunlarımızı 
tartıştık, çözümler üretmeye çalıştık. Bu anlayışın bir devamı olarak 
yaşadığımız pandemi şartlarına rağmen gerekli tedbirleri alarak 25-26 
Mayıs 2021 tarihlerinde düzenlediğimiz 2. Uluslararası Nuh Tufanı ve 
Cudi Dağı Sempozyumu’nun bildirilerini eser haline getirerek siz değerli 
okuyucularımıza takdim ediyoruz.

Bu eserle birlikte 2013 yılından sonra Cudi Dağı ve Nuh Tufanı 
üzerine ikinci sempozyumu gerçekleştirmenin onurunu yaşıyoruz ve 
üçüncüsünü de yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Çünkü Cudi Dağı, 
Kudüs gibi üç ilahi dinin kutsal kabul ettiği bir mekandır. Dolayısıyla Cudi 
Dağını tanımak, Cudi Dağı’nın etrafında ve eteklerinde birlikte yaşamak, 
esasında Nuh’un gemisine hep beraber binmek gibi metaforik bir anlam 
da taşımaktadır. 

Sonuç olarak, bu esere birbirinden değerli çalışmalarıyla katkı sunan 
bilim insanlarına, Sempozyum Düzenleme Kurulu’na ve eserin hazırlık ve 
baskı süreçlerine katkı sağlayan yayın birimine teşekkür ederim. 

Yeni yolculuklarda buluşmak dileği ile… 

Prof. Dr. Mehmet Emin ERKAN
Rektör





VII

	 EDİTÖRDEN

İnsanlığın ortak hafızasında yer alan Nuh Tufanı, hem kutsal 
kitaplarda hem de farklı inanç ve kültürlerde değişik boyutlarıyla 
bilinmekte ve anlatılmaktadır. Bütün anlatıları birlikte ele aldığımızda, 
tufanın iki temel noktası dikkat çekmektedir. Bunlardan ilki, tufanın 
başlangıcı ve bitişi arasında geçen zamana ve mekâna bağlı konulardır. 
Tufanın nedenleri, ne zaman gerçekleştiği, ne kadar sürdüğü, geminin 
yapımı ve geminin durduğu mekâna dair bu anlatılar ve mitolojiler, tarihte 
olduğu gibi günümüzde de konuşulmakta ve tartışılmaktadır. Bu bağlamda 
Hz. Nuh, insanlığın ikinci atası kabul edilerek, peygamberler arasında ona 
ayrı bir değer verilmiştir. Bu nedenle dünyanın değişik yerlerinde ona ait 
mezar ve makamların var olduğu iddia edilmiştir. Hıristiyan inancında 
Nuh’un gemisinin Ararat dağlarında durduğu kabul edilirken, Kur’an’da 
açık bir ifade ile geminin Cudi dağında durduğu ifade edilmiştir.   

Tarihi yönüne dair bu konular yanında, tufanın insanlığa mesajı da 
özellikle günümüz dünyasında ayrı bir önem taşımaktadır. Zira modern 
dünyanın tükettiği ve ayrıştırdığı insanları ve insana dair değerleri 
korumanın ve kurtarmanın dini ve kültürel tecrübelerinden biridir Nuh 
tufanı. Farklılıkların ayrışma vesilesi olarak görülmediği, insanla hayvanın 
bir ve beraber yola koyulduğu ve yol aldığı bir tecrübedir bu. “Hepimiz 
aynı geminin yolcularıyız” diyerek, ötekileştirmeden ortak değerlerde 
buluşmanın ve yeni değerler üretmenin tecrübesidir.

Bu düşünceler temelinde düzenlenecek olan sempozyumun ilk 
amacı, kutsal kitaplarda ve farklı inançlarda geçen kavram ve anlatıların 
ne anlama geldiğini bilimsel olarak tartışmak ve bir neticeye yaklaşmaktır. 
İkinci ve belki de daha önemli amacı ise; bütün dinlerin, inançların ve 
kültürlerin ortak kabulü olması nedeniyle, tufanın günümüz insanına 
verdiği mesajları tespit ederek, birlikte yaşamaya dair küçük de olsa bir 
imkân sunmak ve tarihten geleceğe bir kapı aralamaktır. 

Şırnak Üniversitesi tarafından 2013 yılında düzenlenen Uluslararası 
Hz. Nuh ve Cudi Dağı Sempozyumu’ndan sonra, ikincisi Uluslararası 
Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu başlığı altında düzenlenmiştir.

Sempozyum Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Ticaret 
ve Sanayi Odasının desteği ve işbirliği ile Şırnak Üniversitesinin 
organizasyonuyla gerçekleşmiştir. Sempozyuma yurt içi ve yurt dışından 
toplam 49 araştırmacı, 45 tebliğ sunarak katkı sağlamıştır. 13 tebliğ online 
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olarak sunulmuştur. 
Sempozyum 2020 yılında planlanmış ancak pandemi nedeniyle 

ertelenmiş, bu süreçte katılım sağlayacak olan kıymetli bilim insanı Prof. 
Dr. Ömer Faruk Harman hocamız vefat etmiştir. Kıymetli hocamıza 
Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz. 

Sempozyumun gerçekleşmesinde değerli çalışma arkadaşlarım 
Doç. Dr. Kasım Ertaş, Doç. Dr. Çağdaş Ertaş, Dr. İsmet Tunç, Öğr. Gör. 
Mustafa Akgül, Öğr. Gör. Ayzıt GÖRÜCÜ BATMAZ, Öğr. Gör. Bora 
Bekir YÜCELEN, Arş. Gör. Gülizar ARTUÇ, Cemile Cansel SARIŞAHİN, 
Yasin BEKTAŞ’a ve gönüllü katkı sağlayan Arş. Gör. Muhammed Şahin,  
Arş. Gör. Yakup Akyürek,  Arş. Gör. İbrahim Halil Gümüştekin’e, özveri 
ve sevgiyle katkı sağlayan Genel Sekreterlik personelimize gönülden 
şükranlarımı sunarım.

Başta şehrimizin değerlerini tanıtmak ve gün yüzüne çıkarmak 
amacıyla yapacağımız yeni sempozyumlarda buluşmak dileği ile...   

     

Doç. Dr. İbrahim BAZ
Düzenleme Kurulu Başkanı
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Şırnak Güneydoğu Anadolu bölgemizin sıcakkanlı ve misafirper-
ver insanlarının yaşadığı şirin bir şehirdir.  İnsanlığın ikinci atası Hz. Nuh 
ve onun gemisinin üzerine oturduğu Cudi dağı bu şehirdedir. Şehrimiz, 
farklı medeniyetlere ait tarihi ve kültürel bir zenginliğe sahiptir. 

Şırnak, Ebu’l-İz İsmail bin Rezzâz el-Cezerî, Molla Ahmed Cezerî 
gibi alimlerin memleketi olması yanında Hamidiye Kışlası, Burcu Belek, 
Kırmızı Medrese gibi yapılara da sahiptir. Daha da önemlisi Mem u Zin 
gibi bir aşk destanı bu şehirde yaşanmıştır. 

Günümüzde üç ülkenin kavşağında yer alan Şırnak, aynı zamanda 
tarihi ipek yolunun üzerinde yer almaktadır. Bu nedenle ekonomisi daha 
ziyade tarım, hayvancılık, kömür ve Habur sınır kapısına dayanmaktadır. 

Bizler Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı olarak ilimizde 
huzur, barış, istikrar, refah ve istihdam üreten bir kurum olmak istiy-
oruz. Önceliklerimizden biri de ilimizin ekonomisini canlandırmaktır. 
Bunun için esnafımız, üniversitemiz, Dicle Kalkınma Ajansı, sivil toplum 
örgütleri ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile el ele vererek ekonomik, 
sosyal ve kültürel değerlerimizi gün yüzüne çıkarmak, Şırnak’ta yatırımın, 
üretimin, ihracatın ve istihdamın önündeki engelleri kaldırıp istikrara ka-
vuşturup huzur ve güven ortamını tesis edip, ilimizin kalkınmada hak et-
tiği gerçek yere ulaşması için gayret ediyoruz.

Üniversitemizin akademik öncülüğünde düzenlenen Uluslararası 
Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu bu bağlamda bizim de katkı 
sağladığımız şehrimiz için önemli bir adımdır. Bu sempozyum, tarih, 
kültür, ekonomi ve inanç turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip 
olan Şırnak’ımızın bu potansiyelini ortaya çıkarmak, gündeme taşımak, 
ilimizin vizyonuna etki edecek değerleri tanıtmak için önemli bir dönüm 
noktasıdır.

Bu duygularla sempozyuma katkı sağlayan Şırnak Valiliğimize, 
Şırnak Belediyemize, Üniversitemize ve katkı sağlayan diğer kurum ve 
kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Osman GELİŞ
Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

TOBB TSO Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyesi
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Üniversiteler eğitim-öğretim, yaptıkları araştırma ve bilimsel 
projeler yanında, bulunduğu coğrafyaya hizmet etmeyi ve fayda 
sağlamayı amaç edinen kurumlardır. Biz de Şırnak Üniversitesi olarak 
bilimsel ve kültürel alanlardaki çalışmalarımızla coğrafyamıza hizmet 
etmeyi hedeflemekteyiz.

Başta son kutsal kitap Kur’an-ı Kerim olmak üzere, Tevrat, İncil 
gibi diğer kutsal kitaplarda ve Sümer yazıtlarında bahsi geçen Hz. Nuh ve 
tufan olgusu ile ilgili teolojik ve bilimsel birçok araştırma yapılmaktadır. 
Şırnak Üniversitesi olarak biz de 2013 yılında birincisi gerçekleştirilen Cudi 
Dağı ve Hazreti Nuh ile ilgili bu bilimsel ve uluslararası sempozyumun 
ikincisini gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 

Şırnak; misafirperverliği, yardım severliği, paylaşımcı ve güler 
yüzlü insanlarıyla herkesin gönlünde taht kurmayı başarmıştır. Halkımızın 
bu özelliklerini insanlığın ikinci atası Hz. Nuh’tan aldığı rivayet ediliyor. 
Rivayete göre, Hz. Nuh’un gemisinin ilk karaya oturduğu ve ‘Sefine’ adı 
verilen yer, Şırnak’taki Cudi Dağı’dır. Hazreti Nuh üç kutsal dinde de 
bahsi geçen bir Peygamber olduğundan, Cudi Dağı’ndaki Sefine bölgesi 
Müslümanlar, Yahudiler ve Hıristiyanlar için Kudüs’ten sonraki en kutsal 
yerlerden biri olarak biliniyor. Yakın tarihte ziyarete açılan Sefine Bölgesi 
şehrin turizmine büyük katkı sağlayacaktır. Cudi Dağı’nın milli park 
olması ve Unesco Dünya Mirası’na girmesi için de çalışmalarımız devam 
etmektedir. 

İkinci Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumumuzun 
hazırlanması ve gerçekleştirilmesindeki katkılarından dolayı Şırnak 
Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası, Bağcılar 
Belediyesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Sempozyum Düzenleme Kuruluna 
şükranlarımı sunuyorum. 

Prof. Dr. Mehmet Emin ERKAN
Şırnak Üniversitesi Rektörü
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Şehirlerin sahip oldukları kültürel değerler, şehrin kimliğini ve 
tarihi hafızasını oluşturan en önemli varlıklardır. Bu nedenle kültürel 
değerlere sahip çıkmak, onları yaşatmak ve geleceğe miras bırakmak 
şehirde yaşayan her bireyin asli vazifesidir. Bu asli vazifenin farkında 
olarak şehrimizdeki en önemli kültürel değer olan Hz. Nuh ve Cudi Dağı 
ile ilgili yapılan sempozyuma göstermiş olduğunuz yoğun ilgi ve alakadan 
dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Hz. Nuh’un, Hz. Âdem’den sonra 
insanlığın ikinci atası olduğuna inanıyoruz. 

Bilindiği üzere, Hz. Nuh’un şehri Şırnak, tarihi süreç içerisinde 
birçok medeniyete, farklı dil, din ve inanca ev sahipliği yapmış kadim 
bir şehirdir. Bu medeniyetler ve kültürler arasında şehrimizi temsil eden 
en önemli değerimiz, Tufandan sonra Hz. Nuh’un gemisinin üzerine 
oturduğu Cudi Dağı’dır. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in Hûd 
Suresi’nin 44. ayetinde bu hakikat şöyle ifade edilmiştir:  

“Ey toprak suyunu yut! Ey gök sen de tut!” denildi. Su çekildi; 
hüküm yerini buldu; Gemi Cûdî’nin üzerine oturdu.” 

Yüzyıllardır, Hz. Nuh’un gemisinin nerede durduğuna yönelik farklı 
görüş ve tartışmalar bulunmaktadır. Ancak bu konunun aydınlanması 
tarih, din ve arkeoloji alanında yetkin, alanına hâkim bilim insanları 
tarafından, bilimsel veriler ışığında gerçekleşecektir. Bu konu siyasetçilerin 
ve alanında yetkin olmayan insanların ifadeleri ile sonuca bağlanacak bir 
konu değildir. Bu yüzden, bugün burada, Şırnak’ta, Hz. Nuh’un Gemisi ve 
Tufan Olayının Bilim adamları tarafından tartışmaya açılması ve bilimsel 
veriler ışığında değerlendirilmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. 
Bugün şehrimiz Şırnak’ta yapılacak olan 2. Uluslararası Hz. Nuh Tufanı 
ve Cudi Dağı Sempozyumunun hem Şırnak adına hem de bölge adına 
çok önemli olduğunu tekrar tekrar vurgulamak isterim. Şırnak Belediyesi 
olarak inancımızda, geleneğimizde ve kültürümüzde önemli bir yer teşkil 
eden Hz. Nuh’un gemisini yeni belediye binamızın mimari yapısında 
kullandık. Ayrıca yaklaşık yüz yıldır belediyemizin logosunda da Hz. 
Nuh’un gemisini kullanıyorduk. 

Güvenlik güçlerimizin bölgemizdeki huzuru sağlamasıyla birlikte; 
valiliğimiz ve belediyemizle beraber başlattığımız Cudi Dağı’nın Sefine 
Bölgesine olan yol çalışmamız devam etmektedir. 1980’li yıllara kadar, 
kadim geleneğimiz olan ve her yılın temmuz ayında Cudi Dağı’nın Sefine 

Mehmet YARKA
Şırnak Belediye Başkanı
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Bölgesinde kutlanan festivalimizi Allah’ın izniyle tekrar canlandırarak, 
ziyaret etmek isteyen bütün insanları davet edeceğiz. 

Şırnak’ı, kültür ve inanç turizmiyle ülkemizi uluslararası arenada 
temsil edecek bir marka şehir haline getireceğiz. Tufandan sonra Hz. Nuh 
ve beraberindekilerin hayat buldukları şehrimizi; 

Hz. Nuh’un gemisi gibi güvenli kılmaya,
Gemideki beyaz güvercinlerin getirdiği zeytin dalının ifade ettiği 

barışla birleştirmeye ve huzurla buluşturmaya
“Şehr-i Nuh Yeni Ruh” parolası ve “Burada Herkes Hayat Bulacak” 

sloganımızla huzur içinde yaşatmaya çalışacağız. 
Şehrimizin tarihi, kültürel, ekonomik ve ticari potansiyelini ortaya 

çıkarmaya, gelecek nesillerimize daha güzel, daha yaşanabilir ve daha 
modern bir Şehr-i Nuh bırakmak için gece-gündüz çalışmaya devam 
edeceğiz. 

2. Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumunun 
hazırlanmasında katkısı olan; başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak 
üzere, Şırnak Valiliği, Bağcılar Belediyesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Şırnak 
Ticaret ve Sanayi Odası ve sempozyuma ev sahipliğini yapan Şırnak 
Üniversitesi’ne şükranlarımı sunuyorum. 
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Nuh Tufanı coğrafyamızda, medeniyetlerin doğduğu 
Mezopotamya topraklarında gerçekleşen ve dünya tarihi için dönüm 
noktası teşkil eden bir hadisedir. Bu bağlamda, Şırnak İlimizde ikincisini 
düzenlediğimiz Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Sempozyumu’nun 
konusu bütün insanlığı ilgilendirmektedir. 

Mütefekkirler, medeniyet tasavvurunda zaman, mekân ve insanı 
medeniyetlerin adeta sacayakları olarak kabul eder. Şehirler zamana ve 
insana ev sahipliği yapar. Medeniyetlerin oluşumu, uzun tarihi süreçler 
gerektirir ve bu süreçler insanların bir arada yaşadığı şehirlerde tezahür 
eder. Şırnak, Mezopotamya coğrafyası içerisinde bu tarihi derinliğe sahip, 
Nuh Tufanı ve Nuh’un Gemisi’nin hikâyesi gibi önemli bir tarihi gerçekliğe 
ev sahipliği yapan kadim bir şehrimizdir. 

Nuh Tufanı’nın Cudi Dağı’nda nihayetlenmiş olması, öncelikle bu 
bölgede yaşayan insanları yakından ilgilendirmekte ve etkilemekle birlikte 
Nuh’un Gemisi’nin mesajı tüm dünyayı, bütün insanlığı kuşatmaktadır. 
Bu büyük tufanın, Nuh’un Gemisi’nin mesajı, sempozyumumuzun da 
ana temasını teşkil eden ‘Hepimiz aynı geminin yolcularıyız’ mesajıdır. 
Bu mesaj insanoğluna, birlikte yaşamak, birbirine saygı ve hoşgörü 
göstermek, kardeşlik hukukunu pekiştirmek gibi evrensel nitelik taşıyan 
pek çok hasleti hatırlatır.

Nuh Peygamberin Gemisi’nin indiği Cudi Dağı sanki küçük 
bir Anadolu prototipi gibi tarih boyunca üzerinde ve etrafında her 
inanç ve milletten insana kucak açmış; insanlar huzur içinde “Cudi’nin 
bereketi”nden istifade ederek birlikte yaşamıştır.

Nuh’un Gemisi’nden ve Cudi Dağı’ndan günümüz insanının alması 
gereken önemli dersler bulunmaktadır. Nuh’un Gemisinde, insanlarla 
hayvanlar beraber yola çıkmış, birlikte yaşamıştır. Modern dünya insanı, 
ne yazıkki kendinden olmayanı ötekileştiren, hor ve hakir gören ve hatta 
yaşama hakkı tanımayan bir boyuta sürüklenmektedir. Farklılıklar, 
farkındalığı artıran bir zenginlik olarak görülmez hale gelmiştir. İşte 
Nuh’un Gemisi ve Cudi Dağı bize bu konuda, beraber yaşamanın, ötekini 
sorgulamak yerine, saygı duymanın mesajını vermektedir.    

Ali Hamza PEHLİVAN
Şırnak Valisi
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Hz. Âdem’den sonra, Nuh Tufanı neticesinde Hz. Nuh ile birlikte 
insanoğlunun yeniden doğuşu gerçekleşmiştir. Sadece insanoğlu değil 
yeryüzündeki diğer canlılar olan hayvanlar ve bitkilerin de bu tufan 
sonrasında yeniden çoğaldığı kabul edilmektedir. Kuran-ı Kerim’de 43 
kez Hz. Nuh’tan ve onun Gemisinin hikayesinden bahsedilir. Sadece bizim 
kutsal kitabımızda değil Hristiyanlığın ve Yahudiliğin kutsal kitaplarında 
da bu hadiseden detaylıca bahsedilir.

Bu Sempozyuma ulusal ve uluslararası nitelik kazandırmaktaki 
amaç, Nuh Tufanı hikayesinin bütün insanlığı ilgilendiren müşterek 
mesajlarının tüm dünyaya yeniden hatırlatılmasıdır. Nuh’un Gemisi 
kurtuluşun olduğu gibi helak oluşun da hikayesidir. Kazanan yaradana 
inanan ve ona sığınan, erdemli davranan, ahlaki değerlere saygı duyan, 
kardeşliği önceliklendiren olmuştur. Kazanan bu dünyanın sadece 
birilerine değil, herkese ait olduğunu idrak eden ve bu yolda ilerleyen 
olmuştur. Bugünün ve yarının kazananı da yine tavrını iyilikten yana 
koyan ve kötülüklerin karşısında duran olacak; şer odakları kaybedecektir. 
Bu manada Nuh’un Gemisinin yolculuğu süreklilik arz etmekte, devam 
etmektedir. 

Bin yıldır milletçe vatan edindiğimiz Anadolu’muzun kendisi 
de aslında başlı başına adeta bir Nuh’un Gemisi’dir. Dünya haritasını 
göz önünde bulundurduğumuzda, genel anlamda Doğu ve Batı olarak 
ayrılan iki coğrafyanın kesişim noktası tarih boyunca Anadolu olmuştur. 
Anadolu, kesişim noktası olduğu kadar doğu batı arasında köprü 
vazifesi de görmüştür. Nasıl ki Nuh’un Gemisi kurtuluşun, kardeşliğin 
simgesi olmuşsa; Anadolu da tarih boyunca mazlumlara kucak açmış, 
darda ve zorda olanın güvenle sığındığı liman olmuştur. Bugün dahi 
komşu ülkelerimizden, daha uzak coğrafyalardan mazlum insanlar gelip 
ülkemizde barınma imkânı bulabilmektedir. İşte bu, kadim geleneğimizin 
yansımasıdır. Yunus Emre ve Mevlâna felsefesinde kendisini bulan bu 
geleneğin altında, ‘Ne Olursan Ol, Gel’ ve ‘Yaratılanı Yaratandan Ötürü 
Sevmek’ anlayışı yatmaktadır. Ne mutlu ki bizi dim dik ayakta, diri ve 
canlı tutan paha biçilmez mirasa sahip bir coğrafyada yaşamaktayız. 
Sorumluluğumuz bu mirasa sahip çıkarak gelecek nesillere taşımaktır.

Doç. Dr. İbrahim Baz’ın hazırlamış olduğu “Cudi Dağı Sempozyumu” 
adlı kitabın müsebbibi olan, Şırnak Valiliğimizin himayesinde Şırnak 
Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirdiğimiz 2. Uluslararası Nuh Tufanı ve 
Cudi Sempozyumuna vermiş oldukları desteklerden dolayı başta Kültür 
ve Turizm Bakanlığımıza, Şırnak Belediye Başkanımız Mehmet Yarka’ya, 
Şırnak Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan’a, Şırnak 
Ticaret ve Sanayi Odası’na, Sempozyumun genel koordinasyonunu 
sağlayan Doç. Dr. İbrahim Baz’a, bilimsel çalışmalarıyla, bildirileriyle 
katılım sağlayan bütün Akademisyenlere, şahsım ve Şırnak İlimiz adına 
teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kıymetli kitabın, Nuh Tufanı hikayesinin 
bütün insanlığı ilgilendiren mesajlarının idrakine vesile olmasını 
diliyorum.
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Yeryüzüne İkinci Adım: Tufan, Cudi Dağı ve Çevresi
İbrahim BAZ

YERYÜZÜNE İKİNCİ ADIM: 
TUFAN, CUDİ DAĞI VE ÇEVRESİ

İbrahim Baz*

Öz: Kutsal kitaplarda ilahi emirlere isyan eden bir topluluğun suda boğu-
larak cezalandırılması şeklinde gerçekleşen tufan, ortak kabule göre Hz. 
Nuh döneminde gerçekleşmiştir. Ona tabi olanlar, Allah’ın gözetiminde Hz. 
Nuh tarafından yapılan gemiye binerek tufandan kurtulmuştur. Tufan sona 
erip sular çekildiğinde gemi bir dağda durmuş ve gemiden inen Hz. Nuh 
ve çocukları ile seksen kişi ile yeniden hayat başlamıştır. Tevrat’ta Ararat 
dağları olarak ifade edilen bu dağın ismi Kur’an’da Cudi olarak geçmiştir. 
İslam tarihi kaynakları ve sonraki yapılan çalışmalar bu dağın Cudi Ararat 
dağlarından biri olan Cudi olduğunu ifade etmiştir. Bu tebliğde tufanın son 
durağı olan Cudi ve çevresinde şekillenen hayat ve tufana dair ikincil delil-
lere at bilgiler ve kurtuluşu anmak için kutlanan Cudi veya Sefine Festivali 
hakkında bilgi verilecektir.
Anahtar Kelimler: Tufan, Hz. Nuh, Cudi, Sefine, Şırnak 

Giriş

Kutsal kitaplardaki anlatılar yanında yeryüzünün değişik coğrafya-
larında dile getirilen ve mitolojik boyutlara kadar geniş bir alanda yazılı ve 
sözlü kültüre ulaşan tufan olayı,1 insanoğlunun en ilginç tecrübelerinden 
biridir. Hz. Nuh döneminde gerçekleşen tufan, sebepleri ve sonuçları ka-
dar, evrensel veya yerel oluşu, zamanı, geminin yapılışı, gemilerin sayısı, 
gemiye binenlerin kaç kişi olduğu ve nihayet geminin nereye oturduğu-
na kadar çok yönlü tartışmalara ve araştırmalara konu olmuştur. Konu-
ya dini perspektiften bakanlar doğal olarak olayın sebep ve sonuçlarını 
daha öncelikli olarak ele alırken, arkeologlar ve antropologlar daha ziya-
de tufanın mekânı, çevresel etkileri ve kültür tarihi içindeki yeri üzerinde 
durmuşlardır. 

Bu tartışmaların ve araştırmaların odak noktasında yer alan gemi-
nin nereye oturduğu konusu, kutsal kitaplarda tarihi kronolojiye göre 
Tevrat’ta “Ararat dağları”2 Kur’an’da ise “Cudi”3 olmak üzere iki farklı 
*  Doç. Dr., Şırnak Üniversitesi, ibrahim.baz@hotmail.com
1  İlk kaynaklardan biri olan Sümer tabletleri hakkında bkz. M. Sami Baybal,“Gılgamış Destanı’nda Geçen Nuh 

Tufanı’nın Tevrat’taki Yansımaları Üzerine”, Uluslararası Hz. Nuh ve Cudi Dağı Sempozyumu Bildirileri, ed. H. 
Gündoğar-Ö. A. Yıldırım-M. Ata Az, Şırnak Üniv. Yay., Şırnak-2014, s. 209.

2  Tekvin, 8/4.
3  Hûd Suresi, 11/44.
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isimle ifade edilmiştir. Kutsal kitaplarda geçen her iki dağ da günümüzde 
Türkiye sınırları içerisinde yer almaktadır. Tufan olayının insanlığın ortak 
hafızasında önemli bir yer edinmesi nedeniyle, zaman içerisinde her iki 
dağda da tufana ve gemiye dair izler aranmıştır. Tevrat’ta geçen “Ara-
rat dağları” ifadesinin son yıllarda siyasal, etnik ve hatta biraz da turistik 
amaçlarla Ağrı dağına indirgenmesi bazı araştırmacıları bu dağa yönelt-
miş ancak, bugüne kadar somut hiçbir veri elde edilememiştir. Kur’an’da 
“Cudi” isminin zikredilmesi ise Müslümanların tarih boyu bildikleri bir 
dağ olan Cudi’ye yönelmelerine neden olmuştur. Burada dikkat çeken te-
mel husus, Ararat Dağları ifadesinin indirgenmiş hali olan Ağrı Dağı’nda-
ki araştırmalar ağırlıklı olarak son yüzyılda gerçekleşirken, Cudi Dağı’na 
yüzlerce yıldan buyana hem Yahudi4 ve Hristiyan hem de Müslümanlar 
tarafından ilgi duyulmuş ve bu dağda tufana ve gemiye dair kalıntılar 
aranmış olmasıdır. Bu nedenle biz de çalışmamızın coğrafi mekânı olarak 
Kur’an’da geçen Cudi ifadesini esas alarak antropolojik bir bakış açısıyla 
Cudi Dağı ve çevresinde şekillenmiş hayat ve inanç örgüsünü özet olarak 
tanıtmaya, bu dağ etrafındaki tufana dair ikincil delilleri ve kültürel ögele-
ri ortaya koymaya çalışacağız.  

Cudi Dağı ve Çevresi

Nuh Tufanının boyutu ve coğrafyası hakkında kutsal kitaplardaki 
anlatılarda detaylı bilgi bulunmadığı gibi daha sonraki kaynaklarda da 
olayın başlangıç noktası, yayıldığı alan ve geminin durduğu son mekân 
hakkında farklı rivayetler bulunmaktadır. Bunun muhtemel sebebi deği-
şik coğrafyalarda farklı zamanlarda tufan denilecek düzeyde büyük sel-
lerin yaşanmış olmasıdır. Tufanın evrensel olmadığını kabul ettiğimizde, 
Nuh Tufanı anlatısının bu kadar geniş coğrafyaya yayılmasına dair kar-
şımıza iki seçenek çıkmaktadır. Birincisi dinlerin yeryüzünün hemen her 
yerine yayılmış olması ve Nuh tufanından haberdar olunması, ikincisi ve 
muhtemelen daha önemli olanı ise herkesin kendi bölgesindeki tufanı za-
4  İspanya Yahudilerinden Petechiah ve Benjamin Tudela’nın 1169-1171 yılları arasında Cizre ve Cudi’yi ziyaret et-

tikleri kaydedilmektedir. Tudelalı Benjamin ve Ratisbonlu Petechia, Ortaçağda İki Yahudi Seyyahın İslam Dünyası 
Gözlemleri, MÜİF Yayınları, İstanbul 2014. 
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man içerisinde bilinen en büyük tufan olan Nuh Tufanı ile özdeşleştirmiş 
olmasıdır. Bu iki durum tufan kültünün geniş coğrafyalara ve mitolojik bir 
boyuta ulaşmasına neden oluştur. 

Hz. Nuh’un yaşadığı mekânın neresi olduğuna geldiğimizde en 
güçlü rivayetin Dicle ve Fırat’ın kesiştiği Basra havzası olduğu görülmek-
tedir.5 Bu mekân, tufandan sonraki geminin durduğu kabul edilen yer/
yerler açısından da önem arz etmektedir. Dünyanın kadim medeniyetleri 
olan Asur, Akad, Babil, Sümer ve Elam gibi devletlerin yaşam alanı da bu 
coğrafyadır. Bu devletlerin ve daha sonraki devletlerin kurulmasına ne-
den olan temel unsur Dicle ve Fırat nehirlerinin varlığı ve sunduğu hayat 
olmuştur. Mezopotamya ve Bereketli Hilal bu iki nehrin arasını ve çevre-
sini ifade etmektedir. 

 
Bu tarihi coğrafya insanlığın ilk yaşam alanları ve aynı zamanda dinlerin 
de merkez coğrafyasıdır. Kutsal kitaplarda isimleri geçen peygamberlerin 
hepsi bu coğrafyada yaşamıştır. 

5  Yazır, M. Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, Sad.: İsmail Karaçam ve dğr., Azim Dağıtım, İstanbul-ts., c.VIII, s. 348.
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Bu coğrafyaya hayat bahşeden Dicle yatağını ve havzasını esas al-
dığımızda geminin kurtuluş için ulaşabileceği yüksek dağların ilki olarak 
karşımıza Cudi Dağı çıkmaktadır. Bu dağı ve kuzeyinde bulunan bu dağ-
dan çok yüksek sıradağları aşarak örneğin Ağrı Dağına taşıyacak su bu-
lunması ise bilimsel olarak makuliyetin ötesinde görülmektedir.6 

Bu bağlamda Kur’an’da geminin, üzerine oturduğu dağ ismi olarak 
geçen Cudi kelimesi cömertlik anlamına gelen ‘Cûd’ kelimesinden türemiş 
ve bu anlamıyla Hz. Nuh’un duasının cevabı olduğu kabul edilmiştir. Bilindi-
ği üzere Mü’minûn Suresi’nde Allah Hz. Nuh’a şöyle hitap etmiştir: “Sen ve 
yanındakiler gemiye binip yerleştiğinizde, ‘Bizi zâlimlerin elinden kurtaran 
Allah’a hamdolsun’ de!”, “Yine: ‘Rabbim beni güvenli ve bereketli bir yere 
ulaştır. Çünkü insanı gideceği yere ulaştıranların en hayırlı olanı sensin’ de!”7 
Ayetteki bereketli ve mübarek yer anlamına gelen ‘menzilen mübâreken’ ifa-
desinin cevabının, bereketli ve cömert anlamlarına gelen “Cudi” ile örtüştüğü 
görülmektedir. 

Cudi Dağı, günümüzde Türkiye sınırlarında Güneydoğu Anadolu 
bölgesinde ve Şırnak il sınırları içerisinde yer almaktadır. Güneyindeki 
Cizre ve Silopi ile kuzeyindeki Şırnak arasında yer alan Cudi Dağı, do-
ğu-batı yönünde uzanmaktadır. Şırnak il merkezine 17 km mesafededir. 
En yüksek zirvesi 2114 metre olup, zirvelerden birinde yer alan ve tufana 
dair en önemli ikincil delillerden biri olan “Sefine” veya “Nuh Peygam-
ber Ziyareti”8 olarak bilinen mekân 2017 m yüksekliğindedir. Cudi Dağı, 
temel olarak üç ana bloktan oluşurken onu kutsal kılan mekân, yüzyıllar 
boyu Hz. Nuh’un gemisinin oturduğu yer olarak bilinen ve Arapça gemi 
anlamına gelen “Sefine” mevkiidir. Tufan sonrası bölgede başlayan hayat 
esas alındığında, bütün inanç grupları ve din mensupları tarafından Sefi-
ne’nin ziyaret edildiği görülmektedir.  Bu yönüyle Sefine, bir nevi Cudi Da-
ğı’nın kalbi ve merkezi noktası haline gelmiştir. İslam tarihi kaynaklarında 
olduğu gibi9 Osmanlı Devleti dönemine ait Botan/Cezîre haritalarında da 
bu mevki ziyaret mekânı olarak işaretlenmiştir.

6  Bill Crouse, Five reasons Noah’Ark Did nod land on Mt. Ararat, Five Reasons Why it did land on Mt. Cudi, Ulus-
lararası Hz. Nuh ve Cudi Dağı Sempozyumu, Şırnak Üniversitesi Yayınları, Şırnak 2014, s. 396. 

7  Mü’minûn Sûresi, 23/28-29.
8  Cevherî, İsmail b. Hammâd, es-Sıhâh, -VII, thk: Ahmet A. Attar, Daru’l-ilm li’l-melâyin, 4. Baskı, Beyrut 1990, 

c. II, s. 461. 
9  İslam tarihi kaynaklarına dair Tufan olayı ve Cudi dağı hakkında geniş bilgi için bkz. Güneş, Hüseyin, İslam Tarihi 

Kaynaklarına Göre Nuh Tufanı ve Cudi Dağı, Şırnak Belediyesi Yayınları, Mardin 2022, s. 117.



5

Yeryüzüne İkinci Adım: Tufan, Cudi Dağı ve Çevresi
İbrahim BAZ

Bu işaretleme Sefine bölgesinin o tarihlerde de resmi kayıtlara girecek ka-
dar tanındığını, kutsal kabul edildiğini ve bu nedenle ziyaret edildiğini 
göstermesi açısından önem arz etmektedir. 

Özellikle 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren arkeolog veya asker 
kimliği ile birçok batılı araştırmacı bölgeye gelerek Cudi’ye uğramıştır. 
Ayrıca Amerikan Board’un Osmanlı Devleti coğrafyasında okul, hastane 
ve yayın merkezli başlattığı Protestan misyonerliği çerçevesinde yürüttü-
ğü faaliyetler nedeniyle de bölgeye gelen araştırmacılar açısından Cudi 
ve çevresi ilgiyle takip edilmiştir. Özellikle Cudi’nin güney köylerinden 
Hessana/Kösreli’de bu dönemde bir Protestan kilisenin yapılmış olma-
sı dikkate değer bir husustur.10 Bu dönemde bölgeyi ziyaret eden George 
Smith tarafından Cudi Dağı’nın bir de çizimi yapılmıştır. 

 

Ancak batı dünyasında ve arkeologlar arasında Cudi Dağı ve Sefine mev-
kiinin tanınmasındaki en önemli kişi, bir İngiliz arkeolog ve misyoner olan 
Gertrude Bell’dir. Çünkü Bell, Cudi Dağı’nın en önemli mekanlarına dair 
10  Kösreli/Hessana hakkında bilgi için bkz. Ertaş, Kasım, “Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla Şırnak Bölgesindeki 

Keldaniler ve Müslümanlarla Münasebetleri, Asos Journal: The Journal of Academic Social Science, 2019, (c. 7, 
sy. 89), ss. 150-184.
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fotoğraflar çeken ilk kişidir. Onun Cudi Dağı’nda çektiği ve yayınladığı 
fotoğraflar11 arasında Sefine mevkii12 ile Hesana, Şah köyü rölyefleri en çok 
dikkat çekenlerdir. 

Üstelik Bell bu fotoğraf arşivi yanında bir da seyahatini yayınlayarak13 
Cudi hakkında detaylı bilgiler sunmuştur. Bunlar arasında en dikkat çeki-
ci olan Sefine mevkii ziyaretini bir Hac olarak tanımlamış olmasıdır.14    

Cudi Dağı’nda tufan sonrası birçok yerleşim mekânı kurulmuş-
tur. Özellikle dağın güney yamacında bulunan Çağlayan (Şah) ve Kösreli 
(Hessana) köyleri kadim Asur yerleşim yerleri olarak dikkat çekmekte-
dir.15 Her iki yerleşim yerinde de Asurlular döneminden kalma rölyefler 
ve kaleler bulunmaktadır. Bunların haricinde Cudi Dağı’nın üzerinde ve 
eteklerinde kurulmuş birçok eski yerleşim yeri bulunmaktadır. Dağın 
güney cephesinde daha ziyade Hristiyanlar Misuri/Kurtuluş, Şah/Çağ-
layan, Hebler/Hisar, Hessana/Kösreli, Gre Çülya/Derebaşı, Bespin/Gö-
rümlü) köylerinde yer alırken;16 kuzey cephesindeki Cufane/Cevizdüzü, 
Gelendur/Kemerli, Spindaruk/Boyunyaka, Gunde Ramo/Anılmış köyle-
rinde ise daha ziyade Müslümanlar yaşamıştır.  

Cudi Dağı, batısında bulunan Gabar Dağı ile fiziki olarak bir bütün-
11  Gertrude Bell’in bölgede çekmiş olduğu fotoğrafların arşivi Newcastle Universitesi tarafından kronolojik olarak 

yayınlanmıştır. Bkz. http://gertrudebell.ncl.ac.uk/photos.php
12  Bkz. http://gertrudebell.ncl.ac.uk/photo_details.php?photo_id=3382.
13  Bell, Gertrude Lowthıan, Amurath to Amurath, London 1911.
14  Bell, Amurath to Amurath, s.289.
15  Şah köyü hakkında geniş bilgi çin bkz. Baz, İbrahim, “Cudi Dağı’nda Kadim Bir Mesken: Şah Köyü”, Uluslararası 

Hz. Nuh ve Cudi Dağı Sempozyumu, Şırnak Üniversitesi Yayınları, Şırnak 2014, s. 429.
16  Bu köylere son yüz elli yılda Müslümanlar da yerleşmiş ve birçok köyle birlikte bir yaşam devam etmiştir. Günü-

müzde Şah ve Hebler köyleri güvenlik nedeniyle iskana kapalı durumdadır.
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lük arz etmektedir. Tarih boyu Cudi dağına duyulan ilgi fiziki özellikleri 
ve dini referansı nedeniyle Gabar dağına da duyulmuştur. Milattan sonra 
üçüncü yüzyıldan itibaren Süryanilerin bu dağın eteklerinde ve üzerinde 
varlıkları günümüze kadar devam eden çok sayıda yeni yerleşim yerleri 
kurmuştur. Bu nedenle kaynaklarda Manastırlar dağı olarak bilinen da-
ğın, Gabar Dağı olma ihtimali yüksektir. Daha sonraki yüzyıllarda Müslü-
manlar da bu dağda köyler kurmuşlardır. Süryaniler tarafından kurulan 
Dera Jor ve Dera Jir köyleri ile Basret ve Derşev köyleri bunların en bili-
nenlerindendir.  Ayrıca Gabar Dağı’nın batı eteklerini saran Dicle Neh-
ri’nin iki yakasında yer alan Finik Kalesi ve şehri ile Bazebda şehri bölge-
nin kadim yerleşim yerleri, dini merkezleri ve sınır karakolları vazifesini 
icra etmiştir. Gabar Dağı’nın üzerinde ve eteklerinde çok sayıda yerleşim 
yeri kurulurken bunlardan önemli bir kısmı dağın kaya yapısı nedeniyle 
mağara şeklinde yapılmıştır. 

Bunlardan en bilineni Ulya Şeyhan olarak tanınan ve zamanı net 
olmamakla birlikte medrese ve yaşam olanı olarak da kullanılan yaklaşık 
kırk odalı ve çok katlı mağara yapıdır. Ayrıca Halid-i Cezerî tarafından 
kurulan medrese ve dergâh etrafında şekillenen Basret köyünde çok sayı-
da taş yapı, mihrap, mezar taşı ve bu taşlara kazınmış figürler bulunmak-
tadır. Bunların yanında daha kadim dönemlere ait Asurlular, geç dönem 
Roma ve erken dönem Bizans gibi birçok medeniyetin izini taşıyan dirhe-
ler, taş yollar ve Osmanlı Devletinden kalma tarihi İpek yolu üzerinde-
ki hala sağlam olarak duran hanlar ve II. Abdulhamid döneminde yetim 
çocukların okuması için yapıldığı kabul edilen medrese/yetimhaneye ait 
kalıntılar bu dağın üzerinde çok katmanlı bir tarihin ve kültürel hayatın 
varlığına işaret eden somut göstergelerdir. 

Tufandan Sonra Kurulan İlk Şehir: Heştan

İslam tarihi kaynakları, Nuh peygamberin gemiden indikten sonra 
dağın zirvesinden ayrılıp oğulları Sâm, Hâm, Yafes ve beraberindeki ki-
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şilerle birlikte bir yerleşim yeri kurduklarını kaydetmektedir. Burasının, 
Cudi dağının kuzeyinde Şırnak’ın güney doğusunda bir yamaca kurul-
muş olan Heştan Köyü olduğu kabul edilmektedir.17 

Köyün ismi İslam öncesi dönemlerde seksen anlamına gelen Tha-
manin, Arapça kaynaklarda Semânin veya Sûk-i Semânin (Seksenler 
Şehri/Çarşısı) şeklinde geçmektedir. Son yüzyıllarda ise yine Seksenler 
anlamına gelen Kürtçe Heştiyân denilirken, zaman içerisinde hece düş-
mesiyle Sekizler anlamına gelen Heştan denilmeye başlanmıştır. Köyün 
günümüzdeki ismi Yoğurtçulardır. 

Tarihçi Makdîsî, Hz. Osman döneminden sonra idare taksimata 
göre merkezi Musul olan Diyar-ı Rebîa’ya bağlı şehirleri sayarken Telafer, 
Sincar, Nusaybin ve Dara gibi şehirlerle birlikte Semânin ismini de zikret-
mektedir.18 

Bizans İmparatoru Heraclius (610-641)’un tûfandan sonra kuru-
lan Tsamanên (Semânîn) Köyü’nü ziyaret ettiği kaydedilmektedir.19 1075 
yılında, yaklaşık iki yüz köyü kapsayan Semanin piskoposluğun kurul-
duğu kabul edilmektedir. Böylece IV. yüzyıldan itibaren önemli bir dini 
merkez olan Finik piskoposluğu yani Dicle’nin doğusundaki dini merkez, 
Heştan’a taşınmıştır. Bu durum XIV. Yüzyıla kadar devam etmiştir. Bu 
tarihten itibaren Semanin/Heştan köyünün değeri azalmıştır. Şırnak bir 
17 Güneş, Hüseyin, İslam Tarihi Kaynaklarına Göre Nuh Tufanı ve Cudi Dağı, Şırnak Belediyesi Yayınları, Mardin 

2022, s.117.
18  Makdisî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed, Ahsenü’t-Tekâsim fi Ma’rifeti’l-Ekâlim, Matbaatü’l-Brill, Leiden 

1877, s. 137.
19  Tüzün, Mesut, Cizre Tarihi, Nubihar Yayınları, İstanbul 2014, c. I, s. 107.
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yerleşim mekânı olarak da muhtemelen bu tarihten sonra kurulmaya baş-
lanmıştır.  

Tufandan Kurtuluşun Kutlanması: Sefine Festivali 

İnsanoğlu hayatını doğaya bağlı ve mevsimler döngüsüne göre 
şekillendirirken, kıştan sonra gelen baharın başlangıcında ve hasat sonrası 
sevincini ifade etmek amacıyla yaz mevsiminde festivaller yapmışlardır. 
Daha ziyade insanın zorluklardan kurtulmak ve korkulardan emin ol-
mak gibi nedenlerle yaptığı festivallerin özünde, doğa ve toprakla irtibatı 
bulunmaktadır. Bu festival mevsimlerinin ilki olan bahar festivalleri; kış 
günlerinin karanlık, soğuk ve meşakkatinden kurtularak kendilerine ha-
yat bahşeden toprağın yeniden canlanması ve renklenmesiyle gelen güzel 
günlerin sevincini yaşamak ve paylaşmak için yapılmıştır. Hasat sonrasın-
da yapılan festivaller ise kendilerine verilen nimetin şükrünü ifade etmek 
içindir. Her iki festivalin özünde de din ve özellikle şükür kavramı bulun-
maktadır. Bu anlamda Cudi Dağı’nın zirvesinde yapılan Sefine Festivali 
de bir zorluktan kurtuluşun şükrünü ifade için yapılmış dini temelli bir 
şükür festivalidir. 

Hz. Nuh’un muhtemelen gemi evi anlamına gelen Bespin (Beth 
Sphine)20 ve Gre Çüliya köyleri arasına yerleşen gemiden indikten sonra 
Sefine denilen noktaya çıkarak burada ilk olarak Allah’a şükrünü ifade et-
mek için secde yaptığı, dua ettiği ve bu şükrünün somut göstergesi olarak 
kurbiyete vesile olan kurban kestiği düşünülmektedir. Sözlü anlatılarda 
Hz. Nuh’un bu gemiden indikten sonra Sefine denilen noktaya varırken 
kendisine Cebrail’in rehberlik etmesi nedeniyle dağın zirvesine ulaşılan 
dar bir geçide “Cebrail Kapısı” anlamına gelen “Der-i Cebrail” veya “Bab-ı 
20  Köyün eski meskunları olan Süryaniler, Bêth Spintâ şeklinde isimlendirmişlerdir. Bölgede kullanılan Kürtçede 

görülen harf ve hece yutması nedeniyle kısaca Bespin şeklinde anılmaya başlanmış olma ihtimali görülmektedir. 
Bkz. https://nisanyanmap.com/(Erişim tarihi:20.09.2021)



2.Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu

2nd International Symposium of The Flood, Noah’s Ark And Mount Cudi 

10

Cebrail” denilmektedir. Hz. Nuh’un Sefine olarak bilinen mekânda secde 
etmesinden ve kurban kesmesinden sonra, bir ibadethane yaptığı düşü-
nülmektedir ki daha sonraki dönemlerde Yahudiler, Hristiyanlar ve Müs-
lümanlar tarafından kullanılan bu mabedin ilk taşlarının ve temelinin Hz. 
Nuh’a dayandığı inancı bulunmaktadır.    

Sefine Festivalinin Yahudiler tarafından Ab yani ağustos ayında 
ziyaret edildiği kabul edilmektedir. Hristiyanlığın bölgede yayılmasıyla 
özellikle milattan sonra 3. yüzyıldan itibaren festivalin yaygın şekilde de-
vam ettirildiği ifade edilmektedir. Bu tarihe vurgu yapılması, Süryanilerin 
bu yüzyılda bölgede yerleşmesiyle ilgili olmalıdır.

Sefine’de bulunan Yahudi mabedi, Hristiyanlar döneminde kilise-
ye dönüştürülmüş, 766 tarihinden itibaren de camiye çevrilmiştir. Ancak 
dikkat çeken husus bu değişim ve dönüşüme rağmen, Hz. Nuh’un ortak 
değer olması itibariyle yapılan festivallere her dönemde her inançtan in-
san katılmaya devam etmiştir. 

Festival, Tevrat’ta geçen “Ve gemi yedinci ayda, ayın on yedinci 
gününde, Ararat dağları üzerine oturdu.” (Tekvin, 8:4) ifadesine uygun 
olarak temmuz ayında ve üç hafta sürecek şekilde yapılmıştır. Hatta Gert-
rude Bell’in de ifade ettiği üzere bir Hac mekânı gibi de görülmüştür.

Bu hac kültü, Hristiyanlardan birlikte yaşadıkları Müslümanlara 
geçerek, İslami bir kimlik kazanmış ve 7 kere Sefineyi ziyaret edenlerin 
“Hacı” olacağı şeklinde bir inanışa ve kültüre dönüşmüştür.  Bu inanış, 
İslami motiflerle de süslenmiştir. Örneğin siyah delikli bir tas “Hace-
rü’l-Esved” taşına, bir mağaradan kireç taşından damlayan su “Zemzem” 
suyuna benzetilmiştir. Kabe’deki bakımından sorumlu olan aileler olduğu 
gibi Sefine Festivalinden sorumlu bir aile de bulunmaktadır. Molla Halife 
veya Halife Cudi denilen bu aile, festival başlamadan önce haziran ayın-
da giderek Sefine bölgesinin bütün hazırlıklarını ve bakımlarını yaptıkları 
gibi festival esnasındaki erbane/def çalma işini de üstlenmiştir. 

Festival temmuz ayının ilk cuma gününden itibaren başlamıştır. Bu 
başlangıcın ilanı, gün batımıyla birlikte havanın kararmasıyla “Nedure 
Cudi” denilen sefinenin üç yönüne üç yüksek ateş yakılarak yapılmıştır. 
Bu ateşler bir nevi dağı gören ve aslında ziyaret zamanını bekleyen in-
sanlar için bir davetiye fonksiyonu görmüştür. Sefine Festivalinin başladı-
ğının duyurulmasıyla, Cudi’nin güneyindeki Cizre ve Silopi başta olmak 
üzere Irak ve Suriye şehirlerinden katılanlarla, kuzeyinden başta Şırnak, 
Eruh, Uludere ve Beytüşşebap olmak üzere Siirt’e kadar uzanan yerleşim 
yerlerindeki insanlar akın halinde Sefine’ye çıkmaya başlamıştır. Bunun 
için de zaman içerisinde bazı rotalar ve ziyaret mekanları oluşmuştur. Ro-
talar şu şekildedir: 
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Sefine Festivaline katılanlar, yol boyunda birçok ziyarette bulunmuşlardır. 
Bunların başında sözlü anlatıya göre Hindistan’dan yola çıkıp aylarca yol-
culuk yaparak Hz. Nuh’un gemisinin durduğu dağı ve yeri görmeye gelen 
bir kişinin mezarı gelmektedir. Lave Garip yani Garip genç olarak anılan 
bu kişinin dağa gelip Sefine bölgesine yaklaştığında son nefesini burada 
verdiği ve dağdaki çobanların ona bir mezar kazarak adını  bilmedikleri 
için de Garip Genç dedikleri anlatılmaktadır.21 

Sefine festivali öncelikle dini bir kutlamadır. Ancak zaman içeri-
sinde kültürel bir boyut da kazanmıştır.  Sefineye Hristiyanlar tarafından 
atfedilen Hac kültü, yerel Müslüman din adamları tarafından da belli 
oranda dillendirilerek dolaylı şekilde desteklenmiştir. Elbette İslami bir 
hac mekânı olarak görülmese de22 mekânın kutsiyeti nedeniyle Festivale 
bölgenin önemli din adamları olan seydalar ve şeyhler periyodik olarak 
katılmış ve burada sohbet ve ardından büyük katılımlarla erbane/def eşli-
ğinde zikirler yapmışlardır. 
21  Geniş bilgi için bkz. Baz, İbrahim, Cudi-Nuh’un Gemisinin İzinde, Ketebe Yayınları, İstanbul 2021, s. 81 vd.
22  İslami açıdan Hac mekânı tekdir ve Mekke’deki Kabe’nin ve diğer ziyaret yerlerinin belli zamanda yapılmasıyla 

gerçekleşmektedir. Bunun ötesinde Hz. Peygamberin Medine’deki kabri ziyaret edilse bile hac sayılmamaktadır. 
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Sefine Festivalinin dini anlamdaki kutlamaları yanında kazandığı 
kültürel boyut bir yandan dini referanslar taşırken diğer yandan bölge ge-
leneklerini de yansıtmıştır. Örneğin ziyarete gelenler, Hz. Nuh’un şükran 
ifadesi olarak burada kurban kesmesine dair rivayeti devam ettirerek kur-
banlar kesmiş ve sefine ziyaretçilerine ikramda bulunmuşlardır.  Yemek-
ler yapılmış ve dağıtılmıştır. Erbane eşliğinde zikir yapıldığı gibi halaylar 
da çekilmiştir. 

Özellikle Cizre’de yaşandığı kabul edilen Mem u Zin hikayesinde 
de anlatıldığı üzere genç erkekler ve genç kızlar dolaşarak kendilerini 
gösterdiklerinden, burada kız istemeler ve ardından nişan törenleri de 
yapılmıştır. Bin yılları aşan ve bu yönüyle dünyanın en kadim festivalle-
rinden biri olan Sefine Festivali, maalesef 1980’li yıllardan itibaren bölge-
deki terör nedeniyle sekteye uğramıştır.23 

Sonuç ve Değerlendirme

İnsanlığın kadim tarihi içerisinde en ibretlik tecrübelerinden biri 
olan tufan olayı Hz. Nuh döneminde gerçekleşmiş ve kutsal kitaplardaki 
anlatılarla birlikte insanoğlunun ortak hafızasında yer edinmiştir. Tufanın 
en çok araştırılan konularının başında Hz. Nuh tarafından yapılan gemi-
nin nereye oturduğu meselesi yer almaktadır. Bu konuda Tevratta geçen 
Ararat dağları ile Kur’an’da geçen Cudi ifadelerinin aynı hakikati ifade 
ettiği ve Cudi dağının Ararat dağlarından bir dağ olduğu kabul edilmiştir. 
Cudi dağı etrafından şekillenen hayat ve oluşan kültür esas alındığında 
bile bu kabulün doğruluğuna dair birçok delil bulunmaktadır. Bunların 
başında Tufan sonrası Hz. Nuh’un gemiden indikten sonra ibadet ettiği 
ve kurban kestiği kabul edilen ve gemi anlamına gelen Sefine denilmesi, 
burada bir mabet inşa edilmesi, tufan sonrası kurulan ilk şehir olan Sek-
senler/ Semanin’in Cudi eteklerinde bulunması, tufandan kurtuluşun üç 
din mensubu insanlar tarafından binlerce yıldan bu yana kutlanması gibi 
somut deliller yer almaktadır. 

Kısaca, Cudi Dağı ve Sefine Bölgesi, Kudüs gibi üç dinin dünyadaki 
nadir ortak kutsal mekanlarından biridir. Bunun yanında tarih boyu Cudi 
Dağı ve çevresi Asur, Urartu, Roma, Bizans, Pers, Selçuklu ve Osmanlı 
başta olmak üzere çok sayıda devletin, milletin çok katmanlı kültürel mi-
rasını ve derin tarihinin izlerini taşımaktadır. Ancak bunların çok az bir 
kısmı hakkına çalışma yapılmıştır ve bilgi bulunmaktadır. 

Yapılacak yeni akademik ve arkeolojik çalışmalar tufanın son dura-
ğı hakkında yeni delillere ulaşma imkânı sunacaktır. Ayrıca bu çalışmalar, 
Cudi Dağı ve Dicle Nehri etrafında tufan sonrası insanoğlunun yeryüzüne 
ikinci adımı atması sonrası şekillenmiş binlerce yıllık kadim hayatın ve 
oluşan medeniyetlerin izleri üzerinden gerek genel tarih gerekse dinler 
tarihine katkı sağlayacak kapı olacaktır.   

23  Sempozyumun gerçekleşmesinde sonra yaklaşık kırk yıl aradan sonra 11 Temmuz 2021 tarihinde yeniden yapıl-
mış, bundan sonraki yıllarda da gerçekleşmesi için planlamalar yapılmıştır. 
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SÜRYANİ KAYNAKLARINDA KARDU BÖLGESİ VE 
KARDU DAĞLARI 

Ahmet Yasin TOMAKİN 

Öz: Kutsal Kitap’ın Süryanice çevirisi olan Peşitta, Hz. Nuh’un gemisinin 
Kardu dağlarına indiğini söyler. Sahip olduğu bu özel anlamın 
ötesindeKardu, Süryani kaynaklarında sıklıkla karşılaşılan bir isimdir. 
Geminin nereye indiğitartışmalarından bağımsız olarak bu çalışmanın 
amacı, Süryani yazarların kaydettiği verilerden yararlanarak, bir yer adı 
olanKardu’nun konumunu ve özelliklerini olabildiğince tespit etmektir. 
Araştırmada, Orta Çağ Süryani yazarlarının Süryanice veya Arapça kaleme 
almış oldukları tarihi nitelikli eserler ana kaynak olarak kullanılmıştır. Söz 
konusu kaynaklardan elde edilen veriler Kardu’da bulunan bazı yerleşim 
yerlerini tespit etmeyi, Kardu’nun yaklaşık konumunu belirlemeyi ve yine 
coğrafi ve etnik özellikleri hakkında fikir sahibi olmayı mümkün 
kılmaktadır. Buna göre Kardu geniş, dağlık bir alan olup burada Ermeniler, 
Kürtler ve Süryaniler yaşamaktadır. Konum olarak ise bölgenin, Irak’ın 
kuzey kesimindeki dağlık alandan başlayıp Doğu Anadolu’nun içlerine 
doğru uzandığı anlaşılmaktadır. Bölgedeki yerleşim yerleri ve manastırlar 
hakkındakaynaklarda geçen daha detaylı bilgiler, Şırnak ve çevresindeki 
dağlık alanın Kardu’nun sınırlarına dahil olduğunu göstermektedir. Ancak 
Süryani kaynakları üzerinden, Kardu sınırlarının bunun ötesinde nereye 
kadar uzandığını tespit etmek mümkün görünmemektedir. 
Anahtar Kelimeler: İslam Tarihi, Kardu, Şırnak, Cudi dağı, Nuh’un gemisi. 

QARDU REGION AND QARDU MOUNTAINS IN SYRIAC SOURCES 

Abstract: Peshitta, the Syriac translation of the Bible, says that Noah’s ark 
rested on the Kardu Mountains. Beyond this special meaning it has, Kardu 
is a name frequently encountered in Syriac sources. Regardless of the 
debates about theresting place of the ark, the goal of this study is to 
determine, as much as possible, the location and features of Kardu, a place 
name, by using the data recorded by Syriac writers. Historical works 
written by medieval Syriac writers, in Syriac or Arabic, were used as the 
main source in the research. The data obtained from these sources make it 
possible to identify some settlements in Kardu, to determine the 
approximate location of Kardu and to have an idea about its geographical 
and ethnic features. Accordingly, Kardu is a vast, mountainous area 
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inhabited by Armenians, Kurds, and Syriac People. In terms of location, it is 
understood that this place starts from the mountainous area in the northern 
part of Iraq and extends into Eastern Anatolia. More detailed information in 
the sources about the settlements and monasteries of the region, shows that 
Şırnak and the surrounding mountainous area are included within the 
borders of Kardu. However, it is not possible to determine how far the 
borders of Kardu extend beyond this, based on Syriac sources. 
Keywords: History of Islam, Qardu, Şırnak, Mt. Judi, Noah’s ark. 

Giriş 

İbranice Kutsal Kitap’ta Hz. Nuh’un gemisinin indiği yer olarak 
’rrṭ (אררט) harfleriyle yazılan bir yer adı verilmektedir (Yaratılış, 8/4). 
Sami dillerinin sessiz harflere dayanan yazı sistemi ve orijinal metinlerde 
harekenin yer almaması nedeniyle bu kelimeyi ’araraṭ ve ’urarṭu gibi 
farklı şekillerde okumak mümkün olmaktadır. MÖ 3. yüzyılda yapıldığı 
tahmin edilen ve “Yetmişler Çevirisi” olarak bilinen Septuaginta’da ise 
aynı yer ismiararat (αραρατ) şeklinde kaydedilmiştir. 1  Diğer yandan 
erken dönemde Hristiyanlığı benimsemiş olan Süryaniler de çok 
geçmeden, çeviri yoluyla kendi dillerinde yazılı bir Kutsal Kitap’a sahip 
olmuşlardır. Süryanice en eski Kutsal Kitap çevirisi bugün Peşitta olarak 
bilinen ve miladi 150 yılından sonra yapıldığı tahmin edilen çalışmadır. 
Peşitta’ya bakıldığında, Kutsal Kitap’ta Hz. Nuh’un gemisinin indiği yer 
olarak belirtilen ’rrṭ kelimesinin, ḳrdv (ܩܪܕܘ) yazılışı ve ḳardu okunuşuyla 
Süryaniceye aktarıldığı görülmekte; ettniḥatḳebuto… ‘al ṭurayḳardu (  ܐܬܢܚܬ

ܩܪܕܘ̈ܪܝܥܠܛܘܩܐܒܼܘܬܐ... : Gemi Kardu dağları üzerine indi) ifadesiyle, 
tûfandan sonra geminin indiği yer olarak Kardu dağlarına işaret 
edilmektedir.2 

İbranice ve Yunanca Kutsal Kitap’ta, geminin iniş yeri olarak sahip 
olduğu özel anlam dışında üç yerde daha ararat ifadesi geçmektedir. 
Peşitta’da bu yer adlarına verilen karşılıklarda bazı farklılıklar 
bulunmaktadır. İbranice ve Yunanca metinlere göre Yeşaya, 37/38’de 
Ararat ülkesi/diyarı diye geçen yer adı Peşitta’ya’ar‘od-ḳardvoye ( ܐܪܥܐ

 .Karduluların ülkesi/diyarı) olarak çevrilmiştir.3 Diğer yandan 2 :ܕܩ̈ܪܕܘܝܐ
Krallar, 19/37 ve Yeremya, 51/27’de geçen Ararat kelimesiise 

                                                 
1  Ararat isminin doğrudan doğruya, eski adı Masik veya Masis olan bugünkü Ağrı dağıyla özdeş düşünülmesi 

yanlış bir yaklaşım olacaktır. Çünküaslında bir bölge için kullanılmakta olanArarat isimlendirmesi,en erken 11-
12. yüzyıla dayanan Ermeni yazınında, Ağrı dağıyla özdeşleştirilmiştir. Ancak bu tutumun zaman içinde 
yaygınlaştığı ve Ararat ismiyle ilgili yanlış bir algıya neden olduğu görülmektedir. Bkz. M. Streck, “Djûdî”, 
EI2, 2: 574. 

2  Peşitta, 6. 
3  Peşitta, 537. 

 

Peşitta’ya’aroroṭ(ܐܪܪܛ) şeklinde çevrilmiştir. 4 Burada dikkati çeken bir 
diğer durum, Yeşaya, 37/38ve 2. Krallar, 19/37’de aynı olaydan 
bahsedilmesine karşın Ararat isminin, birincisinde ḳardvoye, ikincisinde 
’aroroṭ olarak karşılanmış olmasıdır. Aşağıda bu konu üzerinde daha 
detaylı durulacaktır. Bununla beraber çalışmanın amacı İbranice ve 
Yunanca metinlere göre Peşitta’da görülen bu farklılığın sebepleri 
üzerinde durmak değildir. Yine de kısaca ifade etmek gerekirse; konu 
üzerine yapılan araştırmalarda bu durum, Babil sürgünü döneminde 
Yahudilerin Babil kültürüyle temas kurmaları ve Babil kültüründeki 
tufan anlatımlarından etkilenmeleriyle açıklanmaktadır. 5  Zira Babil 
sürgününde yazılan Aramice Targumlarda da geminin indiği yer olarak 
Ararat’tan değil Kardu’dan bahsedilmektedir. Kesin olarak 
ispatlanabilmiş olmamakla birlikte bazı araştırmacılar, miladi ikinci 
yüzyılda yapılan Peşitta çevirisinin Targumların etkisinde olduğu 
kanaatindedirler.6 

Peşitta’da geçen Kardu ifadesine karşın, Orta Çağ boyunca 
Süryanice veya Arapça yazılmış olan Süryani kronikleri incelendiğinde 
geminin iniş yeri olarak farklı isimlerle de karşılaşılabilmektedir. Bazı 
kronik yazarları Peşitta’da olduğu gibi geminin indiği yer olarak Kardu 
dağlarını göstermektedir. Buna karşılık Akdeniz bölgesinde yer alan 
Apameadağları ve Cudi dağı Süryani kroniklerde adı geçen diğer yerlerdir. 
Bu elbette yazarların yaşadıkları dönemlerin kültür atmosferinin 
etkisinde kalmaları ve eserlerini yazarken hitap ettikleri hedef kitle ile 
açıklanabilecek bir durumdur. Diğer yandan Süryani kroniklerinde 
geminin indiği yer olarak Ararat dağlarından hiç bahsedilmemiş olması 
ise dikkat çeken bir diğer husustur.7 

Peşitta’da ve bazı Süryani kroniklerinde Hz. Nuh’un gemisinin 
tufandan sonraki iniş yeri olarak gösterilmesi dışında bir yer veya bölge 
adı olarak Kardu, ister Süryanice ister Arapça yazılmış olsun Süryani 
kronikleri, kilise tarihleri ve azizlerin hayat hikâyelerini anlatan biyografi 
(hagiografi) eserlerinde sık karşılaşılan bir isimdir. Süryanicede 

                                                 
4  Bkz. Peşitta, 328, 641. 
5  Bkz.Arthur Jeffery, TheForeignVocabulary of thaQur’ân, Baroda: OrientalInstitute, 1938,106-107; M. 

Streck, “Djûdî”, EI2, 2: 574. 
6  Konu hakkında bkz. Bas ter HaarRomenyveCraig E. Morrison, “Peshitta”,GorgiasEncyclopedic 

Dictionary of theSyriacHeritage: Electronic Edition, ed.Sebastian P. Brockv.dğr. (GorgiasPress, 2011; 
online sürümBethMardutho, 2018), https://gedsh.bethmardutho.org/Peshitta (Erişim Tarihi: 
15.07.2021). 

7  Süryani kroniklerinde Hz. Nuh’un gemisinin iniş yeri hakkında verilen farklı bilgiler hakkında bkz. 
Ahmet Yasin Tomakin, “Süryani Tarih Kaynaklarına Göre Nuh Peygamber ve Tufan”, IV. 
Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 18-20 Ekim 2017 – Ağrı”, Ed. Oktay Belli v.dğr., 
Erzurum: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yayını, 2018, 303-304. 
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1  Ararat isminin doğrudan doğruya, eski adı Masik veya Masis olan bugünkü Ağrı dağıyla özdeş düşünülmesi 

yanlış bir yaklaşım olacaktır. Çünküaslında bir bölge için kullanılmakta olanArarat isimlendirmesi,en erken 11-
12. yüzyıla dayanan Ermeni yazınında, Ağrı dağıyla özdeşleştirilmiştir. Ancak bu tutumun zaman içinde 
yaygınlaştığı ve Ararat ismiyle ilgili yanlış bir algıya neden olduğu görülmektedir. Bkz. M. Streck, “Djûdî”, 
EI2, 2: 574. 

2  Peşitta, 6. 
3  Peşitta, 537. 

 

Peşitta’ya’aroroṭ(ܐܪܪܛ) şeklinde çevrilmiştir. 4 Burada dikkati çeken bir 
diğer durum, Yeşaya, 37/38ve 2. Krallar, 19/37’de aynı olaydan 
bahsedilmesine karşın Ararat isminin, birincisinde ḳardvoye, ikincisinde 
’aroroṭ olarak karşılanmış olmasıdır. Aşağıda bu konu üzerinde daha 
detaylı durulacaktır. Bununla beraber çalışmanın amacı İbranice ve 
Yunanca metinlere göre Peşitta’da görülen bu farklılığın sebepleri 
üzerinde durmak değildir. Yine de kısaca ifade etmek gerekirse; konu 
üzerine yapılan araştırmalarda bu durum, Babil sürgünü döneminde 
Yahudilerin Babil kültürüyle temas kurmaları ve Babil kültüründeki 
tufan anlatımlarından etkilenmeleriyle açıklanmaktadır. 5  Zira Babil 
sürgününde yazılan Aramice Targumlarda da geminin indiği yer olarak 
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ispatlanabilmiş olmamakla birlikte bazı araştırmacılar, miladi ikinci 
yüzyılda yapılan Peşitta çevirisinin Targumların etkisinde olduğu 
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Peşitta’da geçen Kardu ifadesine karşın, Orta Çağ boyunca 
Süryanice veya Arapça yazılmış olan Süryani kronikleri incelendiğinde 
geminin iniş yeri olarak farklı isimlerle de karşılaşılabilmektedir. Bazı 
kronik yazarları Peşitta’da olduğu gibi geminin indiği yer olarak Kardu 
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Apameadağları ve Cudi dağı Süryani kroniklerde adı geçen diğer yerlerdir. 
Bu elbette yazarların yaşadıkları dönemlerin kültür atmosferinin 
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4  Bkz. Peşitta, 328, 641. 
5  Bkz.Arthur Jeffery, TheForeignVocabulary of thaQur’ân, Baroda: OrientalInstitute, 1938,106-107; M. 

Streck, “Djûdî”, EI2, 2: 574. 
6  Konu hakkında bkz. Bas ter HaarRomenyveCraig E. Morrison, “Peshitta”,GorgiasEncyclopedic 

Dictionary of theSyriacHeritage: Electronic Edition, ed.Sebastian P. Brockv.dğr. (GorgiasPress, 2011; 
online sürümBethMardutho, 2018), https://gedsh.bethmardutho.org/Peshitta (Erişim Tarihi: 
15.07.2021). 

7  Süryani kroniklerinde Hz. Nuh’un gemisinin iniş yeri hakkında verilen farklı bilgiler hakkında bkz. 
Ahmet Yasin Tomakin, “Süryani Tarih Kaynaklarına Göre Nuh Peygamber ve Tufan”, IV. 
Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 18-20 Ekim 2017 – Ağrı”, Ed. Oktay Belli v.dğr., 
Erzurum: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yayını, 2018, 303-304. 
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ḳardu( ܩܪܕܼܘ) yazımı daha yaygınken bazı kaynaklarda ḳardo(  ܩܪܕܘ) yazımıyla 
da karşılaşılabilmektedir. Arapça olarak ise ḳarda şeklinde okunan 
kelimenin sonunun elif (قردا) veya elif-i maksure (قردى) ile yazıldığı 
görülmektedir. Bununla beraber ikincisi daha yaygındır. Yapmış 
olduğumuz bu çalışmanın amacı, geminin iniş yeriyle ilgili 
tartışmalardan bağımsız olarak, Orta Çağ Süryani yazarlarının Kardu’ya 
dair vermiş oldukları bilgileri değerlendirmek, söz konusu yerin 
özellikleri, sınırları ve konumuna dair genel bir çerçeve ortaya 
koymaktır. Bu doğrultuda araştırmanın temel kaynakları olarak 5-13. 
yüzyıllar arasında yazılmış olan Süryani kronikleri, kilise tarihleri ve 
hagiografieserlerinden faydalanılacaktır. Çoğunluğu Süryanice olmakla 
birlikte bu eserlerin bir kısmı Arapçadır. 

1. Kardu’nun Coğrafi ve Etnik Özellikleri 
Süryani kaynaklarında bir bölge veya yer olarak Kardu’ya dair 

veriler bulmak mümkündür. Bu veriler Kardu’nun boyutu, konumu, 
coğrafi özellikleri ve etnik yapısı hakkında bazı fikirler vermektedir. 
Kaynaklarda geçen bilgilerin bazıları çok genelken bazıları daha özel 
içeriklidir. Elde edilen bilgilerin hepsini ayrı ayrı değerlendirmek 
mümkün olmamakla birlikte bunları belli yönleri ile sınıflandırmak ve 
bazı sonuçlara ulaşmak mümkündür. Bu doğrultuda geneldenözele 
giden bir sıralama içinde bilgiler ele alınıp konu incelenecek ve Kardu ile 
ilgili tespitler ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Süryani kaynaklarında Kardu ifadesi çoğunlukla bazı tamlamalar 
halinde bulunmaktadır. Bu kullanımlardan Kardu’nun belli özellikleri 
hakkında fikirlerelde etmek mümkündür. Kaynaklarda’atrod-ḳardu( ܐܬܪܐ
,(Kardu ülkesi/diyarı :ܕܩܪܕܘ 8 ’atravotod-ḳardu(ܐܬ̈ܪܘܬܐ ܕܩܪܕܘ:Kardu 
ülkeleri/diyarları), 9 ’ar‘od-ḳardu(ܐܪܥܐ ܕܩܪܕܘ: Kardu toprağı/bölgesi), 10 ’arzu 
ḳardâ(ارض قردى: Kardu toprağı/bölgesi)11 ve yine benzer şekilde bêt-Ḳardu 
(ܒܝܬ ܩܪܕܘ) 12  ve bilâdu Ḳarda (بالد قردى) 13  gibi yapı ve anlam itibariyle 
birbiriyle yakın bazı kullanımlarla oldukça sık karşılaşılmaktadır. Bu 

                                                 
8  Bkz. Basra Piskoposu İşo‘dnah, Ktābād-nakputā (LiberCastitatis), ed. J. B. Chabot (Roma1896), 2, 8, 10 

vd.; Bar ’Ebroyo (Bar Hebraeus), Ktobod-Maktbonutzabne, ed. P. Bedjan (Paris 1890), 153. 
9  Bkz. “Histoire de l’Eglised’AdiabenesouslesParthes et lesSassanides [Erbil Kroniği]”, Mšiḥa-Zkha 

(texte et traduction); Bar-Penkayé (texte) içinde, 1-74, ed. A. Mingana(Leipzig: OttoHarrassowitz, 1908), 
8;Patrik Mihail,Chronique de Michel le Syrien, ed. J. B. Chabot, 4 cilt (Paris: 1899-1910), 4: 542. 

10  Peşitta, 328, 537. 
11  “HistoireNestorienneInédite (Chronique de Séert): Secondepartie (II)”,PatrologiaOrientalis içinde,435-

639,Ed. ve Fransızcaya çev. Aday Şer (Paris:Firmin-Didot, 1919), 457 [137]. 
12  İşo‘dnah, Ktābād-nakputā, 36, 42 vd. 
13  Mari b. Süleyman, Ahbârufetâriketikürsiyyi’l-maşrik, ed. HenricusGismondi (Roma: C. de Luigi, 1899), 
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kullanımlar genel bir yaklaşımla ele alındığında, Kardu’nun bir şehir, 
vadi veya dağ gibi sınırlı bir bölge olmayıpgeniş bir alan olduğu sonucu 
ortaya çıkmaktadır. Çünkü tamlamalarda yer alan ülke, toprak, diyar 
gibi ifadeler, hatta bazen bunların çoğul kullanılmış olması, Kardu’nun 
oldukça geniş bir bölge olduğunu düşündürmektedir. Buna karşınKardu 
ifadesiyle, herhangi bir tamlama içinde yer almaksızın yalın bir biçimde 
de karşılaşılabilmektedir.14 Bu tür yerlerde cümlenin geneline ve bağlama 
bakıldığında aslında belirli bir yerin değil, yine bir bölgenin kastedildiği 
anlaşılmaktadır. 

Kardu’nun geniş bir bölge olma özelliği, Kutsal Kitap’taki Pelek 
anlatımıyla bağlantılı olarak desteklenebilmektedir. Buna göre yeryüzü 
Pelek zamanında, Hz. Nuh’un soyundan gelenler arasında bölünmüştür 
(Yaratılış, 10/25).Bar ‘Ebroyo (Bar Hebraeus)Süryanice yazmış olduğu 
kroniğinde, Pelek zamanında gerçekleşen bu bölünmenin ardından 
yeryüzünün nasıl paylaştırıldığına dair bazı bilgiler sunar. Burada geçen 
bilgilere göre yeryüzünün batıdan doğuya kadar güney kesimi 
Hamoğullarına, yine batıdan doğuya kadar kuzey kesimi 
Yafesoğullarına, meskûn dünyanın ortasında yer alan bölgeler ise 
Samoğullarına verilmiştir.15 Verilen bilgilere göre Samoğularına düşen 
bölge, Doğu Akdeniz sahillerinden başlayıp Arabistan, Mezopotamya ve 
İran topraklarını içine alarak Hindistan’ın kuzeyine kadar uzanmaktadır. 
Burada dikkati çeken nokta, Samoğullarına düşen bölgeler arasında 
Kordo’nun (  ܩܪܕܘ)da sayılmış olmasıdır.16 Bar ‘Ebroyo’nun burada verdiği 
bilgiye göre, Kardu’yu Doğu Akdeniz’den Hindistan’ın kuzeyine kadar 
Samoğullarına düşen topraklar içindeki bir bölge olarak 
düşünmekgerekir. 

Kardu’yla ilgili en sık karşılaşılan ve bölgenin coğrafi özelliği 
konusunda da temel bazı fikirler veren kullanımlar arasında, Kardu 
dağları anlamına gelen ṭurayḳardu/ṭured-ḳardu (ܛܘ̈ܪܐ  ,ܛܘ̈ܪܝܩܪܕܘ

 tamlamalarını saymak mümkündür. Bu 18(جبل قردى) 17vecebeluḳarda(ܕܩܪܕܘ
tür kullanımlardan açıkça, Kardu’nun dağlık bir yapıda olduğu 
anlaşılmaktadır. Dahası bu ifadelerden, Kardu’nun tek bir dağ olmayıp 

                                                 
14  Bkz. Marga Piskoposu Tuma b. Ya‘kûb, Ktābād-Rişāne (LiberSuperiorum), ed. E. A. W. Budge (Londra: 

Kegan Paul, Trench, Trubner&Co., Ltd., 1893), 367, 368, 369, 375; Nusaybinli Eliya b. Şinaya, 
EliaeMetropolitaeNisibeni Opus Chronologicum[Kronoloji], 2 cilt, ed. E. W. Brooks ve J. B. Chabot 
(Leipzig; Paris: OttoHarrassowitz, 1909-1910), 133; Mari b. Süleyman, AhbâruFetârike, 2, 3. 

15  Bar ‘Ebroyo, Maktbonutzabne, 8. 
16  Bkz. Bar ‘Ebroyo, Maktbonutzabne, 8. 
17  Bkz. Erbil Kroniği, 8;Tuma, Ktābād-Rişāne, 33, 41, 366;İşo‘dnah, Ktābād-nakputā, 6, 14, 50 vd.;Patrik 

Mihail, Chronique, 4: 559; Bar ‘Ebroyo, Maktbonutzabne, 198, 518 vd. 
18  Bkz. Muhtasaru’l-Ahbari’l-bî‘iyye,ed. ButrusHaddad(Bağdat:Şeriketü’d-Dîvânli’t-Ṭibâʻa, 2000),214. 
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hakkında fikirlerelde etmek mümkündür. Kaynaklarda’atrod-ḳardu( ܐܬܪܐ
,(Kardu ülkesi/diyarı :ܕܩܪܕܘ 8 ’atravotod-ḳardu(ܐܬ̈ܪܘܬܐ ܕܩܪܕܘ:Kardu 
ülkeleri/diyarları), 9 ’ar‘od-ḳardu(ܐܪܥܐ ܕܩܪܕܘ: Kardu toprağı/bölgesi), 10 ’arzu 
ḳardâ(ارض قردى: Kardu toprağı/bölgesi)11 ve yine benzer şekilde bêt-Ḳardu 
(ܒܝܬ ܩܪܕܘ) 12  ve bilâdu Ḳarda (بالد قردى) 13  gibi yapı ve anlam itibariyle 
birbiriyle yakın bazı kullanımlarla oldukça sık karşılaşılmaktadır. Bu 

                                                 
8  Bkz. Basra Piskoposu İşo‘dnah, Ktābād-nakputā (LiberCastitatis), ed. J. B. Chabot (Roma1896), 2, 8, 10 
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bilgiye göre, Kardu’yu Doğu Akdeniz’den Hindistan’ın kuzeyine kadar 
Samoğullarına düşen topraklar içindeki bir bölge olarak 
düşünmekgerekir. 
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konusunda da temel bazı fikirler veren kullanımlar arasında, Kardu 
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dağlık bir bölgeyi gösterdiğini çıkarmak da mümkündür. Çünkü 
Süryanice dağ anlamına gelen ṭuro(ܛܘܪܐ) ifadesi Kardu ile beraber daima 
çoğul kullanılmaktadır. Bukullanım, Kardu bölgesinin sırf dağlık bir alan 
olduğunu söylemek için yeterli olmasa da buradan hareketledağları, 
bölgenin coğrafi bakımdan önemli bir özelliği olarak ifade etmek 
mümkündür. Ayrıca Süryani Mihail, Me’mun döneminde kendini mehdi 
ilan eden ve pek çok insanı peşine takan bir isyancıdan bahsederken 
onun, Karduluların ülkesindeki/diyarındaki zorlu bir dağı kendisine merkez 
seçtiğini ifade etmektedir. 19  Yine hagiografi eserleride sıklıkla Kardu 
dağlarındaki mağaralarda ve kayaların üzerlerinde inzivaya çekilen 
münzevilerin hikâyelerine yer verir.20 Bu tür anlatımlar Kardu bölgesinin 
dağlık yapısına işaret ettiği gibi, isyancıların zaman zaman sığınağı 
olması bölgenin yer yer sarp ve korunaklı dağlara da sahip bir alan 
olduğunu göstermektedir.  

Kutsal Kitap anlatımıyla bağlantılı olup Süryani kroniklerinde de 
yer bulan bir diğer anlatım Kardu’nun konumu hakkında daha belirgin 
bilgiler sunar. Kutsal Kitap, Asur Kralı Sanherib’i öldüren oğullarının, 
onu öldürdükten sonra Ararat ülkesine kaçtıklarını ifade etmektedir. Bu 
olay hem 2. Krallar, 19/37’dehem deYeşaya, 37/38’deaynı şekilde 
geçmektedir.21 Buna karşın Peşitta’ya bakıldığında 2. Krallar, 19/37’de geçen 
ifadenin’ar‘od-aroroṭ (ܐܪܥܐ ܕܐܪܪܛ:Ararat ülkesi/diyarı); Yeşaya, 37/38’de 
geçen aynı yer adının ise’ar‘o d-ḳardvoye (ܐܪܥܐ ܕܩ̈ܪܕܘܝܐ: 
Kardulularınülkesi/diyarı) şeklinde çevrilmiş olduğu dikkati çekmektedir. 
Metinde geçen ḳardvoye kullanımı kaynaklarda daha sık karşılaşılan ḳardu 
ifadesinden farklı olmakla beraber Süryani Mihail, burada geçen ’ar‘o d-
ḳardvoye ile kastedilen yerin Kardu dağları olduğunu açık bir şekilde 
belirtmiştir. 22  Bu olaydan bahseden Bar ‘Ebroyoda Sanherib’in oğullarının 
Kardu dağlarına kaçtıklarını ifade etmektedir.23 Peşitta ve diğer kaynaklardaki bu 
tür kullanım tercihleri Süryani yazarlara göre Kardu’nun, Ararat ülkesi/diyarıyla 
yakın bir ilişki içinde olduğunu ve hatta belki de örtüştüğünü göstermektedir. 
Süryani Mihail’in eserini 13. yüzyılda kısmi olarak ve uyarlayarak Ermeniceye 
tercüme eden Papaz İshak’ın, Karduluların ülkesi/diyarı şeklinde geçen yeri 
Ararat dağları olarak çevirmesi de bu durumu destekler mahiyettedir. 24  Bu, 
yazarların yer adlarını verirken kendi kültürel ortamlarını ve hedef okuyucu 
                                                 
19  Bkz. Patrik Mihail, Chronique, 4: 508. 
20  Bkz. Tuma, Ktābād-Rişāne, 43, 366; İşo‘dnah, Ktābād-nakputā, 19, 34, 58 vd. 
21  “Bir gün ilahı Nisrok’un tapınağında tapınırken, oğullarından Adrammelek’leŞareser, onu kılıçla 

öldürüp Ararat ülkesine kaçtılar. Yerine oğlu Esarhaddon kral oldu.” (2. Krallar, 19/37; Yeşaya, 
37/38) 

22  Bkz. Patrik Mihail, Chronique, 4: 559 
23  Bar ‘Ebroyo, Maktbonutzabne, 198. 
24  Bkz. Patrik Mihail, TheChronicle of Michael the Great, Patriarch of theSyrians, Süryaniceden Ermeniceye 

çev. Patrik İshak, Ermeniceden İngilizceye çev. Robert Bedrosian (LongBranch, N.J.: 2013), 161. 

 

kitlelerini göz önüne alarak bazı tercihlerde bulunmalarıyla açıklanabilecek bir 
olgudur. Nitekim Bar ‘Ebroyo Süryanice kroniğinde Kardu ve Gozartod-Ḳardu 
gibi isimleri kullanırken Arapça eserinde bunlara yer vermemiş, Cûdî, 
Cezîretüibn‘Umergibi isimleri kullanmıştır. 25  Diğer yandan bu durum, 
Kardu’nun konumunu tespit noktasında da önemli bir ipucu sunmaktadır. Buna 
göre Kardu’nun, ya Ararat bölgesiyle aynı yer olduğunu ya da en azından onun 
bir bölümüne tekabül ettiğini düşünmek mümkündür. 

Kutsal Kitap’taki anlatım üzerinden değerlendirmeyi sürdürmek 
gerekirse, Sanherib’in oğullarının kaçış güzergâhının dağlık bir alan 
olarak ifade edildiği görülmektedir. 26  Asurluların başkenti, bugünkü 
Musul’un yakınında yer alan antik Ninova şehri olduğuna göre; bölgenin 
topoğrafyası göz önüne alındığında, Sanherib’in oğullarının Irak’ın 
kuzey veya doğu kesimlerinde yer alan dağlık alanlardan herhangi 
birinekaçmış olduklarını düşünmek gerekecektir. Başlı başına bu bilgi 
Kardu bölgesinin, Irak’ın kuzey kesimlerine sınır olduğunu 
göstermektedir. Ancak anlatımda geçen diğer bir ayrıntı kaçış 
güzergâhıyla ilgili olarak daha net bir bilgi de sunmaktadır. Zira 
kaynaklar, Sanherib’in Kardudağlarına kaçan oğullarının Ermenilerle 
karşılaşıp onlara karıştıklarını ifade etmektedir. Eski çağlardan itibaren 
Anadolu’nun doğu kesimlerinin Ermenilerin yaşam alanı olduğu 
bilindiğine göre, Süryani kaynaklarının Kardu dağları derken daha çok 
Irak’ın kuzeyinden başlayıp bugünkü Doğu Anadolu Bölgesi içlerine 
doğru ilerleyen dağlık alanı kastediyor olmaları gerekir. Buraya kadar 
aktarılan bilgi ve yapılan değerlendirmelerden, Süryani kaynaklara göre 
Kardu’nun geniş ve dağlık özellik sergileyen bir alan olduğu ve yine ana 
hatlarıyla bulunduğu konum ortaya çıkmış olmaktadır. 

Süryani kaynaklarında geçen bilgiler, fiziksel özellikleri ve 
konumu dışında Kardu bölgesinin etnik yapısı hakkında da önemli 
ipuçları verir. Sanherib’in oğullarının, Kardudağlarına kaçtıktan sonra 
Ermenilerle karıştığı bilgisi hemen yukarıda geçmişti. Öyle ki Süryani 
kroniklerindeki kayda göre Ermeniler, bu olay sebebiyle 
Sanḥeriboye(ܣܢܚ̈ܪܼܝܒܝܐ: Sanheribîler/Sanheribliler) şeklinde anılmışlardır ve 
aslında Ermeni ismi de buradan gelmektedir.27Diğer yandan bu bilgi 
Kardu’nun, Ermenilerin yaşadığı bir bölge olduğunu göstermektedir. 

Ermenilerden daha sık bir biçimde Süryani kroniklerinde, Kardu 
ile bağlantılı olarak karşılaşılanbir diğer etnik grup ise Kürtlerdir. 

                                                 
25  Bkz. Bar ‘Ebroyo (İbnü’l-‘İbrî), Târîhumuhtasari’d-düvel, thk. AntonSalihaniel-Yesû’î(Beyrut: 1890). 
26  Bkz. Patrik Mihail, Chronique, 4: 559; Bar ‘Ebroyo, Maktbonutzabne, 198. 
27  Bkz. Patrik Mihail, Chronique, 4: 559; Bar ‘Ebroyo, Maktbonutzabne, 198. 
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dağlık bir bölgeyi gösterdiğini çıkarmak da mümkündür. Çünkü 
Süryanice dağ anlamına gelen ṭuro(ܛܘܪܐ) ifadesi Kardu ile beraber daima 
çoğul kullanılmaktadır. Bukullanım, Kardu bölgesinin sırf dağlık bir alan 
olduğunu söylemek için yeterli olmasa da buradan hareketledağları, 
bölgenin coğrafi bakımdan önemli bir özelliği olarak ifade etmek 
mümkündür. Ayrıca Süryani Mihail, Me’mun döneminde kendini mehdi 
ilan eden ve pek çok insanı peşine takan bir isyancıdan bahsederken 
onun, Karduluların ülkesindeki/diyarındaki zorlu bir dağı kendisine merkez 
seçtiğini ifade etmektedir. 19  Yine hagiografi eserleride sıklıkla Kardu 
dağlarındaki mağaralarda ve kayaların üzerlerinde inzivaya çekilen 
münzevilerin hikâyelerine yer verir.20 Bu tür anlatımlar Kardu bölgesinin 
dağlık yapısına işaret ettiği gibi, isyancıların zaman zaman sığınağı 
olması bölgenin yer yer sarp ve korunaklı dağlara da sahip bir alan 
olduğunu göstermektedir.  

Kutsal Kitap anlatımıyla bağlantılı olup Süryani kroniklerinde de 
yer bulan bir diğer anlatım Kardu’nun konumu hakkında daha belirgin 
bilgiler sunar. Kutsal Kitap, Asur Kralı Sanherib’i öldüren oğullarının, 
onu öldürdükten sonra Ararat ülkesine kaçtıklarını ifade etmektedir. Bu 
olay hem 2. Krallar, 19/37’dehem deYeşaya, 37/38’deaynı şekilde 
geçmektedir.21 Buna karşın Peşitta’ya bakıldığında 2. Krallar, 19/37’de geçen 
ifadenin’ar‘od-aroroṭ (ܐܪܥܐ ܕܐܪܪܛ:Ararat ülkesi/diyarı); Yeşaya, 37/38’de 
geçen aynı yer adının ise’ar‘o d-ḳardvoye (ܐܪܥܐ ܕܩ̈ܪܕܘܝܐ: 
Kardulularınülkesi/diyarı) şeklinde çevrilmiş olduğu dikkati çekmektedir. 
Metinde geçen ḳardvoye kullanımı kaynaklarda daha sık karşılaşılan ḳardu 
ifadesinden farklı olmakla beraber Süryani Mihail, burada geçen ’ar‘o d-
ḳardvoye ile kastedilen yerin Kardu dağları olduğunu açık bir şekilde 
belirtmiştir. 22  Bu olaydan bahseden Bar ‘Ebroyoda Sanherib’in oğullarının 
Kardu dağlarına kaçtıklarını ifade etmektedir.23 Peşitta ve diğer kaynaklardaki bu 
tür kullanım tercihleri Süryani yazarlara göre Kardu’nun, Ararat ülkesi/diyarıyla 
yakın bir ilişki içinde olduğunu ve hatta belki de örtüştüğünü göstermektedir. 
Süryani Mihail’in eserini 13. yüzyılda kısmi olarak ve uyarlayarak Ermeniceye 
tercüme eden Papaz İshak’ın, Karduluların ülkesi/diyarı şeklinde geçen yeri 
Ararat dağları olarak çevirmesi de bu durumu destekler mahiyettedir. 24  Bu, 
yazarların yer adlarını verirken kendi kültürel ortamlarını ve hedef okuyucu 
                                                 
19  Bkz. Patrik Mihail, Chronique, 4: 508. 
20  Bkz. Tuma, Ktābād-Rişāne, 43, 366; İşo‘dnah, Ktābād-nakputā, 19, 34, 58 vd. 
21  “Bir gün ilahı Nisrok’un tapınağında tapınırken, oğullarından Adrammelek’leŞareser, onu kılıçla 

öldürüp Ararat ülkesine kaçtılar. Yerine oğlu Esarhaddon kral oldu.” (2. Krallar, 19/37; Yeşaya, 
37/38) 

22  Bkz. Patrik Mihail, Chronique, 4: 559 
23  Bar ‘Ebroyo, Maktbonutzabne, 198. 
24  Bkz. Patrik Mihail, TheChronicle of Michael the Great, Patriarch of theSyrians, Süryaniceden Ermeniceye 

çev. Patrik İshak, Ermeniceden İngilizceye çev. Robert Bedrosian (LongBranch, N.J.: 2013), 161. 

 

kitlelerini göz önüne alarak bazı tercihlerde bulunmalarıyla açıklanabilecek bir 
olgudur. Nitekim Bar ‘Ebroyo Süryanice kroniğinde Kardu ve Gozartod-Ḳardu 
gibi isimleri kullanırken Arapça eserinde bunlara yer vermemiş, Cûdî, 
Cezîretüibn‘Umergibi isimleri kullanmıştır. 25  Diğer yandan bu durum, 
Kardu’nun konumunu tespit noktasında da önemli bir ipucu sunmaktadır. Buna 
göre Kardu’nun, ya Ararat bölgesiyle aynı yer olduğunu ya da en azından onun 
bir bölümüne tekabül ettiğini düşünmek mümkündür. 

Kutsal Kitap’taki anlatım üzerinden değerlendirmeyi sürdürmek 
gerekirse, Sanherib’in oğullarının kaçış güzergâhının dağlık bir alan 
olarak ifade edildiği görülmektedir. 26  Asurluların başkenti, bugünkü 
Musul’un yakınında yer alan antik Ninova şehri olduğuna göre; bölgenin 
topoğrafyası göz önüne alındığında, Sanherib’in oğullarının Irak’ın 
kuzey veya doğu kesimlerinde yer alan dağlık alanlardan herhangi 
birinekaçmış olduklarını düşünmek gerekecektir. Başlı başına bu bilgi 
Kardu bölgesinin, Irak’ın kuzey kesimlerine sınır olduğunu 
göstermektedir. Ancak anlatımda geçen diğer bir ayrıntı kaçış 
güzergâhıyla ilgili olarak daha net bir bilgi de sunmaktadır. Zira 
kaynaklar, Sanherib’in Kardudağlarına kaçan oğullarının Ermenilerle 
karşılaşıp onlara karıştıklarını ifade etmektedir. Eski çağlardan itibaren 
Anadolu’nun doğu kesimlerinin Ermenilerin yaşam alanı olduğu 
bilindiğine göre, Süryani kaynaklarının Kardu dağları derken daha çok 
Irak’ın kuzeyinden başlayıp bugünkü Doğu Anadolu Bölgesi içlerine 
doğru ilerleyen dağlık alanı kastediyor olmaları gerekir. Buraya kadar 
aktarılan bilgi ve yapılan değerlendirmelerden, Süryani kaynaklara göre 
Kardu’nun geniş ve dağlık özellik sergileyen bir alan olduğu ve yine ana 
hatlarıyla bulunduğu konum ortaya çıkmış olmaktadır. 

Süryani kaynaklarında geçen bilgiler, fiziksel özellikleri ve 
konumu dışında Kardu bölgesinin etnik yapısı hakkında da önemli 
ipuçları verir. Sanherib’in oğullarının, Kardudağlarına kaçtıktan sonra 
Ermenilerle karıştığı bilgisi hemen yukarıda geçmişti. Öyle ki Süryani 
kroniklerindeki kayda göre Ermeniler, bu olay sebebiyle 
Sanḥeriboye(ܣܢܚ̈ܪܼܝܒܝܐ: Sanheribîler/Sanheribliler) şeklinde anılmışlardır ve 
aslında Ermeni ismi de buradan gelmektedir.27Diğer yandan bu bilgi 
Kardu’nun, Ermenilerin yaşadığı bir bölge olduğunu göstermektedir. 

Ermenilerden daha sık bir biçimde Süryani kroniklerinde, Kardu 
ile bağlantılı olarak karşılaşılanbir diğer etnik grup ise Kürtlerdir. 

                                                 
25  Bkz. Bar ‘Ebroyo (İbnü’l-‘İbrî), Târîhumuhtasari’d-düvel, thk. AntonSalihaniel-Yesû’î(Beyrut: 1890). 
26  Bkz. Patrik Mihail, Chronique, 4: 559; Bar ‘Ebroyo, Maktbonutzabne, 198. 
27  Bkz. Patrik Mihail, Chronique, 4: 559; Bar ‘Ebroyo, Maktbonutzabne, 198. 
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Özellikle İslami döneme ait bölümlerde Karduile ilişkili olarak Kürtlere 
dair anlatımlarda artış olduğu gözlemlenmektedir. Süryani kroniklerinde 
Kürtler Kurdonoye (ܟܼܘ̈ܪܕܢܝܐ) ve Kurdoye(ܟܼܘ̈ܪܕܝܐ) şeklinde geçer. 28  Bar 
‘Ebroyo, Me’mun Dönemi’nde kendisini mehdi olarak ilan eden bir 
isyancıdan bahseder. Anlatıma göre bu isyancı, Kardulular ülkesinin 
dağlarını (ṭured-atrod-Ḳardvoye:  ܕܩ̈ܪܕܘܝܐܛܼܘ̈ܪܐ ܕܐܬܪܐ ) kendine mesken 
edinmiş ve Kürtlerin yoğun desteğini almıştır. 29 Yine Mu‘tasım 
Dönemi’nde Musa isminde bir Kürt liderinin Kardu ülkesi/diyarında 
(’atrod-Ḳardu: ܐܬܪܐ ܕܩܪܕܘ) isyan ettiğinden, isyanı bastırmak için bölgeye 
İran’dan gelen askerlerin zorlu kış şartlarına ayak uyduramamasından ve 
bu sayede isyancı Kürtler tarafından imha edilmesinden bahsedilir. 30 
Kaynaklardaki bu ve buna benzer anlatımlar, en azından bazıgrupları 
itibariyle Kürtlerin, Kardu bölgesi içinde yaşadıklarını göstermektedir. 

Ermeniler ve Kürtlerdışında Kardu’daki varlığı kaynaklar 
üzerinden tespit edilebilen bir diğer etnik grup ise elbette 
Süryanilerdir. 31 Özellikle kilise tarihi ve hagiografi eserlerinde Kardu 
bölgesine atanan Süryani piskoposlardan, Kardu dağlarında kurulan 
manastırlardan ve doğduğu köy itibariyle Kardu kökenli olan 
münzevilerle din adamlarından sıklıkla bahsedilmektedir.32 Kardu’nun 
etnik yapısıyla ilgili Süryani kaynaklarından elde edilen bu tür veriler 
doğrultusunda bölgenin, tarihin akışı içinde Ermenilere, Kürtlereve 
Süryanilere ev sahipliği yaptığı; yine bu etnik grupların Kardu’da yan 
yana yaşadıkları anlaşılmaktadır. Diğer yandan söz konusu etnik 
grupların tarihi ve yaşam alanlarının kesişim noktaları dikkate alınacak 
olursa Kardu, bugünkü Doğu Anadolu Bölgesi’nin güney kesimleriyle 
Irak’ın kuzey kesimindeki dağlık alanları içine alan bir bölge olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

 
                                                 
28  Kardu ve Kürt kelimeleri arasında bir yakınlık ve ilişki olduğu tahmin edilmekle birlikte Süryanice 

yazılışları bakımından iki kelime bazı temel farklılıklara sahiptir. Kardukelimesindeki k sesi ḳof (ܩ) 
harfiyle yazılırken Kurdoyo kelimesindeki k sesi kaf (ܟ) harfiyle yazılmaktadır. Yine Kardukelimesinin 
sonunda yer alan ve kelimenin aslından olan vav (ܘ) harfi Kurdoye kelimesinde yer almamaktadır. 
Herhangi bir bölgede yaşayan milletin bu bölgenin adıyla anılması veya tam tersi tarihte çoğu zaman 
karşılaşılan bir durum olmakla birlikte, kelime tahlilinden hareket eden bazı araştırmacılar Kardu ve 
Kürt kelimelerinin farklı kökenlere dayandığını iddia etmektedirler. Kardu ve Kürt kelimeleri 
hakkında ayrıntılı bir araştırma için bkz. G. R. Driver, “The Name 
KurdandItsPhilologicalConnexions”, TheJournal of theRoyalAsiaticSociety of Great Britain andIreland3 
(1923): 393-403. 

29  Bar ‘Ebroyo, Maktbonutzabne, 144. 
30  Patrik Mihail, Chronique, 4: 542; Bar ‘Ebroyo, Maktbonutzabne, 153. 
31  Buradaki Süryani ifadesi, Doğu ya da Batı Süryanileri, yine Asuriler veya Keldaniler arasında bir 

ayrım gözetmeden hepsini kapsayacak şekilde kullanılmıştır. 
32  İşo‘dnah, Ktābād-nakputā, 26, 33, 42 vd. 

 

2. Kardu’yla İlişkili Yerler ve Manastırlar 
Buraya kadar sunulan veriler Süryani kaynaklarındaki Kardu 

isimlendirmesinin geniş bir bölge için kullanıldığını, Kardu’nun dağlık 
bir yapıya sahip olduğunu, Irak’ın kuzeyinden başlayıp Türkiye sınırı 
içlerine kadar uzanan bir alana tekabül ettiğini ve yine Ermeniler, Kürtler 
ve Süryanilerin yan yana yaşadıkları bir coğrafya olduğunu 
göstermektedir. Bütün bunlara ek olarak Süryani kroniklerinde 
Kardu’yla ilişkili olarak geçen bazı yer adları ve manastır isimleri, 
bubölgesinin tanınması noktasında daha net veriler de sunmaktadır. 
Kardu’nun tamamını tespit etmek içinyeterli seviyede olmasa da bu 
bilgiler sayesinde bölge hakkında daha somut veriler elde etme imkânı 
doğmaktadır. 

Kardu’yla ilişkili olarak en sık karşılaşılan yer adı hiç şüphesiz 
Kardu adası anlamına gelen gozartod-ḳardu(ܓܙܪܬܐܕܩܪܕܘ) ifadesidir. Süryani 
kaynaklarında; bölgede görev yapan Müslüman vali ve devlet adamları, 
şehre atanan piskoposlar ve siyasi bakımdan önemli bir merkez haline 
geldiği için özellikle Zengîler Dönemi gelişmeleri bağlamında Kardu 
adasındansıklıkla bahsedilmektedir 33  Bar ‘Ebroyoburanın, 
Müslümanların Cezîretü ibn‘Umer (جزيرة ابن عمر: İbn Ömer adası) dedikleri 
yer olduğunu açık şekilde ifade etmiştir. 34 Şehrin isimlendirilmesi 
bakımından, İslam öncesi döneme ait kullanımın İslami döneme 
aktarılmış olduğu rahatlıkla görülebilmektedir. Zira Müslümanlar da 
buraya Gozartoile aynı anlamı taşıyan Cezîre ismini vermişlerdir. 
Dolayısıyla bir yer adı olarak Kardu adasının, günümüzdeki Cizre’ye 
tekabül ettiği noktasında herhangi bir şüphe bulunmamaktadır. 
Kaynaklardaki anlatımlar dikkate alındığında Dicle nehri kıyısında, 
düzlük bir noktada yer alan bu şehrin, arkasında yükselen dağlık 
bölgenin adıyla anıldığı anlaşılmakta; adeta Kardu denen geniş dağlık 
bölgenin giriş kapısı mahiyetinde olduğu izlenimi ortaya çıkmaktadır. 
Böylelikle Dicle nehri kıyısında bulunan ve nehir sularının çevrelemesi 
sebebiyle ada ismini alan şehrin, ismini aldığı Kardu bölgesiyle de 
özdeşleşmiş olduğu görülmektedir. Bar ‘Ebroyosadece bir yerde 
Kardu’nun bir şehri olan ada (gozarto mdi(n)tod-ḳardu: ܓܙܪܬܐ ܡܕܼܝܢ̄ܬܐ ܕܩܪܕܘ) 
ifadesini kullanmıştır.35 Bu da aslında Kardu’nun daha geniş bir bölgeye 
tekabül ettiğini; ada, yani gozarto şehrinin bu bölgedeki yerleşim 

                                                 
33  Bkz. Bar ‘Ebroyo, Ktobod-Eḳlesyasṭiḳi (ChroniconEcclesiasticum), 3 cilt,ed. J. B. AbbeloosveT. J. 

Lamy(Paris/Louvain: Maisonneuve/Peeters, 1872-1877), 3: 123, 321, 413 vd.; Bar ‘Ebroyo, 
Maktbonutzabne, 112, 121, 235 vd. 

34  Bar ‘Ebroyo, Maktbonutzabne, 493-494. 
35  Bar ‘Ebroyo, Maktbonutzabne, 492. 
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Özellikle İslami döneme ait bölümlerde Karduile ilişkili olarak Kürtlere 
dair anlatımlarda artış olduğu gözlemlenmektedir. Süryani kroniklerinde 
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edinmiş ve Kürtlerin yoğun desteğini almıştır. 29 Yine Mu‘tasım 
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28  Kardu ve Kürt kelimeleri arasında bir yakınlık ve ilişki olduğu tahmin edilmekle birlikte Süryanice 

yazılışları bakımından iki kelime bazı temel farklılıklara sahiptir. Kardukelimesindeki k sesi ḳof (ܩ) 
harfiyle yazılırken Kurdoyo kelimesindeki k sesi kaf (ܟ) harfiyle yazılmaktadır. Yine Kardukelimesinin 
sonunda yer alan ve kelimenin aslından olan vav (ܘ) harfi Kurdoye kelimesinde yer almamaktadır. 
Herhangi bir bölgede yaşayan milletin bu bölgenin adıyla anılması veya tam tersi tarihte çoğu zaman 
karşılaşılan bir durum olmakla birlikte, kelime tahlilinden hareket eden bazı araştırmacılar Kardu ve 
Kürt kelimelerinin farklı kökenlere dayandığını iddia etmektedirler. Kardu ve Kürt kelimeleri 
hakkında ayrıntılı bir araştırma için bkz. G. R. Driver, “The Name 
KurdandItsPhilologicalConnexions”, TheJournal of theRoyalAsiaticSociety of Great Britain andIreland3 
(1923): 393-403. 

29  Bar ‘Ebroyo, Maktbonutzabne, 144. 
30  Patrik Mihail, Chronique, 4: 542; Bar ‘Ebroyo, Maktbonutzabne, 153. 
31  Buradaki Süryani ifadesi, Doğu ya da Batı Süryanileri, yine Asuriler veya Keldaniler arasında bir 

ayrım gözetmeden hepsini kapsayacak şekilde kullanılmıştır. 
32  İşo‘dnah, Ktābād-nakputā, 26, 33, 42 vd. 
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33  Bkz. Bar ‘Ebroyo, Ktobod-Eḳlesyasṭiḳi (ChroniconEcclesiasticum), 3 cilt,ed. J. B. AbbeloosveT. J. 

Lamy(Paris/Louvain: Maisonneuve/Peeters, 1872-1877), 3: 123, 321, 413 vd.; Bar ‘Ebroyo, 
Maktbonutzabne, 112, 121, 235 vd. 

34  Bar ‘Ebroyo, Maktbonutzabne, 493-494. 
35  Bar ‘Ebroyo, Maktbonutzabne, 492. 
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yerlerinden biri olduğunu ve belki de Kardu bölgesinin ovadaki sınırını 
göstermektedir. Ayrıca geç dönemde Arapça kaleme alınan bazı 
kaynaklardaki bilgilerden, Kardu dağlarının Cezire toprakları içinde yer 
aldığınıda açıkça anlamak mümkündür.36 

Kardu hakkında çok daha somut bilgi sunan veriler de 
bulunmaktadır. Bar ‘Ebroyoeserinde, Memlükler Dönemi’nde, Kardu 
dağlarından akan debşo (ܕܒܫܐ) isimli akarsuyun kenarında gerçekleşmiş 
bir savaştan bahsetmektedir.37 Eserdeakarsu hakkında başka herhangi bir 
bilgi bulunmazken Yâkût el-Hamevî’nin Mu‘cemü’l-büldân’ında 
buakarsu, devşa (دوشا) şeklinde aynı isimlegeçmektedir. Burada 
debşo/devşa, Habur Çayı’nın kendisine bağlandığı ve daha sonra Dicle’ye 
dökülen bir akarsu olarak tanıtılmıştır.38 Bu bilgiden,sözü geçen Debşo 
nehrinin, günümüzde Hizilçayı olarak bilinen akarsu olduğu net bir 
şekilde ortaya çıkmaktadır. Bilindiği üzere Hizilçayı, bugünkü Şırnak 
ilinin yüksek kesimlerinden doğup güneye doğru akmakta, batıya 
yöneldiği yerden itibaren de Türkiye-Irak sınırını oluşturmaktadır. 
Böylece tam olarak Şırnak ilinin üzerinde bulunduğu dağlık bölgenin, 
Süryani kaynaklarındaadı geçen Kardu bölgesinin sınırları içinde yer 
aldığını söylemek mümkündür. Dolayısıyla İslam kaynaklarındaHz. 
Nuh’un gemisinin indiği yer olarak geçenve coğrafi olarak Hizilçayı ile 
Cizre arasında konumlanan Cudi dağının da Kardu bölgesi içinde yer 
aldığı görülür. 

Bu iki isim dışında daha çok kilise tarihi ve hagiografi eserlerinde, 
Karduile bağlantılı bir dizi yerleşim yeri ve manastır ismibulunmaktadır. 
Bunlardan bazılarının yeri günümüzde net olarak bilinebilirken 
bazılarının yerleri daha belirsizdir. Özellikle Basra Piskoposu İşo‘dnah’ın 
eserinde yer alan bilgileregöre Semanin şehri,39Kamulköyü,40Şeban (ܫܒܢ) 
köyü,41Dādār (ܕܕܪ) köyü,42’Argul (ܐܪܓܘܠ) köyü43 Kardu bölgesi içinde yer 
alan yerleşim yerlerindendir. Yine Kamul Manastırı,44Gelala Manastırı 
( ܕܓܠܐܠ ܥܘܡܪܐ ), 45 Rabban Basima Manastırı ( ܒܣܝܡܐ ܕܪܒܢ ܥܘܡܪܐ ), 46 Mor 

                                                 
36  Bkz. Muhtasaru’l-Ahbâr, 214; Amr b. Matta,AhbâruFetâriketiKürsiyyi’l-MaşrikminKitabi’l-Mecdel, ed. 

HenricusGismondi (Roma: C. de Luigi, 1899), 20. 
37  Bar ‘Ebroyo, Maktbonutzabne, 518. 
38  Yâkût el-Hamevî,Mu‘cemü’l-Büldân (Beyrut:Dâru Sâdır, 1995), 2: 441. 
39  “(Chronique de Séert): Secondepartie (II)”, 515 [195]. 
40  İşo‘dnah, Ktābād-nakputā, 19; “(Chronique de Séert): Secondepartie (II)”, 583 [263]; Muhtasaru’l-Ahbar, 

214. 
41  İşo‘dnah, Ktābād-nakputā, 59. 
42  İşo‘dnah, Ktābād-nakputā, 65. 
43  İşo‘dnah, Ktābād-nakputā, 67. 
44  İşo‘dnah, Ktābād-nakputā, 15. 
45  İşo‘dnah, Ktābād-nakputā, 8, 10. 
46  İşo‘dnah, Ktābād-nakputā, 57. 

 

Adona Manastırı ( ܐܕܘܢܐ ܕܡܪ ܕܝܪܐ )47 ve Rabban Yozadak Manastırı (  ܥܘܡܪܐ
ܝܘܙܕܩ ܕܪܒܢ ) 48 bu bölgede kurulan manastırlardandır. Yerleri bugün net 

olarak bilinenlerden hareketle bu yerleşim yerleri ve manastırların 
çoğunlukla Cudi dağı üzerinde ve eteklerinde bulunduğunu söylemek 
mümkündür. Elbette buna bağlı olarak Kardu bölgesinin Cudi dağı ve 
yakın çevresinden ibaret olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Bu durum 
ancak hagiografik bir eser kaleme alan İşo‘dnah’ın, daha çok -tabi ki 
doğal olarak- kendi inanç ve kültürüyle ilgili olan yerlerden bahsetmekte 
olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Sonuç 
Kutsal Kitap’ın Süryanice çevirisi olan Peşitta’da Hz. Nuh’un 

gemisinin iniş yeri olarak Kardu dağları gösterilmektedir. Nuh 
Peygamber’in kıssasında geçmesi dışında bir yer adı olarak Kardu, Orta 
Çağ boyunca yaşamış Süryani yazarların tarihî nitelikli eserlerinde de 
sıklıkla karşılaşılan bir isimdir. Geminin iniş yeriyle ilgili tartışmaların 
dışında yürütülen bu çalışmada Süryani kronikleri, kilise tarihi ve 
hagiografi eserleri taranarak Kardu’yla ilgili veriler toplanmış ve elde 
edilen bilgiler doğrultusunda değerlendirmeler yapılarak bazı sonuçlara 
varılmıştır. Kaynaklarda yer alan bilgilerden hareketle Kardu’nunen 
geniş sınırlarını net bir şekilde belirlemek elbette mümkün değildir. Buna 
karşın yapılan araştırma ve değerlendirmeler sonucunda Kardu’nun 
coğrafi özellikleri, fiziki yapısı vebazı kesimleri itibariyle daha net 
olmakla beraber kabaca konumu hakkında bilgi elde etmek mümkün 
olmuştur. Buna göre Kardu’nun Irak’ın kuzeyinden başlayıp Türkiye’nin 
güneydoğu kesimlerine uzanan geniş bir bölgeye tekabül ettiği 
anlaşılmaktadır. Yine Kardu’yla ilgili kullanımlar bu bölgenin dağlık 
karakterini ön plana çıkarmaktadır. Kaynaklardaki verilerden bölgenin 
etnik yapısı hakkında da bilgi edinmek mümkün olmuştur. Buna göre 
Kardu bölgesi Ermeniler, Kürtler ve Süryanilerin beraber yaşadığı bir 
bölge olma özelliği sergilemektedir. Kaynaklarda Kardu’yla bağlantılı 
olarakgeçen yer ve manastır isimlerinin ise çoğunlukla günümüz Şırnak 
ili sınırları içinde yer aldığı görülmektedir. Bu bulgulardan hareketle 
Dicle kıyısında bulunan Cizre’yi içine alacak şekilde, özellikle dağlık 
kesimleri itibariyle günümüz Şırnak ilinin ve elbette Cudi dağının, tarihî 
Kardu bölgesi içinde yer aldığını rahatlıkla söylemek mümkündür. Buna 
karşınmevcutverilerin sınırlılığı dolayısıyla Şırnak sınırlarının dışında, 

                                                 
47  İşo‘dnah, Ktābād-nakputā, 58. 
48  İşo‘dnah, Ktābād-nakputā, 70. 
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( ܕܓܠܐܠ ܥܘܡܪܐ ), 45 Rabban Basima Manastırı ( ܒܣܝܡܐ ܕܪܒܢ ܥܘܡܪܐ ), 46 Mor 

                                                 
36  Bkz. Muhtasaru’l-Ahbâr, 214; Amr b. Matta,AhbâruFetâriketiKürsiyyi’l-MaşrikminKitabi’l-Mecdel, ed. 

HenricusGismondi (Roma: C. de Luigi, 1899), 20. 
37  Bar ‘Ebroyo, Maktbonutzabne, 518. 
38  Yâkût el-Hamevî,Mu‘cemü’l-Büldân (Beyrut:Dâru Sâdır, 1995), 2: 441. 
39  “(Chronique de Séert): Secondepartie (II)”, 515 [195]. 
40  İşo‘dnah, Ktābād-nakputā, 19; “(Chronique de Séert): Secondepartie (II)”, 583 [263]; Muhtasaru’l-Ahbar, 

214. 
41  İşo‘dnah, Ktābād-nakputā, 59. 
42  İşo‘dnah, Ktābād-nakputā, 65. 
43  İşo‘dnah, Ktābād-nakputā, 67. 
44  İşo‘dnah, Ktābād-nakputā, 15. 
45  İşo‘dnah, Ktābād-nakputā, 8, 10. 
46  İşo‘dnah, Ktābād-nakputā, 57. 
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Sonuç 
Kutsal Kitap’ın Süryanice çevirisi olan Peşitta’da Hz. Nuh’un 

gemisinin iniş yeri olarak Kardu dağları gösterilmektedir. Nuh 
Peygamber’in kıssasında geçmesi dışında bir yer adı olarak Kardu, Orta 
Çağ boyunca yaşamış Süryani yazarların tarihî nitelikli eserlerinde de 
sıklıkla karşılaşılan bir isimdir. Geminin iniş yeriyle ilgili tartışmaların 
dışında yürütülen bu çalışmada Süryani kronikleri, kilise tarihi ve 
hagiografi eserleri taranarak Kardu’yla ilgili veriler toplanmış ve elde 
edilen bilgiler doğrultusunda değerlendirmeler yapılarak bazı sonuçlara 
varılmıştır. Kaynaklarda yer alan bilgilerden hareketle Kardu’nunen 
geniş sınırlarını net bir şekilde belirlemek elbette mümkün değildir. Buna 
karşın yapılan araştırma ve değerlendirmeler sonucunda Kardu’nun 
coğrafi özellikleri, fiziki yapısı vebazı kesimleri itibariyle daha net 
olmakla beraber kabaca konumu hakkında bilgi elde etmek mümkün 
olmuştur. Buna göre Kardu’nun Irak’ın kuzeyinden başlayıp Türkiye’nin 
güneydoğu kesimlerine uzanan geniş bir bölgeye tekabül ettiği 
anlaşılmaktadır. Yine Kardu’yla ilgili kullanımlar bu bölgenin dağlık 
karakterini ön plana çıkarmaktadır. Kaynaklardaki verilerden bölgenin 
etnik yapısı hakkında da bilgi edinmek mümkün olmuştur. Buna göre 
Kardu bölgesi Ermeniler, Kürtler ve Süryanilerin beraber yaşadığı bir 
bölge olma özelliği sergilemektedir. Kaynaklarda Kardu’yla bağlantılı 
olarakgeçen yer ve manastır isimlerinin ise çoğunlukla günümüz Şırnak 
ili sınırları içinde yer aldığı görülmektedir. Bu bulgulardan hareketle 
Dicle kıyısında bulunan Cizre’yi içine alacak şekilde, özellikle dağlık 
kesimleri itibariyle günümüz Şırnak ilinin ve elbette Cudi dağının, tarihî 
Kardu bölgesi içinde yer aldığını rahatlıkla söylemek mümkündür. Buna 
karşınmevcutverilerin sınırlılığı dolayısıyla Şırnak sınırlarının dışında, 

                                                 
47  İşo‘dnah, Ktābād-nakputā, 58. 
48  İşo‘dnah, Ktābād-nakputā, 70. 
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özellikle de doğu ve kuzey yönündekidağlık alanda Kardu’nun daha 
nereye kadar ilerlediğini, Süryani kaynakları üzerinden net olarak tespit 
etmek mümkün gözükmemektedir. 
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EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİNDE NUH TUFANI 
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Ahmet GÜLENÇ 

Öz: Osmanlı Devleti’nde 17. yüzyılda yaşamış en önemli seyyaholan Evliya 
Çelebi, yaşamı boyunca birçok yer gezmiş ve gezdiği yerleri on ciltlik 
Seyahatname isimli eserinde yazıya geçirmiştir. Evliya Çelebi, Diyarbakır, 
Mardin ve Cizre taraflarına yaptığı seyahatlerinde Cudi dağına da 
uğramıştır. Cudi dağı ve dağın Hz. Nuh tufanı ile olan ilişkisini eserinin 
hemen hemen bütün ciltlerinde farklı yerlerde dile getiren Evliya Çelebi, 
Cudi dağını arz-ı mukaddes olarak nitelemiş ve yeryüzündeki tüm 
insanların tufandan sonra dünyanın değişik coğrafyalarına buradan 
yayıldıklarını ifade etmiştir. Bu çalışmada büyük seyyah Evliya Çelebi’nin 
Seyahatname isimli eserinde, Nuh tufanı ve Cudi dağı hakkında verdiği 
bilgiler değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda söz konusu dönemde 
tufanın evrensel bir olay olduğu, Hz. Nuh’un gemisinin Cudi dağı üzerinde 
durduğu, Hz. Nuh ve kendisine inananların ilk önce Cude beldesini daha 
sonra ise Cizre şehrini imar ettikleri düşüncesinin hâkim olduğu bilgisine 
ulaşılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Evliya Çelebi, Seyahatname, Nuh tufanı, Cudi dağı, 
Cizre (Cezire), Şırnak. 

NOAH’S FLOOD AND JUDI (CUDİ) MOUNT IN THE TRAVEL BOOK 
(SEYAHATNAME) OF EVLİYA ÇELEBİ 

Abstract: Evliya Çelebi, the most important traveler who lived in the 17th 
century in the Ottoman Empire, visited many places throughout his life and 
wrote down the places he visited in his ten-volume Travelogue. Evliya 
Çelebi also stopped by Mount Cudi during his travels to Diyarbakır, 
Mardin and Cizre. Evliya Çelebi, who expressed the relationship of Mount 
Judi and the mountain with the Flood in different places in almost all 
volumes of his work, described Mount Judi as a sacred place and stated that 
all people on earth dispersed to different geographies of the world after the 
flood. In this study, the great traveler Evliya Çelebi' In his book named 
Seyahatname, the information he gave about the Flood and Mount Judi was 
evaluated. As a result of the study, it was learned that the flood was a 
universal event in the said period, Prophet Noah's ark stopped on Mount 
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Judi, and that Prophet Noah and his believers first built the town of Cude 
and then the city of Cizre. 

Giriş 
İnsanlık tarihinde çok önemli bir yer teşkil eden Nuh tufanı başta 

Tevrat1, İncil2 ve Kur’ân-ı Kerîm3 gibi kutsal kitaplar olmak üzere Sümer, 
Babil, Hitit gibi eskiçağ medeniyetlerine ait kayıtlarda ve Türk, Yunan, 
Roma, İran, Çin, Maya, Aztek, Tilingitler, Havai, Galler ve İskandinav 
gibi medeniyetlerin efsanelerinde yer almıştır 4 . Güneydoğu Anadolu 
bölgesinde Türkiye-lrak sınırına 15 km uzaklıkta, Dicle ırmağının 
kıyısında bulunan Cizre'nin 32 km kuzeydoğusunda, Şırnak il merkezine 
17 km mesafede yer alan Cudi dağı5 ise şöhretini, Hz. Nuh’un gemisinin 
bu dağ üzerinde durduğunu ifade eden kutsal metinlere ve meşhur 
Mezopotamya efsanelerinden almaktadır 6 . Geminin bu dağ üzerinde 
durduğuna dair çok önemli tarihi, dini, arkeolojik ve kültürel veriler 
bulunmakta ve ayrıca coğrafi ve fiziki şartlar da bunu teyit etmektedir7.  

Nuh tufanı ve tufandan sonra geminin üzerinde durduğuna 
inanılan Cudi dağı üzerine günümüze kadar çeşitli araştırmalar yapılmış 
ve yapılmaya da devam edilmektedir. Bu çalışmada 17. Yüzyıl Osmanlı 
seyyahlarından Evliya Çelebi’nin 10 ciltlik seyahatname isimli eserinde 
Nuh tufanı ve Cudi dağı ile ilgili verdiği bilgiler değerlendirilecektir.  

Evliya Çelebi 10 muharrem 1020(25 Mart 1611) tarihinde İstanbul’a 
bağlı Unkapanı semtinde dünyaya gelmiştir. Babası Saray-ı 
Amire’ninkuyumcubaşısı Derviş Mehmed Zilli Efendi’dir. Evliya Çelebi 
küçük yaşlardan itibaren babasının aracılığıyla saraydaki seçkin 

                                                 
1  Tekvin, Bap: 6,7,8. 
2  Matta, 24 /37-39: Luka 17/26-27: İbraniler 11/7: 1.Petrus 3/20: 2.Petrus 2/5. 
3  Kur’an-ı Kerim’de Nûh kıssası ile ilgili süre ve ayetler için bkz: A'râf Süresi 59-64 ve 69-70. ayetleri, 

Hûd Süresi 25-29. ayetleri, Nûh Süresi 1-28. Ayetleri, Âl-i İmrân Süresi 33-34. ayetleri, Nisâ Süresi 
163. ayeti, En’am Süresi 84. ayeti, Yûnus Süresi 71-74. ayetleri, İbrahim Süresi 9. ayeti, Enbiyâ Süresi 
76-77. ayetleri, Hac Süresi 42. ayeti, Ahzâb Süresi 7. ayeti, Sâffât Süresi 75-83 ayetleri, Sâd Süresi 12-
14. ayetleri, Mü’min Süresi 30-31. ayetleri, Şûrâ Süresi 13. ayeti, Şu’arâ Süresi 105-121 ayetleri, Kâf 
Süresi 12. ayeti, Zâriyât Süresi 46. ayeti, Necm Süresi 52. ayeti, Mü’minûn Süresi 23-42. ayetleri, Yâsîn 
Süresi 41-44. ayetleri, İsrâ Süresi 2-3 ve 17. ayetleri, Hadîd Süresi 26. ayeti, Tahrîm Süresi 10. ayeti, 
Meryem Süresi 58. ayeti, Kamer Süresi 11-17. ayetleri, Ankebût Süresi 14-15. ayetleri ve Hâkka Suresi 
11-12. ayetleridir. 

4  Hüseyin Güneş, İslam Tarihi Kaynaklarına Göre Nuh Tufanı ve Cudi Dağı, Şırnak Belediyesi Yayınları, 
Mardin, 2020, s. 1. 

5  Hikmet Tanyu,“Cûdi Dağı”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C. VIII, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Yayınları, İstanbul, 1993. s.79: Şemsettin Sami, “Cudi”, Kâmûsu’l-A’lâm, C. III, Kaşgar Neşriyat, 
Ankara, 1996, s.1848. 

6  M. Streck, “Cûdi”, İslam Ansiklopedisi, C. III, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1963, s.223. 
7  Bahattin Dartma,“Nûh (a.s.)’un Gemisini Demirlediği Yere Dâir”, Kur’ân Mesajı İlmî Araştırmaları 

Dergisi, 1999, s.143. 

 

hocalardan dersler almaya başlamıştır8. Yedi yıllık medrese eğitiminden 
sonra hat ve musiki derslerine devam etmiş ayrıca dönemin yaygın 
yabancı dilleri olan Arapça, Farsça, Rumca ve bir miktar Latince dersi 
görmüştür. Gördüğü bir rüya üzerine seyahate başlayan Evliya Çelebi 
yaklaşık 51 yıl boyunca Osmanlı coğrafyası ve komşu ülkeleri gezmeyi 
sürdürmüştür9.  

Evliya Çelebi gezdiği yerleri “Târîh-i SeyyâhEvliyâ Efendi” isimli 
10 ciltlik eserinde kaleme almıştır. Günümüzde Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi olarak bilinen eser Osmanlı Devleti döneminde yazılan 
seyahatname türlerininen önemlisi olarak zikredilmektedir. Eserin ilk 
cildi İstanbul ile başlamakta son cildi ise yazarın hayatının son demlerini 
geçirdiği Kahire ile bitmektedir10. Eserde, Anadolu, Kafkaslar, Avrupa, 
Suriye, Irak, Hicaz, Kuzey Afrika, Mısır, Sudan ve Habeşistan gibi 
ülkelerin şehirleri ile ilgili çok önemli bilgiler mevcuttur11. 

Evliya Çelebi mükemmel bir anlatım ve tasvir yeteneğiyle gezdiği 
yerleri adeta eserine resmetmiştir. Gittiği şehir, kasaba ve köylerin tarihi, 
coğrafi, idari, dini, mitolojik sosyal, ekonomik, demografik, kültürel, 
folklorik ve mimari gibi özellik ve yapılarını akıcı bir dil ve üslupla 
eserine işlemiştir12. 

Evliya Çelebi, Doğu ve Güney Doğu Anadolu, Irak, İran ve 
Suriye’ye yaptığı geziler sırasında Nuh tufanı ve tufandan sonra geminin 
üzerinde durduğuna inanılan Cudi dağına eserinde geniş yer 
vermiştir.Büyük Seyyah Evliya Çelebieserininhemen hemen tüm 
ciltlerinde Nuh tufanı ve tufandan sonraki yaşama ait bilgilere yer 
vermiştir. Bu bilgileri ele alırken Kur’an-ı Kerim’in ilgili ayetleri veya 
tarihçilerin eserlerine atıfta bulunarak naklettiği bilgilerin kaynağını 
vermeye çalışmıştır.  

Bu çalışmada Evliya Çelebi Seyahatnamesinin h. 1314/m. 1896 
yılında Ahmed Cevdet tarafından matbu bir şekilde yayımlananEvliya 
Çelebi Seyahatnamesi, Robert Dankoff, Seyit Ali Kahraman ve Yücel Dağlı 
                                                 
8  M. CavidBaysun, “Evliya Çelebi”, İslam Ansiklopedisi, C. 4, MEB Yayınları, İstanbul, 1964, s.400; Atilla 

Mülayim, “Evliya Çelebi’nin Hayatı”, TYB Akademi: Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, C. I, S.2, 
Ankara, 2011, s. 9. 

9  Müctebaİlgürel, “Evliya Çelebi”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C. 11, TDV Yayınları, İstanbul, 1995, s. 
529-530.  

10  Nuran Tezcan, “Seyahatnâme”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C. 37, TDV Yayınları, İstanbul, 2009, s. 16-
17.  

11  Zekeriya Kurşun, “Seyyâh-ı Âlem Evliya Çelebi”, Evliya Çelebi’nin Dünyası, İstanbul, 2013, s.53; 
Feridun M. Emecen, “Evliya Çelebi’nin Anadolu Seyahatlerine Bakış”, Evliya Çelebi’nin Şehirleri, Ed. 
Zekeriya Kurşun ve Coşkun Yılmaz, Mahya Yayınları İstanbul, 2013, s. 59. 

12  Musa Duman, “Evliya Çelebi Seyahatnamesi” Evliya Çelebi’nin Dünyası, Ed. Coşkun Yılmaz, Mahya 
Yayınları, İstanbul, 2013, s.68; Özer Ergenç, “Evliya Çelebi ve Onun Gözüyle Osmanlı Şehri”, Evliya 
Çelebi’nin Şehirleri, Ed. Zekeriya Kurşun ve Coşkun Yılmaz, Mahya Yayınları, İstanbul, 2013,s.46.  
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Judi, and that Prophet Noah and his believers first built the town of Cude 
and then the city of Cizre. 

Giriş 
İnsanlık tarihinde çok önemli bir yer teşkil eden Nuh tufanı başta 

Tevrat1, İncil2 ve Kur’ân-ı Kerîm3 gibi kutsal kitaplar olmak üzere Sümer, 
Babil, Hitit gibi eskiçağ medeniyetlerine ait kayıtlarda ve Türk, Yunan, 
Roma, İran, Çin, Maya, Aztek, Tilingitler, Havai, Galler ve İskandinav 
gibi medeniyetlerin efsanelerinde yer almıştır 4 . Güneydoğu Anadolu 
bölgesinde Türkiye-lrak sınırına 15 km uzaklıkta, Dicle ırmağının 
kıyısında bulunan Cizre'nin 32 km kuzeydoğusunda, Şırnak il merkezine 
17 km mesafede yer alan Cudi dağı5 ise şöhretini, Hz. Nuh’un gemisinin 
bu dağ üzerinde durduğunu ifade eden kutsal metinlere ve meşhur 
Mezopotamya efsanelerinden almaktadır 6 . Geminin bu dağ üzerinde 
durduğuna dair çok önemli tarihi, dini, arkeolojik ve kültürel veriler 
bulunmakta ve ayrıca coğrafi ve fiziki şartlar da bunu teyit etmektedir7.  

Nuh tufanı ve tufandan sonra geminin üzerinde durduğuna 
inanılan Cudi dağı üzerine günümüze kadar çeşitli araştırmalar yapılmış 
ve yapılmaya da devam edilmektedir. Bu çalışmada 17. Yüzyıl Osmanlı 
seyyahlarından Evliya Çelebi’nin 10 ciltlik seyahatname isimli eserinde 
Nuh tufanı ve Cudi dağı ile ilgili verdiği bilgiler değerlendirilecektir.  

Evliya Çelebi 10 muharrem 1020(25 Mart 1611) tarihinde İstanbul’a 
bağlı Unkapanı semtinde dünyaya gelmiştir. Babası Saray-ı 
Amire’ninkuyumcubaşısı Derviş Mehmed Zilli Efendi’dir. Evliya Çelebi 
küçük yaşlardan itibaren babasının aracılığıyla saraydaki seçkin 

                                                 
1  Tekvin, Bap: 6,7,8. 
2  Matta, 24 /37-39: Luka 17/26-27: İbraniler 11/7: 1.Petrus 3/20: 2.Petrus 2/5. 
3  Kur’an-ı Kerim’de Nûh kıssası ile ilgili süre ve ayetler için bkz: A'râf Süresi 59-64 ve 69-70. ayetleri, 

Hûd Süresi 25-29. ayetleri, Nûh Süresi 1-28. Ayetleri, Âl-i İmrân Süresi 33-34. ayetleri, Nisâ Süresi 
163. ayeti, En’am Süresi 84. ayeti, Yûnus Süresi 71-74. ayetleri, İbrahim Süresi 9. ayeti, Enbiyâ Süresi 
76-77. ayetleri, Hac Süresi 42. ayeti, Ahzâb Süresi 7. ayeti, Sâffât Süresi 75-83 ayetleri, Sâd Süresi 12-
14. ayetleri, Mü’min Süresi 30-31. ayetleri, Şûrâ Süresi 13. ayeti, Şu’arâ Süresi 105-121 ayetleri, Kâf 
Süresi 12. ayeti, Zâriyât Süresi 46. ayeti, Necm Süresi 52. ayeti, Mü’minûn Süresi 23-42. ayetleri, Yâsîn 
Süresi 41-44. ayetleri, İsrâ Süresi 2-3 ve 17. ayetleri, Hadîd Süresi 26. ayeti, Tahrîm Süresi 10. ayeti, 
Meryem Süresi 58. ayeti, Kamer Süresi 11-17. ayetleri, Ankebût Süresi 14-15. ayetleri ve Hâkka Suresi 
11-12. ayetleridir. 

4  Hüseyin Güneş, İslam Tarihi Kaynaklarına Göre Nuh Tufanı ve Cudi Dağı, Şırnak Belediyesi Yayınları, 
Mardin, 2020, s. 1. 

5  Hikmet Tanyu,“Cûdi Dağı”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C. VIII, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Yayınları, İstanbul, 1993. s.79: Şemsettin Sami, “Cudi”, Kâmûsu’l-A’lâm, C. III, Kaşgar Neşriyat, 
Ankara, 1996, s.1848. 

6  M. Streck, “Cûdi”, İslam Ansiklopedisi, C. III, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1963, s.223. 
7  Bahattin Dartma,“Nûh (a.s.)’un Gemisini Demirlediği Yere Dâir”, Kur’ân Mesajı İlmî Araştırmaları 

Dergisi, 1999, s.143. 

 

hocalardan dersler almaya başlamıştır8. Yedi yıllık medrese eğitiminden 
sonra hat ve musiki derslerine devam etmiş ayrıca dönemin yaygın 
yabancı dilleri olan Arapça, Farsça, Rumca ve bir miktar Latince dersi 
görmüştür. Gördüğü bir rüya üzerine seyahate başlayan Evliya Çelebi 
yaklaşık 51 yıl boyunca Osmanlı coğrafyası ve komşu ülkeleri gezmeyi 
sürdürmüştür9.  

Evliya Çelebi gezdiği yerleri “Târîh-i SeyyâhEvliyâ Efendi” isimli 
10 ciltlik eserinde kaleme almıştır. Günümüzde Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi olarak bilinen eser Osmanlı Devleti döneminde yazılan 
seyahatname türlerininen önemlisi olarak zikredilmektedir. Eserin ilk 
cildi İstanbul ile başlamakta son cildi ise yazarın hayatının son demlerini 
geçirdiği Kahire ile bitmektedir10. Eserde, Anadolu, Kafkaslar, Avrupa, 
Suriye, Irak, Hicaz, Kuzey Afrika, Mısır, Sudan ve Habeşistan gibi 
ülkelerin şehirleri ile ilgili çok önemli bilgiler mevcuttur11. 

Evliya Çelebi mükemmel bir anlatım ve tasvir yeteneğiyle gezdiği 
yerleri adeta eserine resmetmiştir. Gittiği şehir, kasaba ve köylerin tarihi, 
coğrafi, idari, dini, mitolojik sosyal, ekonomik, demografik, kültürel, 
folklorik ve mimari gibi özellik ve yapılarını akıcı bir dil ve üslupla 
eserine işlemiştir12. 

Evliya Çelebi, Doğu ve Güney Doğu Anadolu, Irak, İran ve 
Suriye’ye yaptığı geziler sırasında Nuh tufanı ve tufandan sonra geminin 
üzerinde durduğuna inanılan Cudi dağına eserinde geniş yer 
vermiştir.Büyük Seyyah Evliya Çelebieserininhemen hemen tüm 
ciltlerinde Nuh tufanı ve tufandan sonraki yaşama ait bilgilere yer 
vermiştir. Bu bilgileri ele alırken Kur’an-ı Kerim’in ilgili ayetleri veya 
tarihçilerin eserlerine atıfta bulunarak naklettiği bilgilerin kaynağını 
vermeye çalışmıştır.  

Bu çalışmada Evliya Çelebi Seyahatnamesinin h. 1314/m. 1896 
yılında Ahmed Cevdet tarafından matbu bir şekilde yayımlananEvliya 
Çelebi Seyahatnamesi, Robert Dankoff, Seyit Ali Kahraman ve Yücel Dağlı 
                                                 
8  M. CavidBaysun, “Evliya Çelebi”, İslam Ansiklopedisi, C. 4, MEB Yayınları, İstanbul, 1964, s.400; Atilla 

Mülayim, “Evliya Çelebi’nin Hayatı”, TYB Akademi: Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, C. I, S.2, 
Ankara, 2011, s. 9. 

9  Müctebaİlgürel, “Evliya Çelebi”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C. 11, TDV Yayınları, İstanbul, 1995, s. 
529-530.  

10  Nuran Tezcan, “Seyahatnâme”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C. 37, TDV Yayınları, İstanbul, 2009, s. 16-
17.  

11  Zekeriya Kurşun, “Seyyâh-ı Âlem Evliya Çelebi”, Evliya Çelebi’nin Dünyası, İstanbul, 2013, s.53; 
Feridun M. Emecen, “Evliya Çelebi’nin Anadolu Seyahatlerine Bakış”, Evliya Çelebi’nin Şehirleri, Ed. 
Zekeriya Kurşun ve Coşkun Yılmaz, Mahya Yayınları İstanbul, 2013, s. 59. 

12  Musa Duman, “Evliya Çelebi Seyahatnamesi” Evliya Çelebi’nin Dünyası, Ed. Coşkun Yılmaz, Mahya 
Yayınları, İstanbul, 2013, s.68; Özer Ergenç, “Evliya Çelebi ve Onun Gözüyle Osmanlı Şehri”, Evliya 
Çelebi’nin Şehirleri, Ed. Zekeriya Kurşun ve Coşkun Yılmaz, Mahya Yayınları, İstanbul, 2013,s.46.  
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tarafından yayıma hazırlanan Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi: Topkapı Sarayı 
Kütüphanesi Bağdat 304 Numaralı Yazmanın Transkripsiyonu–Dizini ve Seyit 
Ali Kahraman ile Yücel Dağlı tarafından hazırlanan Günümüz Türkçesiyle 
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi isimli nüshaları esas alınmıştır.  

1. Nuh Tufanı: 
Tufan, sözlükte “sel getiren şiddetli yağmur, su baskını, her yeri 

kaplayan su” anlamına gelmektedir13. Kur’an-ı Kerim, Tevrat ve İncil’e 
göre ise tûfan: Hz. Nuh (a.s.)’ın yıllarca ve her türlü zorluğa rağmen gece 
gündüz demeden kavmini tevhide davet ettiği halde14, kavminin daha da 
zalim, küffar, kötü ve zorba davranmaları ve artık mezkûr kavmin imana 
gelmelerinin katiyen mümkün olamayacağı bir raddeye gelmesi üzerine 
Allah tarafından Hz. Nuh (a.s)’a verilen emir doğrultusunda bir gemi 
yapılması15 ve kendisine inanlar ile birlikte her türden birer çift hayvanı 
yanına alarak gemiye binmeleri, geriye kalan bütün canlıların ise 
yeryüzünden silinmesi hadisesidir16.  

Hz. Nuh uzun yıllar kavmiyle mücadele ettiği halde onlara söz 
geçiremediğinden hayıflanıp sızlandığı için kendisine “Nuh” ismi 
verilmiştir17. Evliya Çelebi “Nuh” isminin kaynağını; “Ammâlafz-ı "Nûh" 
"nevha"dandır. Bilâ-hisâb ümmetleri imân ile müşerref olmadıklarından 
ümmetleri üzreazâb suyu nâzil olacağı emr-i Hak ile ma‘lûmuolmağilefermân-ı 
Kahhâr ile gemi inşâ ederken nûhaya‘nî ağladığından Nûh Nebî 
dediler” 18 şeklinde ifade etmiştir. Ona göre Hz. Nuh kendisine 
inanmadıkları takdirde kavminin başına gelecek olanları bildiğinden 
dolayı üzülmekte ve onlar için ağlamaktaydı.Evliya Çelebi, Tevârîh-i 
İcmâl-i Enbiyâ ve Muhammed ibnİshâk’ı referans göstererek Hz. Nuh’a 
dört yüz yaşında vahiy geldiğini ve yüz yirmi sene halkını dine davet 

                                                 
13  Ömer Faruk Harman, “Tûfan”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C. 41. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 

İstanbul, 2012, s.319; Ömer Tellioğlu, “Nûh”, Şamil İslâm Ansiklopedisi, C.5, Şamil Yayınevi, İstanbul, 
1992, s.117. 

14  Muhammed bin Süleyman er-Rûdâni, Cem’ul-FevaidMinCâmi’il-Usûl ve Mecma’iz-Zevaid, C.3, Ocak 
Yayıncılık, İstanbul, 2008, s.286. 

15  Ahmed Rüştü, Hal-i Mesele-i Tûfan, Matbaa-i Ebu’l-Ziya, Kostantiniyye, 1303, s.34-35; Encyclopedia 
Britannica, “Noah”, Volume 16. Chicago, London, Toronto, 1957, s. 476; J.A. Sanders, “Noah”, The 
Encyclopedia Americana, Volume 20. Newyork, Chicago, Washington D.C., 1962, s.391. 

16  Nasırü’d-din bin Burhânü’d-din Rabguzi, Kısasü’l Enbiya, (çev.), Aysu Ata, Türk Dil Kurumu 
Yayınları, Ankara, 1997, s. 35; MunirAhmedKhan, Noah’sFlood (InBible, QuranandMesopotamianStories), 
Volume 1, Pakistan, s.12. 

17  Güneş, İslam Tarihi Kaynaklarına Göre Nuh Tufanı ve Cudi Dağı, s. 61-62. 
18  Evliyâ Çelebi b. Derviş MehemmedZıllî, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi: Topkapı Sarayı Bağdat 305 

Yazmasının Transkripsiyonu-Dizini, C.4, Haz. Seyit Ali Kahraman ve Yücel Dağlı, Yapı Kredi 
Yayınları, İstanbul, 2001, s.45. 

 

ettiğini ifade etmiştir19. Kendilerini hakka davet eden Hz. Nuh’a kavmi 
kötü davranmakta ve saldırmakta ısrar edince Hz. Nuh onların 
durumunu Rabbine havale etmiştir 20 . Bunun üzerine Cenab-ı Allah: 
“Nezaretimiz altında, sana bildirdiğimiz gibi gemiyi yap. Zalimler 
hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulacaktır” 21 
şeklinde buyurarak Hz. Nuh’a gemi yapmasını bildirmiştir 22 . Evliya 
Çelebi Hz. Nuh tarafından yapılan gemiyi; “emr-i Hak ile Tûfân 'dan halâs 
içünibtidârû-yı arzda Hazret-i Nûh Cibrîl-i Emînta‘lîmiyle kaz göğsü kemiğine 
göre bir gemi inşâedüp direğine “Yâ Hafîz” ve küreklerine “Yâ Serî‘ü'z-zafer” 
ve anbârına “Yâ Vâsi‘” ve başa “Yâ Kavî” ve tahtalarına “Yâ Metîn” ve kıçına 
“Yâ Dâ’im” ve dümenine “Yâ Muksıtü'l-müstakîm” yazdı23 şeklinde tasvir 
etmiştir. 

 Geminin inşası bittikten sonra Cenab-ı Allah; “Buyruğumuz gelip 
tandırdan sular kaynamaya başlayınca, her cinsten birer çifti ve aleyhine 
hüküm verilmiş olanların dışında kalan çoluk çocuğunu ve inananları 
gemiye bindir”24 ayetini gönderdi. Evliya Çelebi, tufan olayının Bekaa 
ovasındaki Tennur nehrinden kopup tüm dünyayı sulara gömdüğünü 
ifade etmiştir 25 . Eserinin bir başka yerinde ise tufan suyunun Kufe 
şehrindeki Tennur’dan ortaya çıktığını dile getirmiştir 26 . İslam tarihi 
kaynaklarında geçen kimi rivayetlere göre ise Nûh’un gemisi, 
Hindistan’ın Serendîb adasında bulunan Nevz dağında inşa edilmiştir. 
Nûh (a.s.)’un Dımaşk’lı olduğunu ileri sürenler ise Evliya Çelebi’nin 
işaret ettiği gibi geminin, Lübnan dağı ile Senîr Dağı arasında bulunan 
Bukâ’daki (Beka) Aynülcer vadisinde Lübnan dağından getirilen 
ağaçların tahtalarıyla yapıldığını ve buradan gemiye binildiğini 
söylemektedirler. Onlara göre tûfanın işareti olarak görülen tandır, 
Dımaşk kalesinin iç duvarı arkasında ve Bâbü’l-Ferâdîs yolu üzerindeki 
Cîrûn taraflarındaydı.  Kimisi de tandırın, Cezîre bölgesi topraklarında 
bulunan Aynülverd’de (Rasülayn) olduğunu ve aynı yerde gemiye 

                                                 
19  Evliyâ Çelebi b. Derviş MehemmedZıllî, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi: Topkapı Sarayı Kütüphanesi 

Bağdat 305 Numaralı Yazmanın Transkripsiyonu-Dizini, C.3, Haz. Seyit Ali Kahraman ve Yücel 
Dağlı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2006, s.56. 

20  Hüseyin Güneş, İslam Tarihi Kaynaklarına Göre Nuh Tufanı ve Cudi Dağı, s. 66-67. 
21  Hud, 11/17. 
22  Yeryüzündeki ilk gemi Hz. Nuh tarafından yapıldığı için Müslüman, Rum ve Frenk gemiciler ve 

marangozlar Hz. Nuh’u pirleri olarak kabul edilmektedir. Bkz. Evliyâ Çelebi, Günümüz Türkçesiyle 
Evliya Çelebi Seyahatnamesi: C. 1, Haz. Seyit Ali Kahraman ve Yücel Dağlı, Yapı Kredi Yayınları, 
İstanbul, 2003, s.500-501. 

23  Evliyâ Çelebi b. Derviş MehemmedZıllî, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi: Topkapı Sarayı Kütüphanesi 
Bağdat 304 Numaralı Yazmanın Transkripsiyonu-Dizini, C.1, Haz. Robert Dankoff, Seyit Ali 
Kahraman ve Yücel Dağlı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2006, s.269. 

24  Hud, 11/40. 
25  Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme: Transkripsiyonu-Dizini, C.3, s.55. 
26  Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme: Transkripsiyonu-Dizini, C.4, s.282. 
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tarafından yayıma hazırlanan Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi: Topkapı Sarayı 
Kütüphanesi Bağdat 304 Numaralı Yazmanın Transkripsiyonu–Dizini ve Seyit 
Ali Kahraman ile Yücel Dağlı tarafından hazırlanan Günümüz Türkçesiyle 
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi isimli nüshaları esas alınmıştır.  

1. Nuh Tufanı: 
Tufan, sözlükte “sel getiren şiddetli yağmur, su baskını, her yeri 

kaplayan su” anlamına gelmektedir13. Kur’an-ı Kerim, Tevrat ve İncil’e 
göre ise tûfan: Hz. Nuh (a.s.)’ın yıllarca ve her türlü zorluğa rağmen gece 
gündüz demeden kavmini tevhide davet ettiği halde14, kavminin daha da 
zalim, küffar, kötü ve zorba davranmaları ve artık mezkûr kavmin imana 
gelmelerinin katiyen mümkün olamayacağı bir raddeye gelmesi üzerine 
Allah tarafından Hz. Nuh (a.s)’a verilen emir doğrultusunda bir gemi 
yapılması15 ve kendisine inanlar ile birlikte her türden birer çift hayvanı 
yanına alarak gemiye binmeleri, geriye kalan bütün canlıların ise 
yeryüzünden silinmesi hadisesidir16.  

Hz. Nuh uzun yıllar kavmiyle mücadele ettiği halde onlara söz 
geçiremediğinden hayıflanıp sızlandığı için kendisine “Nuh” ismi 
verilmiştir17. Evliya Çelebi “Nuh” isminin kaynağını; “Ammâlafz-ı "Nûh" 
"nevha"dandır. Bilâ-hisâb ümmetleri imân ile müşerref olmadıklarından 
ümmetleri üzreazâb suyu nâzil olacağı emr-i Hak ile ma‘lûmuolmağilefermân-ı 
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Yazmasının Transkripsiyonu-Dizini, C.4, Haz. Seyit Ali Kahraman ve Yücel Dağlı, Yapı Kredi 
Yayınları, İstanbul, 2001, s.45. 

 

ettiğini ifade etmiştir19. Kendilerini hakka davet eden Hz. Nuh’a kavmi 
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binildiğini ileri sürmektedir. Şâmlılarınkadîm hasmı Kûfeliler ise Nûh’un 
yaşadığı mekânlar ile geminin yapıldığı ve tandırın bulunduğu yerlerin 
Kûfe’de olduğunu iddia etmektedirler.  Rivayete göre söz konusu tandır, 
Hz. Havva’nın taştan yapılmış tandırıydı. Nûh (a.s.)’a dedelerinden 
miras kalmıştı.27 

Tennurdan sular akmaya başlayınca Hz. Nuh kendisine inananları 
gemiye bindirmeye başlamıştır. Gemiden içeri girenlere "(Gemiye) 
Allah'ın adıyla (binin) ki onun yürümesi de, demir atması da Allah'ın 
iradesiyledir. Allah bağışlayıcı ve merhamet edendir." 28  ayetini 
okumalarını söylemiştir29.  

Gemiye alınan insanlar, hayvanlar ve diğer canlıların sayıları 
hakkında İslam tarihi kaynaklarındaki rivayetlerin farklılığından 
dolayıEvliya Çelebi seyahatnamesinde tam bir görüş birliği yoktur. 
Evliya Çelebi eserinde; “yetmiş yedi aded âdem ve yedi yüz adedecnâs-ı 
mahlûkât-ı hayvân gemiye girüp” 30 , “Nûh Nebî binâsıkeştîye seksen nefer 
kimesne ile gemiye girüptûfândan halâs olup”31, “keştî-i Nûhkarâredüp anda 
yetmiş nefer kimesne”32, “… keştî-i Nûh'da yetmiş iki benî Âdem ve yetmiş iki 
çift hayvânât …”33 şeklinde gemiye binenlerin sayılarını farklı rakamlarla 
kaydetmiştir. 

Kırk gün ve kırk gece yağan yağmurların ardından harekete geçen 
Hz. Nuh’un gemisi suyun üzerinde yüz elli gün dolaşır34.Arap ve Acem 
tarihçilerinin yazdıklarına göre Hazret-i Nuh’un gemisi, suyun 
karanlığındayüzerken denizin dalgaları ile Sincar dağının bir köşesine 
çarparak yaralanır. Bunun üzerine Hazret-i Nuh kederlenir. Geminin 
içerisindekiler feryat edip bağırıp çağırmaya başlarlar. Bu sırada gemide 
bulunan yılan gelip: “Ey Allah'ın elçisi! Eğer beni, insan etiyle toylarsan 
Hayy ve Kadîr olan Allah'ın emriyle senin gemini bu girdaptan 
kurtarırım.” diye söz verir. Hazret-i Nuh da  “Nola yılan, seni âdem 
etiyle doylayayım” diye söz verir. Yılan geminin yaralanan deliğine 
kuyruğunu sokup vücudunu halka halka edip yatar. Allah’ın 
hikmetiylegemiye bir damla gazap suyu girmez. Hz. Nuh; “Hazâ cebel 

                                                 
27  Hüseyin Güneş, İslam Tarihi Kaynaklarına Göre Nuh Tufanı ve Cudi Dağı, s. 70. Ayrıca bkz. 

Abdülbaki Bozkurt, “Klasik Dönem Arap Kaynaklarında Nuh Tufanı’nınRa’sü’l-Ayn’de 
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30  Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme: Transkripsiyonu-Dizini, C.1, s.269. 
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33  Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme: Transkripsiyonu-Dizini, C.4, s.343. 
34  Hüseyin Güneş, İslam Tarihi Kaynaklarına Göre Nuh Tufanı ve Cudi Dağı, s. 79. 

 

sin-cevr” yani “Kaya dişi bizecevr etti” demiştir. Bu nedenle günümüzde 
dahi kullanılan Sincar isminin Sin-Cevr’den geldiği, Nuh’un gemisini 
yaralayan kayaya da Sin Kayası denildiği rivayet olunur35.   

2. Cudi Dağı 
Cudi dağı, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Türkiye-lrak sınırına 

15 km. uzaklıkta, Dicle ırmağının kıyısında bulunan Cizre'nin 32 km. 
kuzeydoğusunda, Şırnak il merkezine 17 km. mesafede yer almaktadır36. 
Arapça kökenli bir kelime olan “Cudi” kelimesi “cömertlik”, “el açıklığı” 
anlamlarına gelen “Cud” kökünden türetilmiştir37. 

Hz. Nuh’un gemisi,Sincar’ın iki menzil yakınında, kuzey tarafında 
bulunan Nusaybin Kalesi ile Musul Kalesi arasındaki Cudi dağının tepesi 
üzerinde durmuştur38. Geminin Cudi dağına oturması ile ilgili olarak 
Kur’an-ı Kerim’de “Ey arz, suyunuyutve ey gök tut! denildi. Su azaldı, iş 
bitirildi: (Gemi) Cûdi’ye oturdu. “Haksızlık yapan kavim yok olsun!’ 
denildi.”39ayeti nazil olmuştur. 

Evliya Çelebi, Hz. Nuh’un gemisinin üzerinde durduğuna inanılan 
Cudi dağının yerini tarifederken çeşitli mekân ve güzergahlarıanmıştır. 
Söz gelimi; “Musul şehri kurbünde Cebel-i Cûdenâm mahalde keştî-i Nûhber-
kenâr oldu.”40, “kal‘a-i Nasîbîn ile kal‘a-i Musul mâbeyninde cebel-i Cûdînâm 
bir kûh-ı bülendin zirve-i a‘lâsıüzrekeştî-i NûhNecîkarâredüp” 41 , “tûfândan 
halâs olup Musul-ı Irâk'da Cebeli Cûdîüzre kırk günden sonra karâredüp”42 
şeklindeki ifadeleri söz konusu dağın Şırnak il merkezinin güneyindeki 
Cudi dağı olduğuna işaret etmektedir. 

Gemi tufandan sonra kırkıncı gün olan aşure gününde Cudi dağı 
üzerinde durduktan sonra gemidekiler yanlarındaki yiyecek ve içecekleri 
büyük bir kazanda pişirip “aşure” adı verilen yemeği yaptılar43. Aşure 
yemeği hakkında Evliya Çelebi; “Hazret-i Nûh, Tûfân'da Cebel-i 
Cûdeüzrekeştîsiylekarâredüpnecâtoldukda cümle ümmet-i Nûh gemiden taşra 
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Ankara, 1996, s.1848. 

37  Hüseyin Güneş, İslam Tarihi Kaynaklarına Göre Nuh Tufanı ve Cudi Dağı, s. 87-88. 
38  Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Haz. Ahmed Cevdet, C.1, İkdam Matbaası İstanbul, 1314, 

s.128; Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Haz. Ahmed Cevdet, C.4, s. 62. 
39  Hud, 11/44 
40  Evliyâ Çelebi,Seyahatnâme: Transkripsiyonu-Dizini, C.1, s.57. 
41  Evliyâ Çelebi,Seyahatnâme: Transkripsiyonu-Dizini, C.4, s.45. 
42  Evliyâ Çelebi,Seyahatnâme: Transkripsiyonu-Dizini, C.3, s.56. 
43  Evliya Çelebi,Seyahatnames Haz. Ahmed Cevdet, C.4, s. 62. 
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çıkup hâk-i anber-i pâke yüz sürüp secde-i şükretdiler. Cümlesi 
şükrâneiçünherkesde ne bulundu ise bir kazgana koyup aş pişirüptenâvületdiler. 
Hâlâ ol ta‘âma“Âşûra aşı” derler kim NûhNecîmâhıMuharremü'l-harâmın 
onuncu gününde necât bulduğunda yevm-i âşûradır”44 şeklindeki ifadelerini 
eserinin farklı ciltlerinde de dile getirmiştir45.  

Kur’an-ı Kerim’de ifade edildiğine göre Nuh (as) tufan suları 
yükselip inkârcılar helak olunca suların çekilmesi ve geminin karaya 
oturması için şöyle dua etmiştir: "Ey Rabbim! Beni bereketli (mübarek) bir 
yere kondur. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın." 46 Bu çerçevede Büyük 
seyyah Evliya Çelebi, Cudi dağını “arz-ı mukaddes” yani kutsal toprak 
olarak nitelemiş ve Cudi dağı toprağının akrep gibi bazı hayvanların 
sokmalarına karşı yara yerine sürülmesi halinde ilaç tedavisi gördüğünü 
bu nedenle de Cudi dağı çevresinde yaşayan halkın daima hanelerinde 
dağın toprağından bulundurduğunu belirtmiştir47.  

Hz. Nuh ve beraberindekiler gemiden indikten sonra ilk olarak 
Cudi dağı eteklerindeki Cudebeldesine yerleştiler. Evliya Çelebi bu belde 
için “belde-i azîm mahmiyye-i Cûde” demiştir. Yeryüzünde tufandan sonra 
kurulan ilk yerleşim yeri Cudebeldesi olup tüm insanlar bu Cude 
şehrinden dünyaya yayılmışlardır48. Evliya Çelebi,Âdem-i Sânî/Eb-i Sani 
(ikinci Adem/ikinci baba) 49  Nuh peygamberin makamı olan Cude 
beldesinin cami, medrese, han, hamam, çarşı, bağ ve bahçeli olduğunu 
ifade etmiştir50.  Cudi’ye nispetle Cude şehri denilen bu yerleşim birimi, 
İslam tarihi kaynaklarında tufandan kurtulan insanların sayısına atfen 
“seksenlerin köyü” anlamında “KaryetuSemanîn” adıyla anılmıştır. 

                                                 
44  Evliyâ Çelebi,Seyahatnâme: Transkripsiyonu-Dizini, C.4, s.45. 
45  Evliya Çelebi Aşure yemeğine eserinin farklı ciltlerinde atıfta bulunmuştur. Bunlar: “yevm-i 

âşûrâdaherkesde olan me’kûlât ü meşrûbâtların bir kazanda pişirüpâşûrâ dediler. Zîrâyevm-i 
âşûrdatûfândan halâs oldular”, “Hazret-i NûhTûfân'dan halâs olduğu gün yevm-i Aşura idi. 
Herkesde bulunan ta‘âmları bir kazgana koyuptabhedüptenâvüledüpnâmına “Aşura” dediler, 
Hazret-i Nûh sünnetidir”, “şükrân-ı selâmet herkesde ne ni‘met bulundu ise bir yire cem‘ edüp bir 
kazgan içre tabheyleyüptenâvüledüp Hakka şükür etdiler. Ol ta‘âmın ismine aşur aşı nâm kodular. 
ZîrâTûfân'dan halâs oldukları gün mâhı muharremin onuncu gün olmağıylayevm-i âşirdeyüpaşur 
aşı dediler”, “Tûfân'dan halâs olup herkes ta‘âmın bir yire koyup pişirdiler ve Tûfân'dan halâs 
olduklarına şükrâne ol ta‘âmıtenâvüledüp ismine ni‘met-i âşûra dediler”. Bkz. Evliyâ Çelebi, 
Seyahatnâme: Transkripsiyonu-Dizini, C.1, s.269; Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme: Transkripsiyonu-
Dizini, C.3, s.56; Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme: Transkripsiyonu-Dizini, C.3, s.220; Evliyâ Çelebi, 
Seyahatnâme: Transkripsiyonu-Dizini, C.4, s.319. 

۪لينَ 46 ْل۪ني ُمْنَزالً ُمبَاَركاً َواَْنَت َخْيُر اْلُمْنزِّ ِّ اَْنزِّ  Mü’minûn, 23/30َوقُْل َرب 
47  Evliya Çelebi, Seyahatname Günümüz Türkçesiyle, C.4, s.750; Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme: 

Transkripsiyonu-Dizini, C.3, s.56. 
48   Evliya Çelebi, Seyahatname Günümüz Türkçesiyle, C.1, s.500-501; Evliya Çelebi, Seyahatname 

Günümüz Türkçesiyle, C.3, s.120-122; Evliya Çelebi, Seyahatname Günümüz Türkçesiyle, C.4, s.718-
719; Evliya Çelebi, SeyahatnameGünümüz Türkçesiyle, C.9, s.468; Evliya Çelebi, Seyahatname 
Günümüz Türkçesiyle, C.9, s.569. 

49  Evliya Çelebi, Seyahatname Günümüz Türkçesiyle, C.3, s.120-122. 
50  Evliya Çelebi, Seyahatname Günümüz Türkçesiyle, C.1, s.500-501; Evliya Çelebi, Seyahatname 

Günümüz Türkçesiyle, C.3, s.120-122. 

 

Günümüzde de bölge halkı burası için aynı anlamda “Heştan” ismini 
kullanmaktadır51. 

Hz. Nuh Cude şehrine yerleştikten sonra geminin tahtaları, 
levhaları ve direklerini kullanarak Cudi dağı üzerinde bir 
mabetyapmıştır. Evliya Çelebi, Hz. Nuh tarafından inşa edilen bu 
yapıyabölgede yaşayan Kürt halkı tarafından  “kurtulanlar” anlamına 
gelen “Sulupyan Camii” denildiğini ifade etmiştir52. 

Günümüzde Cudi dağının zirvesinde Nuh (as) tarafından inşa 
edildiğine inanılan bir mabet bulunmaktadır. İslam tarihi kaynaklarında 
da bu yapının varlığından söz edilmiştir. 53 Evliya Çelebi, Hz. Nuh 
tarafından yapılan mabedinRum keferesi tarafından yıkıldığını, levhaları 
ve direklerinin develer ile İskenderiye limanına nakledildiğini buradan 
da İstanbul’a götürülerek Ayasofya Kilisenin kapıları olarak 
kullanıldığını ve yaşadığı dönemde Ayasofya kapılarının tahtalarında 
çivi deliklerinin belli olduğunu belirtir54. Evliya Çelebi Rumlar tarafından 
yıkılan Cude Beldesinin tekrar imar edildiğini fakat bu defa da Moğol 
İmparatorlarından Hülagu Han tarafından harap edildiğini ifade 
etmiştir55. 

Evliya Çelebi, bu bölgede yaşayan Kürtlerin Cudi dağını yaylak 
olarak kullandığını ve Nuh Nebi tarafından inşa edilen Sulupyan 
Camiinin de halk tarafından ziyaret edildiğini bildirmiştir56.  

Cude beldesinin kışın soğuk olması nedeniyle Hz. Nuh ve 
beraberindekiler Cudi dağının çevresini dolaşarak Cizretopraklarına göç 
ettiler. Buranın havası ve suyundan hoşlanan Hz. Nuh, Cizre’yiyurt 
edindi. Evliya Çelebi şehri “Cezîre-i İbn Ömer, ya‘nîşehr-i evvelü'l-evvel 
binâ-yıkadîm” 57  şeklinde ifade ederek oranıntufandan sonra en erken 

                                                 
51  Hüseyin Güneş, İslam Tarihi Kaynaklarına Göre Nuh Tufanı ve Cudi Dağı, s. 117. 
52  Evliya Çelebi, Seyahatname Günümüz Türkçesiyle, C.4, s.718-719. 
53  Hüseyin Güneş, İslam Tarihi Kaynaklarına Göre Nuh Tufanı ve Cudi Dağı, s. 118. 
54  Evliya Çelebi Seyahatnamesinin 1. cildinde Ayasofya Camisini anlatırken; caminin içinde ve dışında 

her biri 20 arşın uzunluğunda 361 kapı olduğunu bu kapılardan 101 tanesinin tılsımlı olduğunu ifade 
etmiştir. Kıblenin orta kapısının ise 50 arşın uzunluğunda olduğunu ve kapı üzerindeki tüm 
levhaların Hz. Nuh’un gemisinden alınmış tahtalarla yapıldığını belirtmiştir. Geminin levhalarının 
Kral Vezendon tarafından kızı Ay Soyfa için yapılacak mabette kullanılmak için getirildiğini, caminin 
tüm kapılarının bu levhalardan yapıldığını ve hala gemi çivileri olan yerlerinin belli olduğunu ifade 
etmiştir. Ayasofya Camisi içinde bulunan kapıları anlatırken Kıble kapısı makamının Hz. Nuh’un 
gemisine ait tahtalardan yapıldığını bu nedenle bütün deniz tüccarlarının kapı dibinde iki rekât hacet 
namazını kıldıktan sonra ellerini kapı tahtasına sürdükleri ve Hz. Nuh’a bir Fatiha okuyup sefere 
çıktıklarını bildirmiştir. Bkz. Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Haz. Ahmed Cevdet, C.1, İkdam Matbaası 
İstanbul, 1314, s.128; Evliya Çelebi, Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi: İstanbul, 
Haz. Seyit Ali Kahraman ve Yücel Dağlı, C.1, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2003, s.88-98; Evliya 
Çelebi, Seyahatname Günümüz Türkçesiyle, C.7, s.652-653. 

55  Evliya Çelebi, Seyahatname Günümüz Türkçesiyle, C.4, s.718-719. 
56  Evliya Çelebi, Seyahatname Günümüz Türkçesiyle, C.4, s.719. 
57  Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme: Transkripsiyonu-Dizini, C.4, s.319. 



Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Nuh Tufanı Ve Cudi Dağı
Hüseyin GÜNEŞ - Ahmet GÜLENÇ

39
 

çıkup hâk-i anber-i pâke yüz sürüp secde-i şükretdiler. Cümlesi 
şükrâneiçünherkesde ne bulundu ise bir kazgana koyup aş pişirüptenâvületdiler. 
Hâlâ ol ta‘âma“Âşûra aşı” derler kim NûhNecîmâhıMuharremü'l-harâmın 
onuncu gününde necât bulduğunda yevm-i âşûradır”44 şeklindeki ifadelerini 
eserinin farklı ciltlerinde de dile getirmiştir45.  

Kur’an-ı Kerim’de ifade edildiğine göre Nuh (as) tufan suları 
yükselip inkârcılar helak olunca suların çekilmesi ve geminin karaya 
oturması için şöyle dua etmiştir: "Ey Rabbim! Beni bereketli (mübarek) bir 
yere kondur. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın." 46 Bu çerçevede Büyük 
seyyah Evliya Çelebi, Cudi dağını “arz-ı mukaddes” yani kutsal toprak 
olarak nitelemiş ve Cudi dağı toprağının akrep gibi bazı hayvanların 
sokmalarına karşı yara yerine sürülmesi halinde ilaç tedavisi gördüğünü 
bu nedenle de Cudi dağı çevresinde yaşayan halkın daima hanelerinde 
dağın toprağından bulundurduğunu belirtmiştir47.  

Hz. Nuh ve beraberindekiler gemiden indikten sonra ilk olarak 
Cudi dağı eteklerindeki Cudebeldesine yerleştiler. Evliya Çelebi bu belde 
için “belde-i azîm mahmiyye-i Cûde” demiştir. Yeryüzünde tufandan sonra 
kurulan ilk yerleşim yeri Cudebeldesi olup tüm insanlar bu Cude 
şehrinden dünyaya yayılmışlardır48. Evliya Çelebi,Âdem-i Sânî/Eb-i Sani 
(ikinci Adem/ikinci baba) 49  Nuh peygamberin makamı olan Cude 
beldesinin cami, medrese, han, hamam, çarşı, bağ ve bahçeli olduğunu 
ifade etmiştir50.  Cudi’ye nispetle Cude şehri denilen bu yerleşim birimi, 
İslam tarihi kaynaklarında tufandan kurtulan insanların sayısına atfen 
“seksenlerin köyü” anlamında “KaryetuSemanîn” adıyla anılmıştır. 

                                                 
44  Evliyâ Çelebi,Seyahatnâme: Transkripsiyonu-Dizini, C.4, s.45. 
45  Evliya Çelebi Aşure yemeğine eserinin farklı ciltlerinde atıfta bulunmuştur. Bunlar: “yevm-i 

âşûrâdaherkesde olan me’kûlât ü meşrûbâtların bir kazanda pişirüpâşûrâ dediler. Zîrâyevm-i 
âşûrdatûfândan halâs oldular”, “Hazret-i NûhTûfân'dan halâs olduğu gün yevm-i Aşura idi. 
Herkesde bulunan ta‘âmları bir kazgana koyuptabhedüptenâvüledüpnâmına “Aşura” dediler, 
Hazret-i Nûh sünnetidir”, “şükrân-ı selâmet herkesde ne ni‘met bulundu ise bir yire cem‘ edüp bir 
kazgan içre tabheyleyüptenâvüledüp Hakka şükür etdiler. Ol ta‘âmın ismine aşur aşı nâm kodular. 
ZîrâTûfân'dan halâs oldukları gün mâhı muharremin onuncu gün olmağıylayevm-i âşirdeyüpaşur 
aşı dediler”, “Tûfân'dan halâs olup herkes ta‘âmın bir yire koyup pişirdiler ve Tûfân'dan halâs 
olduklarına şükrâne ol ta‘âmıtenâvüledüp ismine ni‘met-i âşûra dediler”. Bkz. Evliyâ Çelebi, 
Seyahatnâme: Transkripsiyonu-Dizini, C.1, s.269; Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme: Transkripsiyonu-
Dizini, C.3, s.56; Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme: Transkripsiyonu-Dizini, C.3, s.220; Evliyâ Çelebi, 
Seyahatnâme: Transkripsiyonu-Dizini, C.4, s.319. 

۪لينَ 46 ْل۪ني ُمْنَزالً ُمبَاَركاً َواَْنَت َخْيُر اْلُمْنزِّ ِّ اَْنزِّ  Mü’minûn, 23/30َوقُْل َرب 
47  Evliya Çelebi, Seyahatname Günümüz Türkçesiyle, C.4, s.750; Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme: 

Transkripsiyonu-Dizini, C.3, s.56. 
48   Evliya Çelebi, Seyahatname Günümüz Türkçesiyle, C.1, s.500-501; Evliya Çelebi, Seyahatname 

Günümüz Türkçesiyle, C.3, s.120-122; Evliya Çelebi, Seyahatname Günümüz Türkçesiyle, C.4, s.718-
719; Evliya Çelebi, SeyahatnameGünümüz Türkçesiyle, C.9, s.468; Evliya Çelebi, Seyahatname 
Günümüz Türkçesiyle, C.9, s.569. 

49  Evliya Çelebi, Seyahatname Günümüz Türkçesiyle, C.3, s.120-122. 
50  Evliya Çelebi, Seyahatname Günümüz Türkçesiyle, C.1, s.500-501; Evliya Çelebi, Seyahatname 

Günümüz Türkçesiyle, C.3, s.120-122. 

 

Günümüzde de bölge halkı burası için aynı anlamda “Heştan” ismini 
kullanmaktadır51. 

Hz. Nuh Cude şehrine yerleştikten sonra geminin tahtaları, 
levhaları ve direklerini kullanarak Cudi dağı üzerinde bir 
mabetyapmıştır. Evliya Çelebi, Hz. Nuh tarafından inşa edilen bu 
yapıyabölgede yaşayan Kürt halkı tarafından  “kurtulanlar” anlamına 
gelen “Sulupyan Camii” denildiğini ifade etmiştir52. 

Günümüzde Cudi dağının zirvesinde Nuh (as) tarafından inşa 
edildiğine inanılan bir mabet bulunmaktadır. İslam tarihi kaynaklarında 
da bu yapının varlığından söz edilmiştir. 53 Evliya Çelebi, Hz. Nuh 
tarafından yapılan mabedinRum keferesi tarafından yıkıldığını, levhaları 
ve direklerinin develer ile İskenderiye limanına nakledildiğini buradan 
da İstanbul’a götürülerek Ayasofya Kilisenin kapıları olarak 
kullanıldığını ve yaşadığı dönemde Ayasofya kapılarının tahtalarında 
çivi deliklerinin belli olduğunu belirtir54. Evliya Çelebi Rumlar tarafından 
yıkılan Cude Beldesinin tekrar imar edildiğini fakat bu defa da Moğol 
İmparatorlarından Hülagu Han tarafından harap edildiğini ifade 
etmiştir55. 

Evliya Çelebi, bu bölgede yaşayan Kürtlerin Cudi dağını yaylak 
olarak kullandığını ve Nuh Nebi tarafından inşa edilen Sulupyan 
Camiinin de halk tarafından ziyaret edildiğini bildirmiştir56.  

Cude beldesinin kışın soğuk olması nedeniyle Hz. Nuh ve 
beraberindekiler Cudi dağının çevresini dolaşarak Cizretopraklarına göç 
ettiler. Buranın havası ve suyundan hoşlanan Hz. Nuh, Cizre’yiyurt 
edindi. Evliya Çelebi şehri “Cezîre-i İbn Ömer, ya‘nîşehr-i evvelü'l-evvel 
binâ-yıkadîm” 57  şeklinde ifade ederek oranıntufandan sonra en erken 

                                                 
51  Hüseyin Güneş, İslam Tarihi Kaynaklarına Göre Nuh Tufanı ve Cudi Dağı, s. 117. 
52  Evliya Çelebi, Seyahatname Günümüz Türkçesiyle, C.4, s.718-719. 
53  Hüseyin Güneş, İslam Tarihi Kaynaklarına Göre Nuh Tufanı ve Cudi Dağı, s. 118. 
54  Evliya Çelebi Seyahatnamesinin 1. cildinde Ayasofya Camisini anlatırken; caminin içinde ve dışında 

her biri 20 arşın uzunluğunda 361 kapı olduğunu bu kapılardan 101 tanesinin tılsımlı olduğunu ifade 
etmiştir. Kıblenin orta kapısının ise 50 arşın uzunluğunda olduğunu ve kapı üzerindeki tüm 
levhaların Hz. Nuh’un gemisinden alınmış tahtalarla yapıldığını belirtmiştir. Geminin levhalarının 
Kral Vezendon tarafından kızı Ay Soyfa için yapılacak mabette kullanılmak için getirildiğini, caminin 
tüm kapılarının bu levhalardan yapıldığını ve hala gemi çivileri olan yerlerinin belli olduğunu ifade 
etmiştir. Ayasofya Camisi içinde bulunan kapıları anlatırken Kıble kapısı makamının Hz. Nuh’un 
gemisine ait tahtalardan yapıldığını bu nedenle bütün deniz tüccarlarının kapı dibinde iki rekât hacet 
namazını kıldıktan sonra ellerini kapı tahtasına sürdükleri ve Hz. Nuh’a bir Fatiha okuyup sefere 
çıktıklarını bildirmiştir. Bkz. Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Haz. Ahmed Cevdet, C.1, İkdam Matbaası 
İstanbul, 1314, s.128; Evliya Çelebi, Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi: İstanbul, 
Haz. Seyit Ali Kahraman ve Yücel Dağlı, C.1, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2003, s.88-98; Evliya 
Çelebi, Seyahatname Günümüz Türkçesiyle, C.7, s.652-653. 

55  Evliya Çelebi, Seyahatname Günümüz Türkçesiyle, C.4, s.718-719. 
56  Evliya Çelebi, Seyahatname Günümüz Türkçesiyle, C.4, s.719. 
57  Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme: Transkripsiyonu-Dizini, C.4, s.319. 
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kurulan şehirlerden olduğunaişaret etmiştir58. Bu sırada Hz. Nuh’un oğlu 
Sam da Cudi dağının eteklerinde Şatah beldesini kurmuştur. Evliya 
Çelebi bu beldenin nice kere harap olduğunu fakat hala mamur bir yer 
olduğunu ifade etmiştir 59 .Günümüzde Şah (Çağlayan) köyü olarak 
bilinen belde, kuzey-doğu istikametinde Cizre'ye 16 km. uzaklıkta Cudi 
dağının iç bölgesinde bulunan kadim bir yerleşim yeridir60.   

Tufandan sonra Hz. Nuh 300 sene daha yaşamış ve 3 oğlu daha 
olmuştur. Oğlu Ham’ın soyundan Zengiler, Firavunlar ve zorba 
kavimler; Sam’ın soyundan Araplar, Acemler ve bütün 
peygamberler;Yafes’in soyundan Türk, Tatar, Sakalib, Ye'cüc ve Me'cüc 
ırkı türemiştir. Gemiye binmeyen ve bir tunç küpün içine saklanarak 
kurtulmayı başaran oğlu Kenan’ın soyundan ise Kıptiler türemiştir61.  

Sonuç 
Osmanlı Devleti’nde on yedinci yüzyılda yaşamış büyük seyyah 

Evliya Çelebi, elli bir yıl boyunca Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında 
birçok yeri gezmiş ve gezdikleri yerleri on ciltten oluşan Seyahatname 
isimli eserinde kayda geçirmiştir. Gördüğü şehir, kasaba ve köylerin 
tarihi, coğrafi, idari, dini, mitolojik sosyal, ekonomik, demografik, 
kültürel, folklorik ve mimari gibi özellik ve yapılarını akıcı bir dil, 
mükemmel bir tasvir ve üslupla eserine işlemiştir. 

Evliya Çelebi seyahatnamesinde tüm dünyayı ilgilendiren ve 
insanoğlunun yeniden yaşam bulduğu Nuh tufanınageniş bir yer 
ayırmıştır. Eserinin hemen hemen tüm ciltlerinde Nuh tufanınadeğinen 
Evliya Çelebi’ye göretufantüm dünyayı sular altında bırakmış olup 
sadece Hz. Nuh ve kendisine inananlar, bindikleri gemi sayesinde 
hayatta kalmayı başarabilmişlerdir.  

                                                 
58  Tufan esnasında hamile olan Hz. Nuh’un hanımı korkuya kapılıp düşük yapınca, Hz. Nuh oğlunu 

Cizreşehrine gömmüştür. Bu sırada Hz. Nuh Allah’a “Evladım bu topraklarda yattıkça bu şehirde 
yaşayan insanların evlatları ve hayvanları ikiz doğsunlar, evlatları düşük doğmasın, yerden ve 
gökten gelecek afetlerden korunarak ecelleri gelene kadar mutlu yaşayıp, şehirleri mamur olsun” 
şeklinde dua etmiştir.  Evliya Çelebi, bu dua nedeniyle Cezire-i ibn Ömer’de (Cizre) yaşayan 
annelerin genellikle ikiz doğurduğunu ve hayvanlarının dahi ikiz doğurduklarını, halkının ise 
yetmişten yüz yetmiş yaşlarına kadar yaşadıklarını ifade etmiştir. Bkz. Evliya Çelebi, Seyahatname 
Günümüz Türkçesiyle, C.4, s.721. 

59  Evliya Çelebi, Seyahatname Günümüz Türkçesiyle, C.4, s.720. 
60  Kuzey, doğu ve batı istikametinde doğal kayalıklarla korunan köy bu yönlerde dağların zirvelerinde 

bulunan ancak bugün büyük oranda yıpranmış olan kale ve surlarla küçük bir site devleti 
konumundadır. Güney istikametinde ise üç veya dört sıra sur ve bunlara bağlı giriş ve kontrol 
kuleleri bulunmaktadır. Köyde kale, surlar, mezar ve türbeler de bulunmaktadır. Bkz. İbrahim Baz, 
“Cudi Dağı'nda Kadim Bir Mesken: Şah Köyü”, Uluslararası Hz. Nuh ve Cudi Dağı Sempozyumu 
(27-29 Eylül Şırnak), Şırnak Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2014, s.431. 

61  Evliya Çelebi, Seyahatname Günümüz Türkçesiyle, C.3, s.120-122. 

 

Evliya Çelebi tufandan sonraki yaşamın başlangıç noktasını teşkil 
eden ve Hz. Nuh’un gemisinin üzerinde durduğuna inanılan Cudi dağı 
ve çevresini ayrıntılı bir şekilde eserine kaydetmiştir. Evliya Çelebi, Hz. 
Nuh’un gemisinin muharremin onuncu gününde Cudi dağı üzerinde 
durduğunu, gemiden inenlerin ilk önce şükür secdesi yaptıklarını daha 
sonra ise yanlarında bulunan gıdalarla aşure adı verilen yemeği 
pişirdiklerini anlatmıştır.  

Tufandan sonra Cudi dağının eteğinde bizzat Hz. Nuh tarafından 
kurulan Cude Beldesini tufandan sonraki ilk yerleşim birimi olarak ifade 
eden Evliya Çelebi,  Hz. Nuh’un geminin tahtalarından yararlanmak 
suretiyle bu beldede “kurtulanlar” anlamına gelen bir cami inşa ettiğini 
belirtmiştir. Cude beldesinin soğuk olması nedeniyle Hz. Nuh ve 
beraberindekilerin daha sonra Cizre şehrine gittiklerini ve burayı imar 
ettiklerine değinen Evliya Çelebi, Cizre şehrinin tufandan sonra kurulan 
ikinci ve en eski şehir olarak nitelendirmiştir. Yeryüzünde bulunan tüm 
insan, hayvan ve diğer canlıların bu topraklardan dünyaya yayıldığını 
belirten Evliya Çelebi bu coğrafyanın, “Arz-ı mukaddes” yani kutsal 
topraklar olduğunu ifade etmiştir. 
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NOAH’S FLOOD IN THE TEXT AND REALIA OF 
JEWSINROMAN ASIA MINOR 

Mark WILSON  

Abstract: Noah, the Flood, and the ark became popular motifs in the 
literature and art of Jews in Asia Minor during the late Roman period. This 
paper begins with adiscussion ofa Jewish section of a textthat mentions 
these subjects – the Sibylline Oracles.  These oracles localize the ark’s landing 
place in Phrygia on a mountain called Ararat. This, of course, differs from 
other ancient accounts that localize the ark’s resting place in eastern Turkey. 
Archaeological realia is presented next. Notable is the release of coins at 
Apamea Celenae (Dinar) that depicts two scenes regarding Noah and the 
ark. This coinage series was issued under six emperors in the Late Roman 
period. Mosaics represent a second type of realia. The mosaic floor from 
Mopsuestia (Misis/Yakapınar), now in the Adana Museum, depicts the ark 
in one panel. A Greek inscription identifies it as Kιβωτoς Νωε, “ark of 
Noah.” The significance of this mosaic will be discussed in relation to two 
other Noah mosaics found in Jerash/Gerasa, Jordan, and Huqoq, Israel. The 
paper concludes by summarizing the significance of Mount Ararat and 
Noah’s Ark for Jews in Roman Asia Minor.  
Keywords: Jews, Sibylline Oracles, Apamea, Mosaics, Mopsuestia 

Introduction 
It was my privilege to participate in the First International Noah 

and Cudi Mountain Symposium held at Şırnak in September 2013. At 
that symposium I presented a paper titled “Noah, the Ark, and the Flood 
in Early Christian Literature.” After listening to the presentations at the 
symposium and seeing their publicationin 2014 in the 
volumeInternational Noah and Cudi Mountain Symposium Papers, I noted an 
important lacuna: no paper was presented on the Noah account in early 
Jewish texts and archaeological realia from Asia Minor. So I thank 
Professor Dr. Baz and the host committee for their invitation to this 
second symposium and the opportunity to make a presentation on this 
important subject. The paper will first review briefly a Jewish text where 
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Noah is mentioned. It will then look at two types of archaeological realia 
– coins and mosaics – that use the Noah story in their motifs. 

I. JEWISH ORACLES OF PHRYGIA 
Two collections of Sibylline oracles survive from Late Antiquity, 

and their diverse material in fourteen books reflects pagan, Christian, 
and Jewish origins. Here our subject is the Jewish sections of these texts. 
By the 2nd century B.C.the Sibyl and Noah were already associated in 
Book3. Here Noah’s unnamed daughter-in-law prophesies about former 
things: “For when the world was deluged with waters, and a certain 
single approved man was left floating on the waters in a house of hewn 
wood with beasts, and birds, so that the world might be filled again” 
(3.823-826). 

Part of Book 1 is an original Jewish oracle (until 1.324) and dates to 
the second to third century A.D.1Lines 125-26 introduce Noah as “most 
upright and true, a most trustworthy man, concerned for noble deeds.” 
After being commissioned to proclaim repentance (128), his call for 
people torepent is recorded in almost fifty lines (150-198). He concludes 
with this prediction which is most relevant for our study: “O Phrygia, 
you will emerge first from the surface of the water” (196). After entering 
the ark with his family and the animals (199-216), God flooded the entire 
world for many days with rain (217-248). After the bird Noah released 
failed to return to the ark, Noah knew that land was near (249-257). “But 
when the heavenly craft had swum back and forth on the dashing waves, 
by the billows of the sea, it was fastened on a small beach and made fast” 
(258-260). 

The location of that beach is described next: “There is a certain tall 
lofty mountain on the dark mainland of Phrygia. It is called Ararat” (261-
262). It is further localized as the place where “the springs of the great 
river Marsyas had sprung up. In this place the Ark remained on lofty 
summits when the waters had subsided” (265-267). It is Mount Ararat of 
Phrygia then that Noah, his family, and the animals “jumped to the land 
from the Ark” (276).  

This, of course, contradicts Berossus (3rd cent. B.C.) who gives the 
location of Ararat in Armenia on the mountains of the Cordyaeans 
(Josephus Ant.1.3.5-6).Apollonius Molon (1st cent. B.C.) also places 

                                                 
1  John J. Collins, “Sibylline Oracles,” in The Old Testament Pseudepigrapha, vol. 1, ed. by James H. 

Charlesworth (Garden City, NY: Doubleday, 1983), 330-31. 

 

Ararat in Armenia (Eusebius Praep. ev. 9.190.1-3).Julius Africanus in his 
Chronography (quoted by Syncellus) states that the ark landed on the 
mountains of Ararat, which he locates in Parthia. But he adds that “some 
say that they are at Celaenae of Phrygia, and I have seen both 
places.”Africanus thus verifies that in his travels he has personally 
visited Apamea (modern Dinar) to verify this tradition. 

Book 7 also includes an oracle about Noah and the Flood (7-15), 
which parallels 1.193-96. It concludes with a similar localization of the 
ark: “O Phrygia, you will shine forth first from the surface of the water” 
(12).Regardingthese texts, Collinsconcludes that they are “the only 
extensive document we have from the Judaism of Asia Minor in this 
period” and thus “remains a substantial source for an area of Judaism of 
which little is known.”2The content of Oracles 1 and 2 suggests that their 
provenance is Phrygia and more specifically at the city of Marsyas – 
Apamea. This textual background is significant for our next discussion. 

II. NOAH COINAGE OF APAMEA 
ApameaCelenaewas a conventus city in the province of Asia 

during the Roman period. As early as the first century 
A.D.Apameabecame known as Kιβωτoς (Strabo 12.6.4; Ptolemy 5.2.17). 
An inscriptiondetailing Asia’s thirteen conventusdistrictsidentifies it 
asἈπαμεῖςἀπὸΚειβωτοῦ. An ethnic name is made more precise by adding 
a geographical designation after ἀπὸ, suggesting that Κειβωτοῦ was used 
to distinguish it from other Apameas. However, as Habicht (1975, 81) 
observes, “How to explain Kιβωτoς in connection with the name Apamea 
is a longstanding difficulty.”3Lexically, the wordκιβωτός (kibotos)referred 
to the chests in which commercial goods were carried in antiquity. Strabo 
(12.8.15) noted that Apamea was second in commercial importance in 
Asia Minor after Ephesus.  

Kιβωτόςis also used twenty-four times in the Flood account of 
Genesis chapters 6–9 in the Greek Old Testament to translate the Hebrew 
word ָבה  as “ark” or “boat.” Jesus also usedkibotostodescribe the (teva) תֵּ
ark into which Noah entered in the days before the Flood(Matthew 24:48; 
Luke 17:27).As stated earlier, the identification of Phrygia in the Sibylline 
Oracles as the place for the Flood’s conclusion connectsit with Apamea, 

                                                 
2  Collins, “Sibylline Oracles,” 332. 
3  Christian Habicht, “New Evidence on the Province of Asia,” Journal of Roman Studies 65 (1975): 81. 
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while the mountain behindthe cityis linked with Ararat, the ark’s resting 
place.  

This tradition regarding Noah and the arkappears on Apamea’s 
coinagefrom A.D. 193 to 253 under six emperors – Septimius Severus, 
Macrinus, Severus Alexander, Gordian III,Philip I, and Trebonianus 
Gallus.4 The names of five mint magistrates are also known. Two general 
scenes are depicted: first, at the right Noah and his wife look out of a box-
shaped ark (kibotos); then atthe left the two are now out of the ark and 
standing on dry ground with right hands upraised in thanks (orans). Two 
doves are also depicted: one perches on the lid of the ark while the 
second descends to the left carrying an olive branch in its beak. The dove 
and olive branch, of course, play an important part of the Noah story in 
Genesis 8:8–12.   

Why this coinage appeared is debated. Kelp suggests: “The Greek 
flood myth of Deukalion and Pyrrha appears to be combined with the 
biblical flood of Noah on some well-known coins of 
ApameiaKibotos.” 5 According to him, the coinage represents a 
syncretistic blending of local flood traditions. Thonemann,on the other 
hand, argues that the introduction of the Noah myth to Apamean coinage 
was due to Christian influence.6However, the Jewish community was 
very influential in Phrygia, first established there around 210 B.C. 
(Josephus Ant. 12.148-53). Inscriptions mentions Jews in nearby cities like 
Acmonia and Eumenia.7 So this coinage “is a testimony for the mutual 
recognition and respect between the Jewish community and the city of 
ApameiaKibotos, which integrated the Jewish myth of Noah’s ark into 
her own traditions.” 8 The Jewish community’s influence led to the 
adoption of Noah and the Flood imagery on Apamea’scoins.Its 
reputation as the“ark city”resulted in the images of Noah and the 
Floodappearing on its civic coinage for over fifty years. Why this coinage 
issue ceased is unknown.Perhaps increased hostility to Jews in the 
Roman East and resulting legislationagainst their communities led to the 
cessation of these Noah coins. 

                                                 
4  The issues under Septimius Severus, Gordian III, and Philip I are illustrated at: 

http://ancientcoinage.org/noah-and-the-flood.html; accessed 30/04/2021. 
5  Ute Kelp, “Grave Monuments and Local Identities in Roman Phrygia,” in Roman Phrygia: Culture and 

Society, ed. Peter Thonemann (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 89.  
6  Peter Thonemann, The Meander Valley (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 92-93. 
7  Paul Trebilco, Jewish Communities in Asia Minor (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 58-

84; for a discussion of the Jewish community at Apamea, see page 85–103. 
8    https://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?album=169&pid= 10840#top_ display_  

media; accessed 30/04/2021. 

 

III. NOAH MOSAICS 

A. Noah Mosaics at Mopsuestia 
Moving from Phrygia to Cilicia, we next encounter the tradition of 

Noah and the ark in a floor mosaicfromMopsuestia (Misis/Yakıpınar), 
recently moved to the new Adana Museum. From 1955 to 1958 Budde 
and Bossert excavated the remains of a large basilical structure. In the 
west end of the navethey founda mosaic panel depicting Noah’s ark with 
animals; the outer north aisle had a mosaic depicting the story 
ofSamsonin Judges chapters 14–16. These excavators dated the mosaics to 
the late fourth century A.D., although scholars today date them a century 
later. Budde believed the structure was a church, possibly a martyrium.9 
Kitzinger later suggested thatthe structure resembled a synagogue more 
than a church.10 The debate whether the building was a church or a 
synagogue continues. The Jewish scholar Hachlili believes it is probably a 
synagogue, while the Byzantine church historian Hill concludes: “In the 
present state of knowledge it is safest to assume that this building was 
indeed a church.”11 

The Noah panel is identified specially with a Greek inscription: 
ΚΙΒΟΤΟΣΝΩΕΡ“ark of Noah.” The meaning of the Rho is uncertain with 
possible interpretations of “ark of Noah the R(edeemer)” or “R(edeemed) 
ark of Noah.” The ark is depicted similar to the Noah coins–a four-legged 
open chest whose lid is folded back. A dove is inside with another dove 
emerging from the side. Two rows of animals surround the ark: the inner 
row is birds, the outer row mammals. However, Noah and his family are 
missing from this panel, although that depiction might be lost.  

A second mosaic, laid later in the western part of the nave, crudely 
portrays another scene from the Noah story. One preserved part shows 
birds and animals, maybe a lion and a panther, while another shows two 
figures. The larger one, maybe Noah, is holding a circular object, perhaps 
an olive wreath, in his left hand. The smaller figure, maybe Shem or 

                                                 
9  Ludwig Budde, AntikeMosaiken in Kilikien, vol. 1 (Recklinghausen: Bongers, 1969). 
10  Ernst Kitzinger, “Observations on the Samson Floor at Mopsuestia,” Dumbarton Oaks Papers 27 (1973): 

136-137. For illustrations of the building’s plan and the mosaics in situ, see plan A and figure 1 
respectively. 

11  Rachel Hachlili, Ancient Synagogues - Archaeology and Art: New Discoveries and Current Research 
(Leiden/New York: Brill, 2013), 403; Stephen Hill, The Early Byzantine Churches of Cilicia and Isauria 
(Brookfield, VT: Ashgate, 1996), 236. 



Noah’s Flood In The Text And Realıa Of Jewsınroman Asıa Mınor
Mark WILSON

49
 

while the mountain behindthe cityis linked with Ararat, the ark’s resting 
place.  

This tradition regarding Noah and the arkappears on Apamea’s 
coinagefrom A.D. 193 to 253 under six emperors – Septimius Severus, 
Macrinus, Severus Alexander, Gordian III,Philip I, and Trebonianus 
Gallus.4 The names of five mint magistrates are also known. Two general 
scenes are depicted: first, at the right Noah and his wife look out of a box-
shaped ark (kibotos); then atthe left the two are now out of the ark and 
standing on dry ground with right hands upraised in thanks (orans). Two 
doves are also depicted: one perches on the lid of the ark while the 
second descends to the left carrying an olive branch in its beak. The dove 
and olive branch, of course, play an important part of the Noah story in 
Genesis 8:8–12.   

Why this coinage appeared is debated. Kelp suggests: “The Greek 
flood myth of Deukalion and Pyrrha appears to be combined with the 
biblical flood of Noah on some well-known coins of 
ApameiaKibotos.” 5 According to him, the coinage represents a 
syncretistic blending of local flood traditions. Thonemann,on the other 
hand, argues that the introduction of the Noah myth to Apamean coinage 
was due to Christian influence.6However, the Jewish community was 
very influential in Phrygia, first established there around 210 B.C. 
(Josephus Ant. 12.148-53). Inscriptions mentions Jews in nearby cities like 
Acmonia and Eumenia.7 So this coinage “is a testimony for the mutual 
recognition and respect between the Jewish community and the city of 
ApameiaKibotos, which integrated the Jewish myth of Noah’s ark into 
her own traditions.” 8 The Jewish community’s influence led to the 
adoption of Noah and the Flood imagery on Apamea’scoins.Its 
reputation as the“ark city”resulted in the images of Noah and the 
Floodappearing on its civic coinage for over fifty years. Why this coinage 
issue ceased is unknown.Perhaps increased hostility to Jews in the 
Roman East and resulting legislationagainst their communities led to the 
cessation of these Noah coins. 

                                                 
4  The issues under Septimius Severus, Gordian III, and Philip I are illustrated at: 

http://ancientcoinage.org/noah-and-the-flood.html; accessed 30/04/2021. 
5  Ute Kelp, “Grave Monuments and Local Identities in Roman Phrygia,” in Roman Phrygia: Culture and 

Society, ed. Peter Thonemann (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 89.  
6  Peter Thonemann, The Meander Valley (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 92-93. 
7  Paul Trebilco, Jewish Communities in Asia Minor (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 58-

84; for a discussion of the Jewish community at Apamea, see page 85–103. 
8    https://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?album=169&pid= 10840#top_ display_  

media; accessed 30/04/2021. 

 

III. NOAH MOSAICS 

A. Noah Mosaics at Mopsuestia 
Moving from Phrygia to Cilicia, we next encounter the tradition of 

Noah and the ark in a floor mosaicfromMopsuestia (Misis/Yakıpınar), 
recently moved to the new Adana Museum. From 1955 to 1958 Budde 
and Bossert excavated the remains of a large basilical structure. In the 
west end of the navethey founda mosaic panel depicting Noah’s ark with 
animals; the outer north aisle had a mosaic depicting the story 
ofSamsonin Judges chapters 14–16. These excavators dated the mosaics to 
the late fourth century A.D., although scholars today date them a century 
later. Budde believed the structure was a church, possibly a martyrium.9 
Kitzinger later suggested thatthe structure resembled a synagogue more 
than a church.10 The debate whether the building was a church or a 
synagogue continues. The Jewish scholar Hachlili believes it is probably a 
synagogue, while the Byzantine church historian Hill concludes: “In the 
present state of knowledge it is safest to assume that this building was 
indeed a church.”11 

The Noah panel is identified specially with a Greek inscription: 
ΚΙΒΟΤΟΣΝΩΕΡ“ark of Noah.” The meaning of the Rho is uncertain with 
possible interpretations of “ark of Noah the R(edeemer)” or “R(edeemed) 
ark of Noah.” The ark is depicted similar to the Noah coins–a four-legged 
open chest whose lid is folded back. A dove is inside with another dove 
emerging from the side. Two rows of animals surround the ark: the inner 
row is birds, the outer row mammals. However, Noah and his family are 
missing from this panel, although that depiction might be lost.  

A second mosaic, laid later in the western part of the nave, crudely 
portrays another scene from the Noah story. One preserved part shows 
birds and animals, maybe a lion and a panther, while another shows two 
figures. The larger one, maybe Noah, is holding a circular object, perhaps 
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Japhet, has his arms raised in orans position and giving thanks for their 
salvation.12 

B. Noah Mosaic at Gerasa 
Gerasa, also known as Jerash, was one of the Greek cities of the 

Decapolis,now situated in northern Jordan.The synagogue there was 
discovered during excavations by a British-American team in the 
1929.Around A.D. 530–531 the synagogue was changed into a church and 
the western colonnade of the synagogue’s atrium was demolished to 
install an apse. A mosaic with Noah imagery had been installed in the 
vestibule of the earlier synagogue. The scene depicts Noah and his 
family; on the left are Shem and Japheth, but only their heads and Greek 
names have survived. Above them is a dove with an olive branch. Most 
of the panel is filled with animals leaving the ark and grouped in threes: 
birds, mammals, and reptiles.Although Noah’s ark is absent, Dvorjetski 
notes that “it should be recalled that the main section of the mosaic floor 
is also missing, and it is possible that the Ark might have existed in the 
mosaic but was destroyed.”13 

C. Noah Mosaic at Huqoq 
Huqoqis located in the Galilee region of northwestern Israel. In 

excavations that began in 2014 a synagogue, dated to the early fifth 
century A.D., was discovered under a medieval public building. Mosaics 
were found throughout the structure. In the east aisle two scenes from 
the story of Samson (Judges chapters 15-16) were discovered. Fivemosaic 
panels were found in the north-to-south nave with the first depicting 
pairs of animals, seemingly before departure, around the fragmentary 
remains of Noah’s ark. The ark isagain depicted as a wooden box with 
legs.Among the pairs of animals are elephants, leopards, donkeys, 
snakes, bears, lions, ostriches, camels, sheep, and goats. To the right of 
the ark is a building with a red, tile roofed. Because of later damage, the 
relationship of the ark to this structure cannot be determined. 14 

                                                 
12  Rachel Hachlili, Ancient Jewish Art and Archaeology in the Diaspora (Leiden: Brill, 1998), 249-252. This 

section has been informed by her discussion. 
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American Schools of Oriental Research 380 (2016):102; 99 fig. 36 shows all five panels, 103 fig. 39 shows 
just the Noah panel. For plans of the synagogue see pages 89-90, figs. 27-28. This section has been 
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Excavations are continuing at the synagogue along with the study of its 
mosaics, so further information may be forthcoming in the future. 

D. The Three Noah Mosaics Compared 
The mosaics at Gerasa and Mopsuestia differ in their emphasis. 

According to Hachlili, at Mopsuestia “the ark is placed at the centre of 
the scene, while at Gerasa it is entirely missing.” However, as noted 
above, the main part of the mosaic is missing so the ark might be in that 
central section. Hachlili continues, “At Gerasa the animals appear in pairs 
and Noah and his family are present. At Misis the animals are shown 
singly and Noah’s family is not even depicted.”15 Nevertheless, animals 
comprise the main focus of their scenes.  

Since the synagogue at Huqoq was discovered after Hachlili and 
others wrote about the Noah mosaics, its scenes must now be factored 
into any discussion of the subject. The ark at Huqoq, despite being 
fragmentary, can be discerned as a wooden box with legs,similar 
toApamea’s coinage and in the Mopsuestia mosaic. The Huqoq mosaic, 
unlike that ofMopsuestia, does not have an inscription on the lid of the 
ark. Also, the animals in Mopsuestia appear in two registers to be viewed 
from the sides. Interestingly, scenes from the life of Samson appears both 
in Mopsuestia and Huqoq. Finally, since images of Noah and the ark are 
rareeven in mosaics of ancient synagogues, the presence of such imagery 
in Mopsuestiasuggests that this structure should be identified as a 
synagogue like its counterparts in Gerasa and Huqoq.  

Iv. Conclusion 
This presentation has surveyed texts and archaeological realia 

regarding how the Jewish communities in Asia Minor depicted the 
biblical account of Noah and the Flood. The Jewish section of the Sibylline 
Oracles placed Mount Ararat in Phrygia and the landing of the ark with 
Noah and his family on a mountain near Apamea. This tradition was so 
widespread that the civic leaders of Apamea inscribed it on their imperial 
coinage for over fifty years in the late second and early third centuries 
A.D. Finally, the portrayal in a mosaic of the ark and the animals from 
the Flood is known first from a structure in Mopsuestia. A Greek 
inscription specifically identifies it as the ark of Noah. Two other mosaics 
with similar Noah themes have been found in synagogues in Gerasa, 
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Jordan, and Huqoq, Israel. The parallels with these synagogues suggest 
that the basilica in Mopsuestiawas a synagogue, not a church. These texts 
and realia demonstrate that Noah and the Flood was a very important 
tradition for Jews in the Late Roman period.  

 

SENNACHERIB’S FIFTH CAMMPAIGN TO THE CIZRE 
PLAIN 

Bill CROUSE 

Abstract: In Sennacherib’s Fifth Campaign he destroyed seven cities in the 
Mt. Nipur (Cudi Dagh) plain.  The paper will examine possible reasons 
why he led his armies to the Cizre plain to destroy these cities; I will discuss 
the identity of several of these villages and quote Sennacherib’s own words 
about his visit to this area.  I will also explore a possible connection of this 
military campaign to Noah’s Ark and a possible connection to his 
assassination by his two sons. 
Keywords: Sennacherib, Fifth Campaign, Cizre Plain, Noah’s Ark 

I. Biographical Sketch of Sennacherib 
Sennacherib, the son of Sargon II, reigned over the Neo-Assyrian 

Empire a rather short tenure from 705-681 B.C.E.  He was, however, the 
Crown Prince, and for number of years he gained experience running the 
Assyrian government while his father was on numerous military 
campaigns.  Sennarchrib was one of the most powerful Kings to rule the 
Neo-Assyrian Empire.  He ascended to the throne at around 40 years of 
age when his father was killed in a military campaign and his body never 
recovered.  His fame and noteriety came from (1) bringing Babylon into 
submission by destroying the city in 689 B.C.E., (2) his grandiose building 
program in Nineveh (the Palace without Rival), and (3) from his siege of 
Jerusalem as told in the Bible (Isa. 36-37; II Kings 18:13-19:37). 

Sennacherib was named for the moon god, Sin, Sin-ahhe-eriba, 
meaning: The god Sin has replaced the brothers.  His name may indicate he 
had older brothers who were deceased when he was born.  His mother 
was likely Raima, who is listed as such in a stele found in Assur, once the 
capital of Assyria.1  As the Crown Prince, he would have been educated 
in the known history of the world, in science, mathematics, and in the 
Sumerian and Akkadian languages. 

                                                 
  Bill Crouse, President, Christian Information Ministries. 
1  Josette Elayi,  Sennacherib, King of Assyria (Atlanta: SBL Press, 2018), 13.  
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Like most monarchs of that era, Sennachrib was an imperialist in 
the sense that he believed he owned everything, man, beast, and all 
territory.  He was ruthless as were his predessors in demanding total 
submission to his rule and authority. The Assyrian army was known for 
its ferocity, barbarism, and unspeakable brutality in battle!  During the 
reign of Sennacherib the Assyrian Empire probably reached its zenith. 

II. Sennacherib’s Fifth Campaign (Cir. 697 Bc) 
Sennacherib had a great deal of difficulty controlling the empire 

due to its vast size as one would expect.  Rebellions frequently broke out, 
and from the ancient records, most scholars conclude he was responsible 
for at least eight major military campaigns, and like most Kings of that 
era, he generally led his army in battle.2  His First Campaign was to the 
south to quell the rebellious Chaldeans.  His Second Campaign was to 
the East in the Zagros Mountains to subdue the mountainous people 
known as the Yasubigallians and the Kassites.  It is from his Third 
Campaign  to the west, and into the Levant, that he gets most of his 
noteriety.  There the Hebrew Bible chronicles how he laid seige to 46 
cities and surrounded the city of Jerusalem.  Details of this campaign are 
recorded not only in the Bible but on the famous Taylor Prism in the 
British Museum.  The Bible alone tells us his entire army was slain in one 
night by an angel, and that Sennacherib then retreated to his home in 
Nineveh.  Strangely enough, while Sennacherib brags about his military 
exploits in the Levant, he whispers nary a word about an actual conquest 
of Jerusalem!  Stuart Brown says: ...the Assyrians were notoriously averse to 
recording setbacks but had no compunction about boasting of victories or the size 
of the armies they defeated.3 The fact that his conquest of Jerusalem was not 
conclusive may have inspired yet another rebellion to the south in 
Babylon.  Sennacherib again has to put down a rebellion of the Chaldeans 
and their allies.  This constitutes his Fourth campaign.  After a brief 
period of peace, Lukenbill says:  

So ended the fourth campaign. A period of comparative quiet now 
set in.  But royal vanity demanded royal campaigns to be recorded in 
high-sounding phrases on dedicatory cylinders and prisms or on the 
walls of the steadily growing palace at Nineveh.  So a raid against the 

                                                 
2  Some say there may have been as many at 12, but only 8 are documented.  See: A. Kirk Grayson and 

Jamie Novotny, The Royal Inscriptions of Sennacherib, King of Assyria (704-681 BC), Part 1 (Winona Lake, 
IN: Eisenbrauns, 2012), 9 

3  Stuart Brown, “Media and Secondary State Formation In The Neo-Assyrian zagros: An 
Anthroplogical Approach To An Assyriological Problem,” Journal of Cuneiform Studies 38 (1986): 110. 

 

villages on the slopes of Mount Nipur (the modern Judi Dagh) northeast 
of Nineveh becomes a fifth campaign (699).4 

Lukenbill makes the foray to the Cizre plain sound like a mere 
excuse to add to Sennacherib’s exploits on the walls of his new palace!  
Sennacherib himself, in his own words, sees the military campaign as yet 
another rebellion that needs to be quelled.  He says: They were not 
submissive to my yoke.  It is this Fifth Campaign that will be the subject of 
the rest of this paper.  Our intent is to examine some of its details, causes 
and implications with reference to the area of the Cizre Plain and Cudi 
Dagh. 

First of all, it should be noted that Sennacherib’s march to the Cizre 
plain (also known as Ulluba in antiquity) was only the first stop on his 
overall mission for the Fifth Campaign.  It eventually led him further 
north to Ukku (Hikkari) and to the east.5 

Secondly, the terrain where Sennachrib intends to march his army 
is some of the most rugged on the planet.  This mountainous area was 
directly north of Nineveh, the Capital of Assyria, a distance of about 
about 130 kilometers.  They would have almost certainly followed the 
Tigris River which flows straight north from Nineveh to the base of the 
Cudi mounain range.  The edge of the mountain range constituted the 
southern border of the Kingdom of Urartu, a kingdom subdued for a 
time by Sargon, Sennacherib’s father, in 714 BC.6 Later this area became 
known as the highlands of Armenia.  Because of its steep hills, and deep, 
narrow canyons it is a land its natives could easily defend as shown in 
Xenophen’s account of the Greek army retreating from the Persians.  İt 
contains an interesting description of the march of the Greek army up the 
Kasrick Canyon!7  Hence warfare in this topography was difficult even 
for the elite, battle-hardened Assyrian army. 

Thirdly, Jeffers notes that the purpose of Fifth Campaign varied 
greatly from Sennacherib’s Third Campaign to the west.  His purpose 
there was to extract tribute from its cities, subdue them but not destroy 
them.8  As noted above, Sennacherib demanded total allegiance; he notes 
in the rock carvings and stele that the villages on Mt Nipur (Cudi) were 
                                                 
4  Daniel David Luckenbill, The Annals of Sennacherib (Eugene, OR:Wipf and Stock Publishers,  2005), 14. 
5  A. Kirk Grayson and Jamie Novotny. The Royal Inscriptions of Sennacherib, 15. 
6  Sarah Melville, The Campaigns of Sargon II, King of Assyria, 721-705 B.C. (University of Oklahoma, 

2016). 
7  John Prevas. Xenophon’s March: Into the Lair of the Persian Lion (Cambridge, MA: Da Capo Press, 2002), 
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8  Joshua Jeffers,  “Fifth Campaign Reliefs in Sennacherib’s ‘Palace Without Rival’ at Nineveh,”  Iraq 
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not submissive to his yoke.  For this defiance, total destruction was his, and 
his armies’main objective.  Note the language Sennacherib uses: I tore 
down, I demolished, I burned with fire, and,  I flattened them like a tell after a 
flood.  His tactic was obviously to destroy what he thought was a threat to 
the kingdom. 

Other theories have been put forth as to Sennacherib’s motive for 
moving so violently against these cities (villages).  One theory has to do 
with an interruption in grain shipments.9  The Cizre plain was a notable 
mini-breadbasket and provided grain for the capital at Nineveh.  
Assyriologist Julian Reade concluded that the local inhabitants (tribal 
people) were sinking the rafts used to float the grain down the Tigris.  He 
speculates that they were possibly angered by not being paid for their 
labor.  He makes these claims based on a barely readable stele that refers 
to inhabitants sinking loads in the river.10  While this may be the reason, 
it seems it would be counter productive if you destroyed the workforce. 

Another theory has the local mountain tribesman attacking the 
farms in the Cizre plain and possibly killing the farmers or destroying 
crops.  These farms were owned and operated by Assyrians to provide 
grain for the cities in the south of the mountain.  This is the assumption 
of Assyriologist, Bradley Parker.  He writes: 

Sennacherib set out from Nineveh at the beginning of the 
campaign season, which was timed not only to take advantage of the 
summer months, when passes of the northern mountains would be free 
of snow, but also at the end of the harvest when grain silos would be full 
and able-bodied young men would have finished their duties in the 
fields.  His trail led him north from Nineveh to the Cizre Plain where his 
force was undoubtedly augmented by troops from the Masennu province 
and surrounding areas.  His inscriptions informs us that his first priority 
was to defeat the mountain peoples “whose abodes were set on the peak 
of Mt. Nipur.”  Sennacherib states that the inhabitants of these villages 
had been “unsubmissive,” but this attack may have been retribution for 
occasional raids that these mountain villagers could have on the Assyrian 
farms in the plain.11 

                                                 
9  Bradley J. Parker. The Mechanics of Empire (Helsinki: The Neo-Assryian Text Corpus Project, 2001), 82, 

87. 
10  Julian Reade, “Studies in Assryian Geography, I, Revue d’Assyriologie 72 (1978):47ff. 
11  Parker. The Mechanics of Empire, 98. 

 

Parker bases his assumption on his archaeological work in the 
Cizre Plain where he discovered 75 mostly Assyrian dominated sites.12  
He believes the Plain at the time of the raid was in control of Assyrians. 

The truth about Sennacherib’s motive is still uncertain, but it may 
be, and is likely a combination of these reasons: the grain supply was 
being interrupted, farmers and farms were being attacked, and this is not 
considered submissive to the regime!  This kind of rebellion could not be 
tolerated. 

After the destruction of the seven cities or villages, Sennacherib 
and his army moved north and east through the rugged mountains, and 
totally surprised King Maniae from Ukku.  Here he conquered the city 
and thirty-three cities of this kingdom.13 

Sennacherib, being the vain monarch that he was, had his artisans 
carve his exploits on rock walls at eight different sites in the Cudi 
Mountain area.  A more extensive examination of these records are noted 
by Symposium authors, Timo Roller and Prof. Ibrahim Baz.  

III. The Identity of The Seven Cities  
In these rock-enscribled records Sennacherib transcribes essentially 

the same message on seven of  these carefully prepared rocks. They were 
somewhat illegible even at the beginning of the 19th century.  
Fortuanately, L.W King was able to do a fairly good reading in 1913.14 
The same basic message is also found  on the Oriental prism found in the 
palace at Nineveh.  Here is Sennacherib’s message in his own words: 

75. In my fifth campaign, the warriors of Tumurru, 

76. Sharum, Esama, Kibshu, Halgidda,  

77. Kua, (and) Kana, who abodes 

78-79. were set on the peak of Mt. 

Nipur, a steep mountain, like the  

Nests of the eagle, king of birds, 

(these people) were not submissive 

To my yoke. 

                                                 
12  Some were as early as Neolithic. Ibid, 40. 
13  Jeffers, Fifth-Campaign, 87-89.  See also: A. Kirk Grayson and Jamie Novotny. The Royal Inscriptions,15. 
14  L.W. King, “Studies Of Some Rock Sculptures and Rock-Inscriptions of Western Asia,” Preceeding of 

The Society of Biblical Archaeology XXXV (1913). 
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the same message on seven of  these carefully prepared rocks. They were 
somewhat illegible even at the beginning of the 19th century.  
Fortuanately, L.W King was able to do a fairly good reading in 1913.14 
The same basic message is also found  on the Oriental prism found in the 
palace at Nineveh.  Here is Sennacherib’s message in his own words: 

75. In my fifth campaign, the warriors of Tumurru, 

76. Sharum, Esama, Kibshu, Halgidda,  

77. Kua, (and) Kana, who abodes 

78-79. were set on the peak of Mt. 
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80. I had my camp pitched at the foot of 

Mt. Nipur and 

81. With my picked body-guard 15 

 

1. And my relentless warriors, 

2. I, like a strong wild-ox, went before 

Them (led the way). 

3. Gullies, mountain torrents and water- 

falls, dangerous cliffs. 

4. I surrmounted in my sedan-chair. 

5. Where it was too steep for my chair, 

I advanced on foot. 

6. Like a young gazell I mounted the 

high(est) peaks in pursuit of them. 

7. Wherever my knees found a resting  

place, 

8. I sat down on (some) mountain boulder 

and drank the cold water from  

the water-skin 

9. (to quench) my thirst.  To the summits 

10. of the mountain I pursued them and and 

 brought about  

11. their overthrow.  Their cities I captured  

and I carried off their spoil, 

12. I destroyed, I devastated, I burned 

     with fire. 16 
From Sennacherib’s own words carved into the rock cliffs on Cudi 

Dagh, we can conclude two important details:  (1)He was personally on 
Cudi Dagh, and from his vivid description, he climbed all over the range. 

                                                 
15  Luckenbill, Annals of Sennacherib, 35-36. 
16  Ibid, 36-37. 

 

(2)The mountain at that time, to the Assyrians, was known with as Mt. 
Nipur.  These two facts are important for the rest of this paper. 

Sennacherib mentions Mt. Nipur several more times in his various 
records.  These other references have to do with some kind of mineral, 
possibly obsidian or fossiliferious limestone that was imported from the 
area used to make jewelry, and stone used for his building projects. 17 

The seven villages that he destroyed in all accounts are listed in 
slightly different order and with just a few insignificant spelling 
variations: 

A. Timurru 
Olmstead, one of the chief historians of the Assyrian empire, 

suggests that since Timurru is mentioned first it must be one of the 
largest and most important in the area, and that its ruins may lie under 
the ruins of the more later ruins of Sah. 18  However, it has been noted 
that the second village, Sharum, likely refers the Sah.  İf that is the case, 
there would be a conflict. Sennacherib, himself mentions the people of 
Tumur, who dwell on Mt. Nipur, a steep mountain, I cut down with the 
sword.19  This could possibly mean that the village of Timurru was located 
higher up on the mountain than Sharum. 

Historian, Robert H. Hewsen, finds evidence from the 7th Century 
in the writings of  Anania Shirakatsi who believes T’man is the same as 
Themanon (Arabic) and Tumurru (Assyrian).  He goes on to say: 

Tmorik’ is a very ancient toponym apparently taking its name 
from the fortress of T’man on the slopes of Mt. Sararad/Ararad, the later 
Judi Dagh (now officially called Habis Tepesi), upon which the Syrian 
Christians and the Arabs held that Noah’s Ark had come to rest.20  

This identity of Tumurru with Themanin may be the case, but it still 
leaves us with uncertainty as to its location. 

B. Sharum, Sarum, Sarrat 
It has been suggested by Nogaret and others that this village 

shares the toponym of the more contemporary village of Sah (Shah, 

                                                 
17  Ibid, 127,132. 
18  Albert T. Olmstead. History of Assyria (Chicago: University of Chicago, 1923), 314.  
19  Luckenbill, 77. 
20  Robert H. Hewsen. The Geography of Ananias of Sirak (Wiesbadan: Verlag, 1992). 74-75. 
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3. Gullies, mountain torrents and water- 
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9. (to quench) my thirst.  To the summits 

10. of the mountain I pursued them and and 

 brought about  

11. their overthrow.  Their cities I captured  

and I carried off their spoil, 

12. I destroyed, I devastated, I burned 

     with fire. 16 
From Sennacherib’s own words carved into the rock cliffs on Cudi 

Dagh, we can conclude two important details:  (1)He was personally on 
Cudi Dagh, and from his vivid description, he climbed all over the range. 

                                                 
15  Luckenbill, Annals of Sennacherib, 35-36. 
16  Ibid, 36-37. 

 

(2)The mountain at that time, to the Assyrians, was known with as Mt. 
Nipur.  These two facts are important for the rest of this paper. 

Sennacherib mentions Mt. Nipur several more times in his various 
records.  These other references have to do with some kind of mineral, 
possibly obsidian or fossiliferious limestone that was imported from the 
area used to make jewelry, and stone used for his building projects. 17 

The seven villages that he destroyed in all accounts are listed in 
slightly different order and with just a few insignificant spelling 
variations: 

A. Timurru 
Olmstead, one of the chief historians of the Assyrian empire, 

suggests that since Timurru is mentioned first it must be one of the 
largest and most important in the area, and that its ruins may lie under 
the ruins of the more later ruins of Sah. 18  However, it has been noted 
that the second village, Sharum, likely refers the Sah.  İf that is the case, 
there would be a conflict. Sennacherib, himself mentions the people of 
Tumur, who dwell on Mt. Nipur, a steep mountain, I cut down with the 
sword.19  This could possibly mean that the village of Timurru was located 
higher up on the mountain than Sharum. 

Historian, Robert H. Hewsen, finds evidence from the 7th Century 
in the writings of  Anania Shirakatsi who believes T’man is the same as 
Themanon (Arabic) and Tumurru (Assyrian).  He goes on to say: 

Tmorik’ is a very ancient toponym apparently taking its name 
from the fortress of T’man on the slopes of Mt. Sararad/Ararad, the later 
Judi Dagh (now officially called Habis Tepesi), upon which the Syrian 
Christians and the Arabs held that Noah’s Ark had come to rest.20  

This identity of Tumurru with Themanin may be the case, but it still 
leaves us with uncertainty as to its location. 

B. Sharum, Sarum, Sarrat 
It has been suggested by Nogaret and others that this village 

shares the toponym of the more contemporary village of Sah (Shah, 

                                                 
17  Ibid, 127,132. 
18  Albert T. Olmstead. History of Assyria (Chicago: University of Chicago, 1923), 314.  
19  Luckenbill, 77. 
20  Robert H. Hewsen. The Geography of Ananias of Sirak (Wiesbadan: Verlag, 1992). 74-75. 
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Shakh).21  It is T. A. Sinclair’s opinion that the city Themanin (perhaps the 
first city built after the Flood) might be located near or under it’s ruins.  
His argument is as follows: 

It must have been on the south side of Cudi Dagh.  The Arab 
historian Mukaddasi, writing in the 10th century, said it was one day’s 
march to the north of al-Hasaniyye (now Zakho): it would take longer 
than a day on foot to get to the north side of Cudi Dag from Zakho.  
Yakut, also an Arab geographer (13th century), said that a monastery 
called Deir Abbuna was between Cizre (Djazira) amd Thamanun.  This 
by itself would not fix the position either of Tamanun or of Deir Abbuna.  
But Yakut also says that Deir Abbuna is near Basorin.  The later was a 
village just to the east of the Tigris about 10km/ south of Cizre.  So 
Tamanun must have been on the south-western or southern slopes of 
Cudi Dag or on the plain below those slopes. 22 

He goes on to say that a 17th century source says it  

...is two hours’ walk east of Cizre.  The site of Sah on the south-
west slopes of Cudi Dag certainly begs for a medieval history and name; 
and on the other hand there seems to be no town site immediately 
beneath the south-west or south slopes of Cudi Dag.  The difficulty with 
Sah as the site of Tamanun is that the 17th century source (the 
Djihannuma) talks of Sah (Shakh) and Tamanun as two different places.  
The solution could be that by the 17th century they were different 
because the majority of Shakh’s population had moved to a new site. 23 

Sah as the site of the first village after the flood is an intriguing 
thought since there seems to be an abundance of water from the fast-
moving stream.  Today the modern name is Caglayan, meaning waterfall. 
It seems certain that Sennacherib was around this village since he notes 
that “I, like a strong wild-ox, went before them (led the way).  Gullies, 
mountain torrents and waterfalls, (emphasis mine) dangerous cliffs... .”24 

The ruins of Sah are very visible even today and indicate that it 
was once a thriving city with fortresses and castle.  Also, the majority of 
the rock carvings are near this village. 

                                                 
21  Marc Nogaraet, “La Reliefs de Sennacherib au Cudi Dag a la Lumiere de Nouveaux Documents,” 

Annales d’ Histoire de l’ Art amd d’ Archeologie 6 (1984) 64. 
22  T.A. Sinclair, Eastern Turkey: An Arcjotectural and Archaeological Survey Vol. 3 (London: The Pindar 

Press, 1987), 337. 
23  İbid. 
24  Lines 2 and 3 in Lukenbill p. 36. 

 

C. Ezama, Esama 
Most scholars believe, and I think rightly so, that the phonics 

indicate that Ezama refers to Hasanah.  It is here that tradtion says Noah 
planted the vine and where he is buried.25  The village of Hasanah was 
inhabited by Syrians up into the 20th century. 

D. Kibshu, Kibsu, Kipsha; Halgidda, Halbuda; and Kua, Qua 
For these three villages: Kibshu, Halgidda, Kua, there is no known 

mention or location yet discovered. 

E. Kana, Qana 
A village by that name is noted in The Helsinki Atlas, and is located 

on the north side of the Cizre range approximately 40 kilometers NE of 
Sah.26  

With further research and proper archaeological work I believe 
these cities will all eventually be positively identified.   

IV. Sennacherib and Noah’s Ark 
We now ask the big question:  Did Sennacherib see the ruins of 

Noah’s Ark during his Fifth Campaign while in the region?  Why would 
this even be a viable question?  It is plausible because there are many 
historical records reporting an intact Ark hundreds of years after 
Sennacherib.  Here is a sampling: 

A. Josephus,  Historian, 1st Century 
Josephus mentions the Ark on five different occasions.  In one of 

these, he quotes Berosus a  Babylonian historian who wrote in the 4th 
Century BC: 

A portion of the ship which came to rest in Armenia still remains 
in the mountains of the Korduaians of Armenia, and some of the people, 
scraping off pieces of bitumen from the ship, bring them back and use 
them for talismans.27 

                                                 
25  Gertrude Lowthian Bell, Amurath To Amurath (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2002), 294. 
26  Simo Parpola & Michael Porter, eds. The Helsinki Atlas of the Near East in the Neo-Assyrian Period  

(Chebeague Island, Me. Casco Bay Assyriological Institute, 2001):27.  The Atlas is citing: M. Wafler 
Nicht-Assyrer neuassyrischer Darstellungen. AOAT 26 Kevelaer: Butzon and Bercker; Neukirchen-
Vluyn: Neukirchener Verlag. 25. 

27  William Whiston, trans. Josephus: The Complete Works (Nashville, TN: Thomas Nelson Publishers, 
1998), 39. 
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Shakh).21  It is T. A. Sinclair’s opinion that the city Themanin (perhaps the 
first city built after the Flood) might be located near or under it’s ruins.  
His argument is as follows: 

It must have been on the south side of Cudi Dagh.  The Arab 
historian Mukaddasi, writing in the 10th century, said it was one day’s 
march to the north of al-Hasaniyye (now Zakho): it would take longer 
than a day on foot to get to the north side of Cudi Dag from Zakho.  
Yakut, also an Arab geographer (13th century), said that a monastery 
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by itself would not fix the position either of Tamanun or of Deir Abbuna.  
But Yakut also says that Deir Abbuna is near Basorin.  The later was a 
village just to the east of the Tigris about 10km/ south of Cizre.  So 
Tamanun must have been on the south-western or southern slopes of 
Cudi Dag or on the plain below those slopes. 22 

He goes on to say that a 17th century source says it  

...is two hours’ walk east of Cizre.  The site of Sah on the south-
west slopes of Cudi Dag certainly begs for a medieval history and name; 
and on the other hand there seems to be no town site immediately 
beneath the south-west or south slopes of Cudi Dag.  The difficulty with 
Sah as the site of Tamanun is that the 17th century source (the 
Djihannuma) talks of Sah (Shakh) and Tamanun as two different places.  
The solution could be that by the 17th century they were different 
because the majority of Shakh’s population had moved to a new site. 23 

Sah as the site of the first village after the flood is an intriguing 
thought since there seems to be an abundance of water from the fast-
moving stream.  Today the modern name is Caglayan, meaning waterfall. 
It seems certain that Sennacherib was around this village since he notes 
that “I, like a strong wild-ox, went before them (led the way).  Gullies, 
mountain torrents and waterfalls, (emphasis mine) dangerous cliffs... .”24 

The ruins of Sah are very visible even today and indicate that it 
was once a thriving city with fortresses and castle.  Also, the majority of 
the rock carvings are near this village. 
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indicate that Ezama refers to Hasanah.  It is here that tradtion says Noah 
planted the vine and where he is buried.25  The village of Hasanah was 
inhabited by Syrians up into the 20th century. 

D. Kibshu, Kibsu, Kipsha; Halgidda, Halbuda; and Kua, Qua 
For these three villages: Kibshu, Halgidda, Kua, there is no known 

mention or location yet discovered. 
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A village by that name is noted in The Helsinki Atlas, and is located 

on the north side of the Cizre range approximately 40 kilometers NE of 
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We now ask the big question:  Did Sennacherib see the ruins of 

Noah’s Ark during his Fifth Campaign while in the region?  Why would 
this even be a viable question?  It is plausible because there are many 
historical records reporting an intact Ark hundreds of years after 
Sennacherib.  Here is a sampling: 

A. Josephus,  Historian, 1st Century 
Josephus mentions the Ark on five different occasions.  In one of 

these, he quotes Berosus a  Babylonian historian who wrote in the 4th 
Century BC: 

A portion of the ship which came to rest in Armenia still remains 
in the mountains of the Korduaians of Armenia, and some of the people, 
scraping off pieces of bitumen from the ship, bring them back and use 
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B. Epiphanıus, Bishop of Salamis,  4th Century 
On two occasions he mentions that the Ark is in the mountains of 

the Gordian (Kurds) and that remains are still shown.28 

C. Chrysostom,  4th Century Preacher  
In a sermon on God’s judgment, he says in so many words, that if 

you don’t believe God judges, you can go and see the remains of Noah’s 
ark: Do not the mountains of Armenia testify to it, where the Ark rested?  And 
are not the remains of the Ark preserved there to this very day for our 
admonition?29 

D. Al-Mas’udi Writing in the 10 Century  
Al-Mas’sudi says the Ark landed near Jezirah Ibn Omar and the 

remains could still be seen.30 

E. Ibn al Amid (Al Amacin) in the 13th Century 
In his history of the Saracens, he informs us that the Byzantine 

Emperor, Heraclius, climbed Cudi Dagh to see the Ark in the 7th 
century.31 

F.  Benjamin of Tudela in the 12th Century  
Benjamin wrote that Omar Ben al-Khatab removed the ark from 

the summit of the two mountains and made a mosque of it, presumably 
in Cizre.32 He also notes that there were 4000 Jews living there at that 
time.33   

G. An Arab Geographer, Zakriya Ben Muhammad al Kazwine 
13th Century 

Kazwin also affirms wood from the Ark was used to build a 
mosque.34 

The strong implication from these witnesses:  the Ark was still 
intact and visible from the 4th century BC to the 12th Century. 
                                                 
28  John Warwick Montgomery, The Quest for Noah’s Ark (Minneapolis, MN: Dimension Books, 1972), 

77. 
29  Montgomery, 78. 
30  Ibid, 325-326. 
31  İbid. 326-327. 
32  Marcus Nathan Adler, trans. The Intinerary of Benjamin of Tudela (London: Oxford University Press, 

1907), 33. 
33  Ibid.12 
34  Lloyd R. Bailey, Noah (Columbia, SC: U. Of South Carolina Press, 1989), 67. 

 

Another question that might then be asked is: Could wood survive 
that long?  It does not seem to be a problem under the right conditions.  It 
is known that wood can survive for thousands of years.  Recently wood 
was found in Jerusalem that dated to the time of King Solomon.35 

It is indeed logically possible for Sennachrib to have seen Noah’s 
Ark.  Conclusively, he was there, and ancient testimony noted above, 
says it was visible from the Cizre Plain, and even from the heights of the 
city of Cizre. 

However, up until now, no inscription has been discovered where 
Sennacherib mentions having seen this artifact.  So why would 
Sennacherib who undoubtedly knew of the accounts of the Great Flood 
not make mention of such an encounter?  He may have, and we just have 
not found it, or, he may not have since it was connected to the Jewish 
God, Yaweh, who slew his army! 

On the other hand, there is the evidence noted in the previous 
Symposium in 2013 by archaelogist, Gordon Franz, who quotes a Jewish 
source from the Tractate Sanhedrin that Sennacherib did indeed see the 
Ark, and worshipped an idol from a plank he had taken from it. 
According to this source, and the Jewish Bible, this god was called 
Nisrock (Isa. 37:38; IIKgs. 19:37; IIChron. 32:21).  And here is where it gets 
interesting!  One day when Sennacherib was in his temple praying to this 
idol, Nisrock, he promised to sacrifice two of his sons if he would be 
successful in battle.  Lo and behold his sons overheard this prayer and 
killed him.  They then escaped to the land of Ararat (Urartu) according to 
Jewish and Biblical accounts.36 

There are several things that lend credibility to this story: First, 
Assyrian scholars know nothing of an Assyrian god by this name and 
assume the Jewish sources and the Bible must be in error, or that it is an 
interpolation.  Secondly, there are similar words with the same 
consonants in Aramaic and Syriac that can be translated plank, or board.37 
Adding to the believabillity of this account, the two sons who escaped to 
hide in the mountainous area of Urartu/Ararat, or Kardu, intermarried 

                                                 
35  “Did Ancient Beams Discarded in Old Temple City Come from First and Second Temples?” Accessed 

May 12, 2021, www.timesofisrael.com/did-ancient-beams-discarded-in-the-old-city-come-from-first-
and-second-temples 

36  Gordon Franz, “Did Sennarchrib, King of Assyria, Worship Wood from Noah’s Ark as a Deity?,” in 
Uluslararasi HZ. Nuh VE CUDI Dagi Sempozyumu, eds.  Hamdi Gundogar, Omer Ali Yildirim, and M. 
Ata Az, (Sirnak, Turkey: U. Of Sirnak, 2013), 419-428. 

37  The Hebrew is: זםרד. LXX has Νασαραχ. See: Marcus Jastrow, ed. A Dictionary of the Targumim, The 
Talmud Babli And Yerushalmi, and the Midrashic Literaure (New York; Pardes Publishing House, Inc. 
1950), 919. 



Sennacherıb’s Fıfth Cammpaıgn To The Cızre Plaın
Bıll CROUSE

63
 

B. Epiphanıus, Bishop of Salamis,  4th Century 
On two occasions he mentions that the Ark is in the mountains of 

the Gordian (Kurds) and that remains are still shown.28 

C. Chrysostom,  4th Century Preacher  
In a sermon on God’s judgment, he says in so many words, that if 

you don’t believe God judges, you can go and see the remains of Noah’s 
ark: Do not the mountains of Armenia testify to it, where the Ark rested?  And 
are not the remains of the Ark preserved there to this very day for our 
admonition?29 

D. Al-Mas’udi Writing in the 10 Century  
Al-Mas’sudi says the Ark landed near Jezirah Ibn Omar and the 

remains could still be seen.30 

E. Ibn al Amid (Al Amacin) in the 13th Century 
In his history of the Saracens, he informs us that the Byzantine 

Emperor, Heraclius, climbed Cudi Dagh to see the Ark in the 7th 
century.31 

F.  Benjamin of Tudela in the 12th Century  
Benjamin wrote that Omar Ben al-Khatab removed the ark from 

the summit of the two mountains and made a mosque of it, presumably 
in Cizre.32 He also notes that there were 4000 Jews living there at that 
time.33   

G. An Arab Geographer, Zakriya Ben Muhammad al Kazwine 
13th Century 

Kazwin also affirms wood from the Ark was used to build a 
mosque.34 

The strong implication from these witnesses:  the Ark was still 
intact and visible from the 4th century BC to the 12th Century. 
                                                 
28  John Warwick Montgomery, The Quest for Noah’s Ark (Minneapolis, MN: Dimension Books, 1972), 

77. 
29  Montgomery, 78. 
30  Ibid, 325-326. 
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with Jews living in the area. Two notable Jewish scholars, Shemiah, and 
Abtalion, descended from these marriages.38 

                                                 
38 Louis Ginzberg, The Legends of the Jews (Philadelphia: The Jewish Publication of America, 1913), 270. 
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The first »Noah and Cudi Mountain Symposium« in Sirnak was probably a 
groundbreaking event in the history of researching the Flood and Noah’s 
Ark. The spotlights turned from the Agri Dagh (often called »Ararat« in 
Christian communities«) towards the Cudi Dagh that is most likely the real 
landing place of Noah’s huge ship. We could just see the mountain ridge 
when looking out of the windows from the Seri-Nuh-Hotel where we met 
in September 2013 and shared our knowledge about Noah, the Flood and 
the Ark on an academic level. 
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It was one of the most impressive journeys of my lifetime. My 
Book »Das Rätsel der Arche Noah« (»The Mystery of Noah's Ark«) was 
published some months later in 2014. In the last few years we find Cudi 
Dagh in an increasing number of important publications as for example: 
»The Ark Before Noah« by the well-known Assyrologist Irving Finkel of 
the British Museum or »A Flood of Evidence« by American Creationists, 
who were responsible for building a life-size ark in Kentucky. So it is 
obvious that Cudi Dagh is no longer a forgotten sacred place. 

2013: Kings and Pilgrims 
One of the most important lectures at the Symposium in 2013 was 

»Cudi Dagi’nda Kadim Bir Mesken: Sah Köyü« (»The village of Sah: a 
dwelling place at Mount Cudi«) by Professor Dr. Ibrahim Baz. 

Prof. Baz presented new evidence and photographs of some rock 
carvings of Assyrian Kings engraved on the slopes of the Cudi mountains 
about 2700 years ago. This lecture – and others – were very valuable for 
my research that culminated in the publishing of my book.  

 

The discussion about the topic reached the world’s best selling 
»Biblical Archaeology Review« in November 2014. A photograph taken 
by Prof. Ibrahim Baz at Cudi Dagh was printed in that issue. 

These carvings take us to a trip far back in time following the 
footprints of the pilgrims to Noah and the Ark. Yes, most apparently they 
are the oldest archaeological evidences of pilgrimage to Cudi Dagh, the 
mountain which is now wellknown for being the landing place of the 
Ark. 

 

Follow me on a journey, along with the pilgrims throughout the 
centuries and millennia! 

Present Age at the Sacred Place 

When I attended the Symposium, me and my friends Bill Crouse, 
Mark Wilson, Gordon Franz and John Baumgardner hoped to reach the 
»Sefine«, the landing place of the Ark on September 29th in 2013. But 
because of unpredictable circumstances on that weekend the trip to the 
summit of Cudi Dagh couldn’t take place. 

However, some local inhabitants made it to the top in that year, 
put their feet exactly on the place where Noah might have dwelt some 
thousand years before. And they prayed! They lined up with the ancient 
pilgrims in search of our forefather Noah. In 2020, the Turkish army 
secured the summit of Mount Cudi during a military campaign. Soldiers 
and politicians prayed within the sacred walls of the Sefine then. 

The Fourfold Testimony of Flavius Josephus 
Did the Ark really exist and did a genuine ship land on top of a 

real mountain? I believe so and one of the most important hints at the 
credibility for this story written in the Bible, the Quran, the Gilgamesh 
Epic and other very old sources is the fourfold testimony of Flavius 
Josephus. Four time he points to existing remains of the Ark so it is 
reasonable to assume that in the first century A.D., when Flavius 
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Josephus wrote his »Antiquities of the Jews«, they still existed and were 
kept for the sceptics to see with their own eyes. 

Here are his statements, three of them are recounting the 
times of Noah, the fourth is reflecting a much younger incident [see 
Roller 2014, p. 94]: 

»However, the Armenians call this place, The Place of 
Descent; for the ark being saved in that place, its remains are 
shown there by the inhabitants to this day.« [Josephus, book 1/3/5] 

Josephus quotes Berosus the Chaldean: »It is said there is still 
some part of this ship in Armenia, at the mountain of the 
Cordyaeans.« [Josephus, 1/3/6] 

Josephus quotes Nicolaus of Damascus: »… and that the 
remains of the timber were a great while preserved.« [Josephus, 
1/3/6] 

»… the country called Carra … there are also in it the 
remains of that ark, wherein it is related that Noah escaped the 
deluge, and where they are still shown to such as are desirous to see 
them.« [Josephus, 20/2/2] 

However, even in later times eyewitnesses where mentioned 
in literature and legends of rotten nails survived until the 20th 
century (and even until today!). The question must therefore be 
asked: Can we still find pieces of Noah’s Ark today? 
 

 

Under the Surface of »Sefine« 
Despite the fact that no remains of the Ark can be seen upon the 

surface of the Sefine (at least on the many photographs I have seen yet), 
remains under the surface might be located by exploratory non-invasive 
subsurface geophysical investigations.  

Yet, no progress has been made in this issue since the last 
symposium in 2013, but we hope the future might bring opportunities to 
do archaeological research on the summit of Cudi Dagh. 

The Relic at Etchmiadzin 

In 1989 Bill Crouse visited the monastery of Etchmiadzin [Roller 
2014, p. 168] and examined a relic which is said to contain a piece of 
Noah’s Ark as it was collected in the 4th A.D. century by the Holy Jacob, 
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bishop of Nusaybin. As we know from historical record, Jacob was never, 
as is often stated today, at Agri Dagh, but he has been at or on top of of 
Mount Cudi! 

The relic night never has been investigated by scientific methods 
but the history of the item makes it plausible to state it as a possible real 
artefact of the Ark. 

The Beam inside the Monastery Mor Augin 

 

One of the first readers of my book was Detlev Simon, who is an 
adventurer and a friend of Southeastern Anatolia. He visited Mor Augin 
in 2014 and it is believed that one of the beams inside the church of the 
monastery was brought here from Cudi Dagh and originates from the 
Ark. 

The founder of this Monastery, Saint Eugenios, went to Cudi Dagh 
with Jacob of Nisibis and so it’s possible that he also brought some wood 
from the meaningful ship to his place. 

Some years ago, another researcher of Mt. Cudi, Charles Willis, 
visited this place and it is said that he brought a sample home to the 
United States. But as he died soon after that trip, the sample may have 
been lost, nobody knows were it is located. 

The Find of Friedrich Bender 
Friedrich Bender was a German geologist who visited the summit 

of Cudi Dagh in 1954 and did a small excavation with two local guides. 

 

What he found was »pea-sized, brittle decayed wooden remains. Most of 
these wooden pieces were cemented by an asphalt or tar-like substance.« 
[Roller 2013, p. 475] 

 

As Bender was a scientist, he examined it in a German laboratory: 
»After thorough dissolution of the asphalt with tetrachloride, the wooden 
fragments were dated according to the 14C-method, and the model age of  
6635±280 years (before 1950) established. The second test, when all 
available  material was used up, confirmed this result.« 

Maybe this was indeed a piece of the Ark, but now it is lost 
(consumed by the tests) and no photographs seem to have been made 
preliminary to the examination. 

A Gift from Hans Thoma 
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A group of explorers from Landshut near Munich went to the top 
of Mount Cudi in 1983. As a gift from their local guide, they received 
small pieces of »crumbly darkish material« [Roller 2014, p. 142] 
considered to be amulets. Hans Thoma gave to me one of these pieces in 
2009. 

A friend of mine, Michael Feld, examined it in 2016 in a laboratory 
with infrared spectroscopy. His analysis: »This is obviously limestone 
contaminated with different substances of organic origin«. So it may not 
be petrified wood but a piece of rock with debris on it possibly giving 
testimony of a catastrophe that took place on the landing place of the ark 
in 766 AD [Roller 2014, p. 108), when the monastery of the Ark burned 
down. 

What we have here may well be pieces of rock intermingled with 
sooted particles from the place where artefacts of the ark were actually 
preserved! 

 

The Explorers of Mount Cudi 
Now let’s take a look at the history of pilgrims to the Ark – and to 
Noah hinself. 

Hans Thoma and Friedrich Bender were two of the »Explorers of 
Cudi Dagh« I presented in 2013, most of them from Germany [Roller 
2013, p. 461]. Gertrude Bell and Stephen Compton also were on Mount 
Cudi as foreigners within the last 150 years. None of them was a 
»pilgrim« in the narrower sense of the word. They went there with a 

 

more scholarly viewpoint and wanted to examine the sacred place which 
fascinated them for one reason or another. 

Pilgrims in the Christian and Muslim Era 

 

Nevertheless there were pilgrims in the past centuries on Cudi 
Dagh. And a lot of them! We were told that at least until the 1910s, there 
was a tradition for believers of different faiths coming once a year to the 
ruins on the top of the mountain. A photograph of a large group of 
pilgrims is recorded from about 1950. A festival in honor of Noah the 
prophet took place with people from Turkey and other countries, with 
believers of different religions [Roller 2014, p. 170]. 

When conflicts and terror increased in the area, this tradition 
waned, but hopefully will flourishing again in the future! 

Many pilgrims are recorded over the centuries, seeing remains of 
the ark, remembering Noah and building churches and mosques on the 
summit and down in the valleys. Bill Crouse gave an overview in his 
paper he presented in 2013 in Sirnak, there where bishops and scholars 
among them. 

»Eusebius, a Bishop of Caesaraea in the third century AD, who 
was also the first great historian of the church, notes that a small part of 
the Ark still remains in the Gordian Mountains.« [Crouse 2013, p. 404] 

»Epiphanius, a Bishop of Salamis in the fourth century AD says, 
the remains are still shown, and that if one looks diligently he can still 
find the altar of Noah.« [Crouse 2013, p. 405] 
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the Ark still remains in the Gordian Mountains.« [Crouse 2013, p. 404] 
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Chrysostom, a patriarch of Constantinople in the fourth century: 
»Do not the mountains of Armenia testify to it, where the Ark rested? 
And are not the remains of the Ark preserved there to this very day for 
our admonition?« [Crouse 2013, p. 405] 

Al-Mas’udi, the tenth century scholar and native of Baghdad, who 
was known for his extensive travels, writes that »The place where the 
ship stopped, which is on the top of this mountain, is still seen.« [Crouse 
2013, p. 406] 

Ibn al-Amid, who wrote a history of the Saracens in the thirteenth 
century, »reported that the Byzantine emperor, Heraclius, climbed 
Mount Judi to see the ark in the seventh century after he conquered the 
Persians.« [Crouse 2013, p. 407] 

Yet, these are only some of the sources telling us (as the 
testimonies above) that the remains of Noah’s Ark were still seen and 
visited. 

Also we have some correlating sources for the building of a 
church/monastery on the top of Mt. Cudi in the 4th century and the 
destruction as a result of a great fire with many casualties in the 8th 
century. 

Flavius Josephus and his Sources 
In pre-Muslim and pre-Christian times the place was also 

considered to be an important spiritual site. Turning back to Flavius 
Josephus we not only know from him of remains of the Ark still existing 
in his times, but also that those remains had great religious significance. 
He writes, citing Berosus: »that some people carry off pieces of the 
bitumen, which they take away, and use chiefly as amulets for the 
averting of mischiefs.« [Josephus, 1/3/6] 

So it is very likely that in the centuries between Berosus and 
Josephus (300 BC to 70 AD) many pilgrims removed pieces of wood from 
the Ark as amulets. And it comes as no surprise that after centuries of 
people coming and carrying away their relics, and also after the 
catastrophe of 766 AD which consumed what had still existed then, 
remains of the Ark disappeared forever! 

  

 

The Assyrian Kings 

 

We now step back in time to the Babylonian and Assyrian peoples. 
As a matter of fact, records have survived from these Mesopotamian 
empires, which allow us to reconstruct the events, wars and religious 
convictions which they experienced some 2700 years ago. 

Sennacherib and the Image of the Ark 
King Sennacherib of Assyria ordered his stone carvers to produce 

multiple reliefs and inscriptions on what he had done, built and 
conquered. We have manifold archaeological evidence for his activities 
which we are able to connect to his contemporaries in Judah and other 
ancient kingdoms. For example we have four different accounts and 
sources about his conquest of the Judean city of Lachisch: the biblical 
account itself, prisms containing his own annals written in cuneiform 
script, the bas-reliefs of Nineveh that are on display in the British 
Museum in London. And ultimately the outcome of the excavations at 
Tell Lachish in modern-day Israel. 

Some of his inscriptions tell us about »amulets to bring on rain and 
to keep desease from approaching a man, which was brought from the 
foot of Mt. Nipur« [Luckenbill 1924, p. 132]. This Mt. Nipur is indeed the 
same as Cudi Dagh, where six rock reliefs where found showing 
Sennacherib praying and worshipping. Jewish tradition relates that a 
piece of Noah’s Ark was brought to the king’s temple in Nineveh and 
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should be identified with what the Bible calls the »god Nisroch« [Finkel 
2014, p. 291]. Even Irving Finkel suggests that »an Ark-hunting event« 
[Finkel 2014, p. 292] might be connected to Sennacherib. Gordon Franz 
illuminated this topic very extensively at the 2013 Symposium! 

A new examination of the bas-reliefs of Niniveh by Joshua Jeffers 
revealed that some of them represent the Fifth Campaign of Sennacherib 
»aimed at enemies to the north of the Assyrian heartland in the Zagros 
mountain range.« [Jeffers 2011, p. 87] Though Jeffers presumes that the 
Reliefs of Rooms XXXVIII and XLVIII (of the Palace without Rival in 
Niniveh) represents only »the territory of Ukku« [Jeffers 2011, p. 100] and 
»was a separate military action from his minor excursion to Mt. Nipur«, I 
suggest another interpretation: Slabs 11–12 of Room XLVIII appear to 
match very well the topographic landscape south of Mt. Nipur (Cudi 
Dagh!). There is a mountainous area displayed with a river and 
obviously an island. Could this be the river Tigris and ancient Cizre? 

There is a rather uncommon palace or temple on top of the hills 
sheltered by an upper and a lower fortress, unlike other Urartaean 
buildings displayed on the reliefs. Could this be a very special Holy Place 
where a unique object was kept integrated? Is this possibly an image of 
the Ark itself?  

  

 

Jeffers states: »The thin columns in front of the temple are probably 
a representation of sacred trees« [Jeffers 2011, p. 107]. But what kind of 
trees or beams are really seen in front of the building? Are the Assyrian 
soldiers cutting pieces of wood as relics and take them away from the 
Holy Site to their king's temple at Nineveh as the Jewish legends tell us? 

At the bottom of the hills we see vine branches and doves – 
symbols unmistakeably call to mind the biblical account of Noah, settling 
in the new world after the Ark landed on the »mountains of Ararat«. On 
the other hand they just might be symbols of a goddess of fertility. 

Another noticable aspect is the phrase »I flattened (them) like a tell 
after the flood« [Jeffers 2011, p. 89] when describing the events around 
the city of Ukku during the same Fifth Campaign. 

The Unknown King: Who was he? 
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Now we finally return to the relief of the king, recorded by Prof. 
Baz and published in Biblical Archaeology Review [BAR 2014-11]. Here 
we have an unique relief which most obviously is not Sennacherib as 
seen in the six other sculptures. It must be an earlier king or prefect!  

A renowned expert was asked by the BAR editors, who might be 
displayed on this relief: »Alan Millard, Emeritus Rankin Professor of 
Hebrew and Ancient Semitic Languages at the University of Liverpool, 
offers a possible identification for the figure: Shamshi-ilu. Millard 
explains that since the figure is not wearing any headdress, as might be 
expected from an Assyrian king, it is more likely that he represents a 
powerful prefect, such as Shamshi-ilu, who held sway over much of 
Northern Syria from c. 780 to 745 B.C. Shamshi-ilu left inscriptions in his 
own name at Til Barsip (modern Tell Akhmar) on the Euphrates, in 
which he tells of his victorious campaign against places in southeastern 
Turkey and the kingdom of Urartu, which would have taken him into the 
vicinity of Judi Dagh.« [BAR 2014-11] 

There are other suggestions, too: Sargon II, the father of 
Sennacherib, or Shalmaneser III have been proposed as possible 
candidates by other researchers.  

My own suggestion is a little bit daring: I discovered striking 
visual similarities within the carvings on a pedestal showing the Middle 
Assyrian king Tukulti-Ninurta I worshipping in front of a pedestal 
similar to the one it is displayed on itself. An inscription identifies this 
king without a doubt. I went to see it for myself in the Oriental Museum 
in Berlin but the object had been removed due to current construction 
work at the museum. 

The historical accounts of Tukulti Ninurta I tell us about his 
journeys that led him and his troups to the area around Mt. Cudi [Wartke 
1993, p. 37], so it seems likely that he was indeed the first king to carve a 
dedicatory relief at the bottom of the sacred mountain of Cudi Dagh. 

There are substantial arguments against my idea which I'm 
currently discussing with some scholars. 

However, the identity of the »unknown king« remains unsolved 
for the moment, but if it indeed would be Tukulti-Ninurta I, another 
conclusion could be made: The items on the pedestal could well 
represent a board and a nail from the Ark of Noah! However, this must 
remain speculation! 

 

Gilgamesh and the Secret of Immortality 
Finally, after we followed the Pilgrims back into times immemorial 

some 3000 years ago, we possess another account of an even more ancient 
pilgrim, but he was actually not in search for relics of the Ark, but for 
Noah himself: This pilgrim was Gilgamesh, the mighty king of Uruk. If 
we trust the story found in the Bible, Noah must still have been alive in 
those times, as he reached an age of 950 years, so that he could have 
survived many of his descendants who might well have died before those 
who had survived the flood.  

And so Gilgamesh deemed Noah – Utnapishtim in his language – 
as an immortal person and demanded that he might share his secret with 
him. The Gilgamesh Epic tells us his long adventure to the dwelling place 
of Utnapishtim, which might be located, according to a very ancient 
source, in the mountainous area of Aratta [George 2003, p. 163]. Aratta is 
likely the later so-called Urartu, biblical Ararat, north of the 
Mesopotamian lowlands where Cudi Dagh is the very first mountain 
ridge. Gilgamesh did not obtain immortality and also Utnapischtim-
Noah died later at a very old age. Even so, Gilgamesh might well have 
been the very first pilgrim to encounter Noah during the history of 
mankind! 

Enmerkar is Nimrod: Back to the Dawn of Mankind 
We even know some earlier events concerning the times of Noah, 

recorded beyond our Holy Sources. Another Epic, »Enmerkar and the 
Lord of Aratta« tells us not the story of a pilgrim but obviously of a rival 
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of the inhabitants of Aratta: Enmerkar was identified by some scholars as 
Nimrod [Rohl 1998, p. 210] whom we know from Genesis. 

In our journey we have now reached the very days of Noah. As we 
have noted, we actually may possess evidence that firmly agrees with the 
tradition found in our sacred scriptures. This is what most current 
scholars would not even have deemed possible! 

The Spiritual Remains of the Ark 
We travelled back from prayer gatherings of local inhabitants at 

Mount Cudi in present times, then encountered the pilgrim festivals in 
the 20th century, the ruins of mosques and monasteries covering 
hundreds and thousands of years – and we finally met the Assyrian 
rulers and even the more ancient kings of Uruk including the eminent 
heroes of the epics of Gilgamesh and Nimrod, in search of the Ark, Noah 
and divine immortality. 

And at the end of our journey lies yet another important clue: All 
nations and religions seem to have one common origin in the times of 
Noah. Is he and his family the ancestor of all mankind? I believe so. 

So maybe we should try again to look at this mountain – Cudi 
Dagh – to remember and worship our God and creator. And we may live 
in peace with our brothers and sisters on this earth – whatever nationality 
or religion they might have! We are all his creation and children of God! 
This insight could be the spiritual treasure of the Ark – and a foundation 
for common research and pilgrimage to Noah and Cudi Dagh in the 
future. 
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ERKEN HRİSTİYANKAYNAKLARINDA NUH TUFANI 
VE ARARAT DAĞI ÜZERİNE YORUMLAR 

Oles KULCHYNSKYY 

Öz: Eskiden beri Nuh Tufanı Erken Hristiyan Kaynaklarında özel bir yere 
sahiptir. İlk önce Nuh ve Tufanı İncil ve Elçilerin İşleri (Havarilerin 
Faaliyetleri) adlı Hristiyan Kutsal kitaplarında hem arınma sembolü hem de 
kıyamet günü andırışı olarak ortaya koyulmuştur. Sonraki Hristiyan 
geleneğine göre Nuh Tufanı da Kilise’nin kanunları ve inançlarına şekil 
veren, Kutsal Kitaplarını yorumlayan Aziz Pederlerin eserlerine aynı 
arınma, vaftizi ve yeni kıyamet günü işareti olarak girmiştir. Erken 
dönemden beri Hristiyan Medeniyetinde Nuh Tufanı da insanlığının etnik 
ve milli bölünüşüyle ilgili görünüşlerin bir esasını oluşturmuştur. Onlara 
göre insanlık Tufandan sonra sırf Nuh’un üç oğlundan cereyan edip bu 
kökenlerle ilk önce en büyük ırklara zaman içerisinde de çeşit çeşit halklara 
ve kavimlere bölünmüştür. Ancak Hristiyanlıkta Nuh Tufanının 
ehemmiyeti dikkate alındığında erken Hristiyan kaynaklarının ifade ettiği 
onunla ilgili diğer önemli bir gerçek göz ardı edilmemeli. Bu gerçek ise 
Tevrat’ın Nuh gemisinin Tufandan sonra karaya oturduğunu 
anlattığıArarat Dağları M.S. birinci binyıl içerisinde Hristiyanlar tarafından 
İslam Dünyasında olduğu gibi bugünkü Ağrı Dağı hiç sanılmamış, fakat 
diğer bir yerle bağdaştırılmıştır. Bu dönem içerisinde yaşayan bazı 
Hristiyan yazarları da Nuh Gemisinin Qardu / GordianDağlarına veya 
Cudi Dağına oturduğunaaçık bir şekilde işaret etmektedirler.  
Anahtar Kelimeler: Nuh Tufanı, Nuh’un Gemisi, Nuh, Hristiyan 
kaynakları, Cudi Dağı 

COMMENTS ON FLOOD MYTH AND ARARAT MOUNTAIN 
IN THE EARLY CHRISTIAN SOURCES 

Abstract: From ancient times Noah's Flood has a special place in Early 
Christian Sources. First, Noah and his Flood appeared in the Bible and the 
Acts of the Apostles (Acts of the Apostles), both as a symbol of purification 
and as a reminder of the Day of Judgment. According to the later Christian 
tradition, Noah's Flood entered the works of the Saint Fathers who shaped 
the laws and beliefs of the Church and interpreted their Scriptures as the 
same purification, baptism, and sign of the new doomsday. From early 
times, Noah's Flood in Christian Civilization has also formed a basis for 
aspects of the ethnic and national division of humanity. According to them, 
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humanity emerged from the three sons of Noah after the Flood, and with 
these origins, first the greatest races were divided into various peoples and 
tribes over time. However, considering the importance of Noah's Flood in 
Christianity, another important fact about it expressed by early Christian 
sources should not be ignored. This fact is that the Ararat Mountains, in 
which the Torah tells that Noah's ark ran aground after the Flood, was 
never thought of as today's Mount Ararat by Christians in the first 
millennium A.D., as it was in the Islamic World, but it was associated with 
another place. Some Christian writers living in this period also clearly point 
out that Noah's Ark sat on the Qardu / Gordian Mountains or Mount Judi. 
Keywords: Noah's Flood, Noah's Ark, Noah, Christian sources, Mount Judi 
 

Eskiden beri Nuh Tufanı, Hristiyan Kültüründe özel bir yere sahip 
olmaktadır. Böylelikle Nuh ve Gemisi resmi artık Hristiyanlığın ilk 
döneminde, yeraltında bulunup çoğunlukla ölülerin gömülmesine 
hizmet eden katakomblarda rastlanmaktadır. 1 Bilindiği kadarıyla 
Hristiyanlığın Roma İmparatorluğunda yasak olduğu ve gizlice yayıldığı 
dönemlerde katakomblar Hristiyanlar tarafından maktul cenazesi 
kaldırmak, ayingerçekleştirmek ve bayram yapmak maksatlarıyla genişçe 
kullanılmıştır. 

Bugünlere kadar gerek Katolik gerek Ortodoks gerekse Protestan 
dünyalarında Nuh Tufanı Tanrı’nın insanlığa yolladığı bir cezası alameti 
olarak algılanır. Hristiyanlığın iki bin yılı boyunca Nuh, Gemisi, Ailesi ve 
Nuh Tufanı da yüzlerce sanat eserleri, felsefe çalışmaları, şiirve nesir 
edebiyatının konusu olmuştur. Bir atıf yapmadan Hristiyanlıkta Nuh 
Tufanı çocukluktan beri bilinen, en yaygınolan din hikâyelerinden birisi 
olduğu söylenebilir.  

Nuh kendisi de İncil’de İsa Mesih’in atalarından birisi olarak 
hatırlanmaktadır.2 Bununla birlikte İncil yazarları, Nuh Tufanı ile ilgili en 
önemli iddialarınıİsa’nın kehanetlerine yerleştirmektedir. Yeni Ahit 
(İncil) yazarlarının birisi olan Matta adlı Havariye göre İsa Mesih 
kıyamet günü ve kendisinin son çağlarda dünyayatekrar gelişi ya da 
gökten inişini şu şekilde öngörmüştü: “O günü ve saati, ne gökteki 
melekler, ne de Oğul bilir; Baba'dan başka kimse bilmez. Nuh'un 
günlerinde nasıl olduysa, İnsanoğlu'nun (ya da İsa Mesih’in) gelişinde de 
öyle olacak. Nuh'un gemiye bindiği güne dek, tufandan önceki günlerde 
insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Tufan gelinceye, hepsini 
süpürüp götürünceye dek başlarına geleceklerden habersizdiler. 
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İnsanoğlu'nun gelişi de öyle olacak”.3Aynı zamanda buna yakın ifadeler 
Luka adlı havariye ait İncil’derastlanabilir.4 

İncil’in peşinden Nuh kişiliği Yeni Ahit’i tamamlayan, İsa’nın 
dirilişinden sonra öğrencilerinin (havariler) eylemlerini anlatan, ibretleri 
ve mektuplarını da aktaran Havarilerin Faaliyetleri adlı Hristiyan Kutsal 
kitabında sık sık anımsanmaktadır. Genel olarak Havarilerin Faaliyetleri 
kitabında İbranilere Mektup adlı bölümünün bilinmeyen yazarı, 
Roma’nın ilk piskoposu olan ünlü Petrus vePapaların dördüncü sırasında 
yer alan Klemens, Nuh Tufanı hem arınma sembolü hem de kıyamet 
günü andırışı olarak ortaya koymaktadırlar. Nuh kendisi ise İncil ve 
Havarilerin Faaliyetleri kitabında bir taraftan doğruluğun örneği diğer 
bir taraftan yeni nesillere ibret olan kusursuz bir vaiz olarak ön plana 
çıkmaktadır.5 

Nuh Tufanı’nın Yeni Ahit’te kazandığı önemine bakıldığında bu 
eski hikâyenin sonraki Hristiyan geleneğine göre Kilise’nin kanunları ve 
inançlarına etkilemesi hiç şaşırtmıyor.  İlk önce Nuh Tufanı,II-X yüzyıllar 
boyunca ya da Hristiyanlığının ilk bin yılı içerisinde Kilisenin yaşamını 
örgütleyip kanunlarını tespit eden ve Kutsal Kitaplarını yorumlayan Aziz 
Pederlerin eserlerine aynı arınma, vaftizi ve yeni kıyamet günü işareti 
olarak girmiştir.  

Artık II. yüzyılda Nuh Tufanı Hristiyan felsefesinde İsa’nın ahir 
zamanında gelişi ya da oluşunu işaretleyen paruzya (παρουσία) adlı 
kavram ile özdeşleştirilmiştir. Roma’da kafası kesilen Mağdur İustinus 
Felsefeci’ye (100 y.–  165 y.) göre Nuh ve ailesinin sekiz kişiden ibareti 
İsa’nın gökten indiği veya“paruzya” yaptığı haftanın zaten var olmayan 
sekizinci gününe işaret eder.6 Hristiyanlıkta bu sekizinci gün haftanın 
sonu ve başlangıcını birleştiren, İsa’nın dirilişi yüzünden yeni 
haftayıbaşlatıp öncekisine de ait olmaya başlayan Pazar sanılmaktadır.  

Genel olarak I-V. yüzyıllarda birçok erken Hristiyan yazarları Nuh 
Tufanı hikâyesini tetkik etmektedirler. Onlara göre Tufan da yerel değil 
evrensel bir olay olmuştur.7 İstinus’tan başka Antakya Patriği Teofilos (? 
– 183-5), Patristik felsefenin en önemli temsilcilerinden birisi olan 
Iskenderiyeli Origenes (d. 184/185 - ö. 253/254), Kilise Tarihçiliğinin 
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kurucusu olan Caesarea'lı Eusebius (263 civarı – 339?), Afrika’daki 
Annabe şehri piskoposu olan ünlü düşünür Aurelius Augustinus (354 - 
430),8 hem de Konstantinopolis Başpiskoposu ve önemli bir Kilise Babası 
olan, Ortodoks Kilisesi, Katolik Kilisesi, İskenderiye Kıpti Kilisesi, 
Anglikan Kilisesi ve Lüteryan Kilisesi tarafından aziz ilan 
edilenİoannisHrisostomos (d. yaklaşık 349 – ö. 407 Komana) Nuh 
Tufanına eserlerinin bir çok sayfası ve düşüncelerini adamışlardır.  

Örneğin Origenes’e göre ruhsal bir manada Nuh’un çağın 
sonsuzluğu kapsamında İsa’yı, Nuh Tufanı’nın kıyamet gününü, Nuh 
Gemisi’nin ise Kiliseyi sembolize etmektedir. 9 Eusebius Nuh Tufanı 
gerçeğini Platon dâhil olmak üzere Eski Yunan kaynaklarıyla 
kanıtlamaktadır.10 Origenes’in peşinde Aziz Augustinus (Aurelius) Nuh 
Gemisini İsa Mesih ve Kilise’nin ilk örneği niteliğinde 
yorumlamaktadır.11Aynı zamanda bugünlere kadar özellikle Ortodoks 
dünyasında sevilen ve çok okunan İoannis Hrisostomos Nuh’a sekiz 
yazılarını adamıştır. Yazar Nuh’un fazileti ve erdemliğini vurgulamakta, 
onun manevi ve ruhsal özelliklerini dindar yaşamı sürdüren insanlara bir 
örnek olarak ortaya koymaktadır.12 

Nihayet Doğu dünyasında Yuhannâed-Dımaşkî adıyla tanınan, 
Suriyeli Hristiyan azizi veKilise Babalarından birisi olan Aziz Şamlı 
İoannis (675 – 749) VIII. yüzyılda ilk olarak Hristiyanlığın kuramlarını 
birleştirip, Hristiyanlığı şekillendirilmiş ya da tamamlanmış bir nazariye 
haline getirerek “Ortodoksluğun tam anlatımı” (“Έκδοσις ακριβής 
τηςΟρθοδόξου πίστεως”) adlı kendi eserinde Nuh Tufanını dünya 
tarihindeki insani günahları silen “ilk vaftiz” (Πρῶτον βάπτισμα τὸτοῦ 
κατακλυσμοῦεἰςἐκκοπὴν ἁμαρτίας) terimiyle adlandırmıştır.13 

Bununla birlikte Hristiyanlığın oluşumu döneminde Nuh Tufanı 
da diğer bir bakış açısından ehemmiyet kazanmaktadır. Bu çerçevede 
Nuh Tufanı Hristiyan Medeniyetinde insanlığının etnik ve milli 
bölünüşüyle ilgili görünüşlerin bir esasını oluşturmuştur. Onlara göre 
insanlık, Tufandan sonra sırf Nuh’un üç oğlundan cereyan edip bu 
kökenlerle ilk önce en büyük ırklara zaman içerisinde de çeşit çeşit 
halklara ve kavimlere bölünmüştür. İnsanlığın gelişimiyle ilgili bu tür 
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10  Collins, a.g.m., 418-419.  
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12 İoannZlatoust, TvoreniyaSvyatogo Otsa NaşegoİoannaZlatousta, C. IV, 

http://www.magister.msk.ru/library/babilon/greek/zlatoust/zlato055.htm 
13 Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, Έκδοσις ακριβής τηςΟρθοδόξου πίστεως, 

http://imglyfadas.gr/portal/gr/details.asp?cdPro={E945AC1B-69F5-4271-B9C0-8F47D84DCC88} 

 

görüşler Hristiyan medeniyetinde henüz Orta Çağ boyunca Kilisenin 
bilim adamları ve teologları sayesinde yayılıp bugünlere kadar kendi 
etkisini korumaktadırlar. Aynı görüşler de Avrupa tarihinde farklı 
milletlerin doğuş ve oluşum, hatta mitolojik üstünlükleriyle ilgili olan, 
bugünlere kadar tesirlerini muhafaza eden efsane ve mitolojilerine sebep 
olmuşlardır.  

Ayrıca da Nuh Tufanı hikâyesinin Hristiyanlıktaki önemi ve onun 
doğal olarak tarih sahnesine getirdiği milli efsanelere bakıldığında bu 
efsanelerden birisinin de Ağrı Dağı ile ilgili olduğunu söylemek 
gerekmektedir. Zaten efsane de XI-XII. yüzyıllarda meydana 
gelmektedir. O dönem zarfında eskiden beri Ermeni halkı arasında Masis 
(Մասիս) ismiyle bilinen Ağrı Dağı, Nuh Gemisinin Tevrat’a göre indiği 
Ararat dağları ile özdeşleştirilmeye başlanmıştır. Marco Polo, Guillaume 
de Rubrouck, Vincent de Beauvais ve Odorico da Pordenone gibi Batı 
Avrupalı gezginler de bu efsanenin doğuşuna katkıda bulunmuşlarıdır.  

Fakat erken Hristiyan kaynakları, bunun tam bir iddia olduğunu 
kanıtlamaktadır. Pek çok araştırmacının yazdığına göre Tevrat’ın Nuh 
gemisinin Tufandan sonra karaya oturduğunu anlattığı Ararat Dağları 
M.S. birinci binyıl içerisinde Hristiyanlar tarafından İslam Dünyasında 
olduğu gibi bugünkü Ağrı Dağı hiç sanılmamış, fakat diğer bir yerle 
bağdaştırılmıştır.  

Bu dönem içerisinde yaşayan bazı Hristiyan yazarları da Nuh 
Gemisinin Qardu / Gordian Dağlarına veya Cudi Dağına oturduğuna 
açık bir şekilde işaret etmektedirler. Örneğin hatırladığımız Caesarea'lı 
Eusebius, ancak Ermenice çevirisinin günümüze ulaştığı “Chronicon” 
adlı çalışmasında yazıyordu: “Navisautem, quaeconscendit in Armenia , 
partemetiamnumaliquam, in Corduarummontibus Armeniæremansisse , 
tamquamreliquiasdicunt, et quosdam bitumen qua navis oblita erat, 
avellentes deportare in sanationem , atque adexpıandaamuleti ratione” 
/14 As forthatshipwhichlanded in Armenia, they say thattothepresent a 
smallportion of it [g36] remains in the Korduats' Mountains [RB: south of 
Lake Van] in theland of the Armenians. Some [folk] scrape off the 
naphtha which had been used as a sealant for the shipand make amulets 
from it to treat pain (Ermenice’den çeviri).15 

Bununla birlikte Eusebius’un fragmanından yazarın bu 
ifadelerinin en büyük ihtimalle Babil kenti Marduk tapınağı başrahibi 
                                                 
14  Eusebius Caesariensis, Chronicon Bipartitum,C.I., (Venetiis, 1818), 36-37. 
15 Eusebius of Caesarea, Chronicle, Book 1 (2008) [Translated by Robert Bedrosian] 
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Berossos tarihinden alındığı anlaşılmaktadır. Yalnız M.Ö. III. yüzyılda 
yaşayan Berossos’un Yunanca’da yazdığı Babil tarihi günümüze 
ulaşmamıştı. Fragmanları ise Josephus Flavius, Abydenus, Eusebius,16 
Alexander Polyhistor ve Atinallı Apollodorus 17  gibi tarihçilerin 
çalışmalarında bulunur. Zaten Eusebius’un Ermenice çevirisinin 
gösterdiği gibi yazar, Corduarum’u anlatarak bilgilerini Alexander 
Polyhistor’unBerossos’un tarihini aktardığı sayfalarından almıştı. Aynı 
anlatım, adı geçen bütün tarihçilerin çalışmalarında da karşılanabilir.18 

Nihayet 306-373 yıllarında yaşayan ilk Ortodoks Azizleri ve Kilise 
Pederilerinden birisi olan Suriyeli Efrem, Tevratı yorumlayarak şunu 
yazmaktadır: “But after one hundred fifty days the waters began to 
subside and the ark came to rest on Mt. Qardu”.19 Başka bir çalışmada 
aynı yazar da tespit etmektedir: “...But when man kind even there 
continued to sin they were blotted out, and because they were unworthy 
to be neighbors of Paradise, God commanded the Ark to castthemout on 
Mount Qardu”.20 

Ancak Efrem’in çalışmalarını araştıran bilim adamları onun Qardu 
Dağı’nı anımsaması Tevrat’ın Aramice ve Süryanice izlerini taşımaktadır. 
Böylece Eski Aramice “Ture Kardu” tabiri, “Kardu Dağları” demektir. 
Thargum Onqelos olarak bilinen Tevrat’ın Aramice çevirisinde, Yaratılış 
adlı ilk kitabının sekizinci bölümünde bu deyimle, Nuh geminin efsanevi 
tufandan sonra oturduğu dağ bölgesi adlandırılmıştır. 21 Aynı “Ture 
Kardu” deyimi de Peşitte adı olan Tevrat’ın Süryanice çevirisinde 
rastlanmaktadır.  

Hatta Tevrat’ın XV yüzyılda yaratılmış olan Eski İspanca çevirileri 
Nuh gemisinin oturduğu yerini montes de losbugios (maymunların dağı) 
olarak adlandırmaktadır. Bu adı da Arapça’nın alājibāliqardā 

                                                 
16  The Search for Noah's Ark with Steven Ruddhttps://www.bible.ca/ark/noahs-ark-flood-creation-

stories-myths-berossus-xisuthrus-babyloniaca-history-of-babylonia-abydenus-apollodorus-
alexander-polyhistor-josephus-eusebius-georgius-syncellus-oannes-280bc.htm 

17  Chisholm, Hugh, "Berossus", Encyclopædia Britannica,Vol. 3, Cambridge University Press(1911), 808. 
18  The Search for Noah's Ark with Steven Ruddhttps://www.bible.ca/ark/noahs-ark-flood-creation-
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19  Andrew Louth, Genesis 1-11, Ancient Christian Commentary on Scripture, Vol. I, (Inter-Varsity 
Press2016), 143. 

20  Thomas C. Oden, Genesis 1-11, Ancient Christian Commentary on Scripture, Vol. I, (Routledge, 2014), 
101. 

21  ThargumOnqelos. Genesis, (Çevrimiçi) http://khazarzar.skeptik.net/biblia/tharg_on/gen.htm, 17 Ekim 2018.  

 

(maymunların dağı üstünde) deyişinin yanlış çevirisidir, fakat yeninden 
bizlere “Ture Kardu” hakkında anımsamaktadır.22 

Butün bu gerçeklere bakıldığında Hristiyanlıkta Nuh gemisinin 
oturması yerinin adlandırılmasının eskiden beri en az iki farklı geleneğe 
dayandıldığı söylenebilmektedir. Ve bu geleneklerden birisi tamamen 
Eski Aramice ve Süryanice metinleriyle ilgilidir. Erken Hrıstiyanlık 
zamanlarında Nestorian mezhebi keşişlerinin Cudi / Kardu-dağı 
yamaçlarında Nuh ve ailesinin anısına a manastırlarını kurdukları 
bilinmektedir. Onlardan birisi de “Nuh gemisi manastırı” 
adlandırılmıştır.  

Bir sonuç olarak erken Hristiyan kaynaklarının Nuh gemisinin 
oturma yerini Kardu Dağı olarak tasvir ettiğinde bir taraftan milattan 
önceki dönemlerinin izlerini taşıdıklarını diğer bir taraftan ise onu 
Verimli Hilal toprakları ile mantıklı olarak eşleştiklerini söylenebilir. Bu 
süratle de özellikle Nuh’un Hristiyanlıkta kazandığı önemine 
bakıldığında Kardu Dağı gemisinin oturma yeri olarak bu şahısın 
küreysel hikayesini Hristiyanlığının doğduğu ve geliştiği memleketlerle 
da eşleşmektedir. Sözü geçen motifleri çerçevesinde Nuh adıyla ilgili 
olup farklı çağdaş dinlerin ait olan eski evrensel öykünün de yeni bir 
bakış açısından değerlendirilebileceği göz ardı edilmemeli.  

                                                 
22  Luis Manuel Girón Negrón, “Sobre los montes de los bugíos' Subtitle: A Distorted Echo of Saadia's 

Tafsīr in the Old Spanish Bibles of the 15th Century Author(s)”, Revue des Études Juives, 179, Issue: 3-4 
(2020), 399-416.  
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LOCATING THE CITY OF THAMANIN  

S. C. COMPTON 

Abstract: Written accounts of the ancient city of Thamanin date back to 697 
BCE, and it played significant roles in the histories of multiple kingdoms 
and empires over the subsequent two thousand years. Early Christian and 
Islamic geographers and historians claimed that Thamanin had been the 
first city founded by the survivors of the great flood, and it became a sacred 
site. However, by 1300 CE, only ruins remained, and over the subsequent 
centuries, the location of this important city was lost. Although the village 
of Yoğurtçular and the city of Şah have been proposed as possible sites of 
Thamanin, neither is consistent with the ancient accounts. However, 
exploring the area where ancient geographers located Thamanin, the author 
discovered the foundations of a city that fits the ancient accounts of 
Thamanin in all regards.  
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Introduction 
Mt. Cudi (in Turkey near the borders of Iraq and Syria) was the 

mountain associated with the ark of the great flood in Babylonian, 
Assyrian, Jewish, early Christian, and Islamic sources.i Many of these 
sources also mention a related site at its base, Thamanin, said to have 
been the city founded by the flood survivors.  

Whatever the origins of this ancient city may have been, it was a 
real place with a rich history. Numerous ancient geographies and 
histories mention Thamanin, including those of Theophilus of Edessa, 
Theophylact Simocatta, Hamd-Allah Mustawfi, al-Muqaddasī, Yaqut al-
Hamawi, Eutychius of Alexandria, Ibn Sa‘d, George Elmacin, Kâtip 
Çelebi, and Joshua the Stylite,ii  as well as The Book of the Cave of 
Treasures (whose authorship is disputed). Some scholars have also 
identified Thamanin with Tumurru, iii  one of the seven cities that the 
Assyrian emperor Sennacherib conquered when he invaded Mt. Cudi 
circa 697 BCE.iv To the Romans it was Tamonitis or Tamoritis, and their 
first-century geographer Strabo tells of its capture by the Armenians from 
the Syrians.v  
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The Iranian King of Kings Khosrow I (531–579 CE) went to 
“Thamanon, to take up residence (there) for the summer season because 
of the mildness of the region.”vi There was a noteworthy “School of 
Thamanon” there by at least the 580s CE, vii  as well as a Nestorian 
bishopric.viii The Byzantine Emperor Heraclius camped at Thamanin with 
his army circa 628 CE and from there climbed Mt. Cudi to visit the site of 
the ark.ix And a ninth-century grammar book was written by the bishop 
of Thamanin at the time, Johannes bar Khamis.x  

1. The Loss 
However, the bishopric of Thamanin went silent after 1265 CE, and 

its territory was absorbed by the city of Cizre.xi By the fourteenth century, 
Thamanin was only ruins.xii The geographer and historian Hamdallah 
Mustawfi (1281–1340) described Thamanin: 

A village that lay at the foot of Mount Judi, and which Noah built 
after that he had escaped from the Flood; thus, it was the first shrine that 
was raised on the earth’s face after the Deluge. It is now a ruin.xiii 

At the time that it was left in ruins, several empires were warring 
over the region, including two competing Mongol factions (the Golden 
Horde and the Ilkhanate, each founded by a grandson of Genghis Khan), 
the Mamluk Sultanate established by warrior slaves from Egypt, and, 
closer to the Mediterranean coast, crusaders from Western Europe. 
Afterward, the history of Thamanin went silent for centuries. By the late 
nineteenth century, the tiny village of Yoğurtçular to the north of Mt. 
Cudi had become known as Heshtân, which is Kurdish for “eighty” and 
identical to the meaning of the Arabic name Thamanin. To this day, this 
village is often claimed to be the site of ancient Thamanin. However, 
there are several problems with this identification.  

2. The Way Station 
Al-Muqaddasī described the main routes of trade and travel 

through the region in his day (945–991 CE). These consisted of lists of 
consecutive cities, each one day’s foot-travel from the next, where 
travelers could obtain food and water and sleep safe from highwaymen 
before walking on to the next city. One such route ran from near Mosul 
up through “al-Ḥasaniyyah [Zahko, Iraq] one stage; thence 
to Thamānīn one stage; thence to Jāzīrat Ibn ‘Umar [Cizre, Turkey] one 
stage.”xiv Because each of these stages consisted of one day of walking, 

 

Thamanin must have been on the plain to the south of Mt. Cudi, roughly 
equidistant between Zahko to the south and Cizre to west, and roughly a 
day’s walk from each. 

A location on or over the mountain, such as Yoğurtçular/Heshtân, 
would have been too distant to reach in a day, given the time required to 
cross the mountain after having undertaken the lengthy journey from 
Zahko (figure 1). Moreover, attempting to ascend and descend the 
mountain twice would be an enormous waste of effort on a journey 
between Zahko and Cizre—both of which lay on the south side of the 
mountain—and would make the journey unnecessarily dangerous.  

Other scholars have reached the same conclusion. When the 
English scholar and explorer Gertrude Bell visited Mt. Cudi in 1909, her 
local guide, Kas Mattai, informed her that Yoğurtçular/Heshtân was 
Thamanin. However, she noted, “the Arab geographers would seem to 
place [Thamanin] to the south of Jûdî Dâgh, not to the north.”xv More 
recently, T. A. Sinclair, likewise, concluded that Thamanin “must have 
been on the south side of Cudi Dağ.”xvi   

3. Şah 
However, eliminating the modern village of Yoğurtçular/Heshtân 

as a possible site of the ancient city of Thamanin raised new questions. Where, 
then, was the ancient city of Thamanin located, and what now remains of it?  

Based on the ancient geographies, Sinclair concluded, “The town’s 
precise position has yet to be pinpointed . . . Tamamun [Thamanin] must 
have been on the south-western or southern slopes of Cudi Dağ or on the 
plain below those slopes. Yakut’s information suggests the latter.”xvii 
However, he immediately ran into a problem: “there seems to be no town 
site immediately beneath the south-west or south slopes of Cudi Dağ.”xviii 
With no known town site in the expected location, Sinclair went further 
afield and proposed that the city of Şah (Çağlayan) had been Thamanin.  

However, Şah could not have functioned as a way station between 
Zahko and Cizre. It is 40 km from Zahko but only 13 km from Cizre, and 
6 km of each leg of the journey would be spent walking in the wrong 
direction (figure 1). Moreover, as Sinclair admitted, the seventeenth-
century Ottoman scholar Kâtip Çelebi specifically listed Şah and 
Thamanin as two different cities. 

Where, then, was ancient Thamanin? There are a few more clues to 
be had in the ancient accounts. 
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Figure 1. Map of Mt. Cudi and its environs showing Şah (Çağlayan), 
Yoğurtçular (Heshtân), Zakho, and Cirze (satellite image copyright 2021 
Google, Maxar Technologies, CNES / Airbus). 

4. Homing In 
Al-Muqaddasī and Hamdallah Mustawfi both place Thamanin “at 

the foot of Mount Judi.”xix Ahmad al-Ya'qubi says that after the flood, 
when the prophet Nuh reached the ground, “he and his people built a 
city, and they called it Thamanin.”xx And the historian al-Mas’udi wrote, 
“Nuh came down from the ship . . . They walked down the mountain 
slope and there built a city they called Eighty (Thamanin), which retains 
that name to the present day, that is, the year 332 [943–944].”xxi This 
would seem to locate Thamanin at the base of the mountain directly 
below and relatively close to the traditional ark site.  

Theophilus of Edessa recounts the Byzantine emperor Heraclius’s 
journey to Thamanin in the eighteenth year of his reign, circa 628 CE: 

 

 

Heraclius returned and camped next to a certain village called 
Thamanin, which is the place where the ark stopped during the flood in 
the time of Noah. He climbed the mountain called al-Judi, examined the 
place of the ark and surveyed the world to the four horizons. Then he 
headed for Amida [Diyarbakir].xxii 

That Heraclius camped next to Thamanin for his ascent of Mt. 
Cudi to visit the ark site likewise places Thamanin close to the traditional 
ark site.  

Another clue to Thamanin’s location comes from al-Muqaddasī, 
who notes that it was situated by “a copious stream.”xxiii In addition, a 
number of sources refer to Thamanin as a “citadel” or “fortress.”xxiv  

Taken together, this provides a very specific guide: Thamanin was 
located on the plain at the southern foot of Mt. Cudi, directly below the 
traditional ark site, on a stream, and roughly equidistant from Cizre and 
Zahko (a day’s walk from each). It was large enough to support a school 
and bishopric and to provide for numerous travelers. And it was a 
fortress or citadel.  

The local geography allows us to narrow the location further. That 
the survivors were said to have “walked down the mountain slope and 
there built a city” suggests that Thamanin was to be found near the 
terminus of the southern descent of the mountain. A shorter mountain 
ridge runs east-west along the south side of Mt. Cudi, obstructing access 
to the plain below. The passes that allow access through this ridge are 
kilometers apart. By far the closest of these to the southern descent of Mt. 
Cudi (3.5 km as the crow flies) is the pass near the ruins of the little 
mountain village of Derebaşi (Gırecolya). Although there are multiple 
possible routes of descent, the secondary ridge funnels travelers toward 
this same exit, a natural bottleneck, through which a stream also exits. 
The expected location of Thamanin, then, is on the plain, beyond that 
narrow pass, and adjacent to the stream that exits through it.  
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Figure 2. Satellite photo showing the circular tell at the southern base of Mt. 
Cudi in the center of the image (copyright 2015 Google, Basarsoft, 
DigitalGlobe). 

5. The Circle  
Although, as Sinclair observed, there was no known site in the 

appropriate location, we have access to tools that Sinclair and his 
predecessors did not. Using satellite photography to explore the southern 
base of Mt. Cudi beneath the ark site, I discovered an unusual feature just 
where Thamanin was anciently said to be, a perfect circle over two 
hundred meters in diameter (figures 2 and 3).  

I was finally able to visit and photograph it in person in 2013 
(figure 4). What I found was a raised platform with a leveled top, a sort of 
artificial mesa, much like other tells from the region (e.g., that of Erbil, 
Iraq, to the south). It is just over half the size of the tell at Erbil and 
perfectly circular.  

 

 

Figure 3. Satellite photo of the circular tell at the southern base of Mt. Cudi 
(copyright 2013 Google, Basarsoft, DigitalGlobe). 

This tell is positioned on the south side of Mt. Cudi, only 5 km 
from the ark site and only 1.7 km (1 mile) beyond the pass through the 
secondary ridge, due south. As one travels from the tell toward the 
mountain, the sacred site on the summit disappears behind the secondary 
ridge to its south. The city seems to have been positioned to provide close 
access to the sacred site at the summit while maintaining visibility of that 
site and the torches and sacrificial fires of the festivals that took place 
there.  

The interior of the tell includes the remains of stone walls set at 
right angles (figure 5). And I observed a weathered clay tile exposed on 
the surface (figure 6).  

 

Figure 4. The circular tell in panoramic profile, July 2013.  
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Figure 5. Although they are difficult to see through the vegetation, the 
interior includes walls meeting at right angles. Something of this grid can 
also be glimpsed in the satellite photo from 2013 in figure 3 above.  

 

Figure 6. What appears to be a partially deteriorated tile exposed within the 
interior of the tell.  

 

 

Figure 7. The lower courses of the fallen city wall form a perfect circle with 
semi-circular guard towers protruding outward at regular intervals, similar 
in design to the city walls of Cizre and Diyarbakır. 

It appears to have been a fortified citadel. Around its perimeter are 
the remains of a broad stone city wall (figure 7). At regular intervals 
along it are semicircular protrusions, similar to the regular semicircular 
guard towers along the ancient city walls of Cizre and Diyarbakır.  

There are indications of additional stone habitations beyond the 
city, suggesting that this citadel was once the heart of a larger 
community. Ancient accounts of Thamanin, likewise, connect the city 
with a district named after it. Hewsen observed: “The village of T‘man 
[Thamanin] was an important site and often the entire district of Korduk‘ 
was called T‘morik‘ [the Armenian word for Thamanin].”xxv  

Note that two of the cities that Sennacherib conquered on Mt. 
Nipur have been identified, the Assyrian Sharum with Şah and Ezama 
with Hassana,xxvi and both are located on passes through the southern 
ridge that blocks access to Mt. Cudi. The circular tell is located before the 
next pass to the east of these, the crucial central pass, which controls the 
closest point of access to the sacred sites.  

This tell is 26.5 km from Zahko and 24.5 km from Cizre. In other 
words, it is roughly equidistant from the two cities between which 
Thamanin served as a way station and at a reasonable distance for a 
day’s walk between each. This tell also sits just above a stream, the same 
stream that exits through the mountain pass closest to the ark site. Thus, 
in all respects, it fits the ancient descriptions of the city of Thamanin. 
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6. THE MIHRAB OF THE MOSQUE OF THE ARK 

 
Figure 8: The mihrab from the Mosque of the Ark.  

Visiting the ruins of the Mosque of the Ark atop Mt. Cudi in 1909, 
Bell described it as surrounded by “an open court enclosed by a low 
stone wall” and noted that “one of the chambers contains a mihrab niche 
to the south, and in the enclosing wall of the court there is a similar 
rough niche.”xxvii The Ismail Ebul-Iz El Cezeri Museum in Cizre contains 
the mihrab from this mosque (figure 8). Normally, a mihrab is ornate and 
symmetrical and serves a single purpose, pointing in the direction of 
Mecca. However, this unique artifact is asymmetrical, with three 
prominent circles. The circle on top represents Mecca, while the circle 
framed within a mosque marks the location of Mosque of the Ark (also a 
sacred site), where the worshippers viewing this mihrab would have 

 

been standing. The mysterious third circle is positioned up and to the 
right—that is, to the southwest.  

When looking south toward Mecca from atop Mt. Cudi, the 
circular tell is visible to the right, just where the extra circle is positioned 
on the mihrab (figure 9). Although no normal city would warrant 
inclusion on a mihrab, Thamanin was a holy site of the prophet Nuh, like 
the summit itself, with which it was paired. And, in the case of this 
unique mountaintop mosque, the short courtyard wall with the extra 
mihrab niche allowed worshippers standing before this mihrab 
unobstructed views south toward Mecca, with this other sacred site also 
in their line of vision.  

Conclusion 
The rediscovered circular tell at the southern base of Mt. Cudi fits 

the ancient descriptions of Thamanin in its proximity to the pass nearest 
to the ark site, in being roughly equidistant from Cizre and Zahko and a 
day’s walk from each, in its size, in having had fortified walls, and in 
being situated above a stream. It was also closely connected with the 
other sacred site on Mt. Cudi, its location apparently having been 
optimized for access to and viewing of the traditional ark site, thus 
allowing pilgrims who made the arduous climb and those who had to 
wait below to observe and participate in the same religious festivals. And 
the unique perfect circle of this ancient city appears to have been 
depicted on the mihrab of the Mosque of the Ark at the summit.  

Recently, agriculture in the area has modernized and increased, 
and someone has begun to plow over the city, damaging its invaluable 
archaeological remains (figure 10). 
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Figure 9. The view from Mt. Cudi facing south toward Mecca with the 
circular tell visible in the upper right. The dark square grove of trees on its 
north side are the most visible aspect of the site now that its buildings and 
large circular stone walls have collapsed.  

This ancient city played significant roles in the histories of multiple 
nations and empires, from at least 700 BCE until 1265 CE. It was also 
considered a holy site by multiple religions. That it is now being plowed 
under with modern machinery is a travesty. The site should be protected 
immediately, and proper archaeological excavations should be 
undertaken. In the future, the value of this city to the local communities 
as a site for tourists and pilgrims (as it was in the distant past) will far 
outweigh any value gained from farming it. And the archaeological and 
historical knowledge that it could provide to the world will be 
invaluable. 

 

 

 

Figure 10. The circular tell with evidence of damage from modern 
agriculture (copyright 2021 CNES / Airbus and Google Earth). 

                                                 

Notes 

i. On the ark site itself, please see S. C. Compton, Apocalypse Past (Chicago: 
Exploration Press, 2021). 

ii. In Joshua the Stylite’s Chronicle, the people of this area are called the Ṭamûrâyê 
in Syriac, which appears to be related to the earlier Latin term 
Tamonitis and the later Arabic Thamanin. See, Joshua the Stylite, The 
Chronicle of Joshua the Stylite, Composed in Syriac in AD 507, trans. W. 
Wright (Cambridge: Cambridge University Press, 1882), 14.  

iii. Cyril Toumanoff, “The Orontids of Armenia” in Studies in Christian Caucasian 
History (Washington, DC: Georgetown University Press, 1963), 323n78; 
Anania Sirakaci, The Geography of Ananias of Sirak (Ašxarhac'oyc'): The 
Long and Short Recensions, trans. Robert H. Hewsen (Wiesbaden, 
Germany: Reichert, 1992), 174–75. 

iv. The Oriental Institute Prism, column III, line 75; see Daniel David Luckenbill, 
The Annals of Sennacherib (Chicago: The University of Chicago Press, 
1924), 35–37. 

v. Strabo, Geographica, XI.14.5. In Armenian sources, Thamanin was known as 
Tmorik‘. 

vi. The Byzantine historian Agathias as excerpted in Geoffrey Greatrex and Samuel N. C. 
Lieu, The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars, Part II, AD 36–628 
(London: Routledge, 2002), 161. 
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 م ( 320ه /  013الطوفان عند ابن جرير الطربي ) تصورة 
 دراسة حتليلية الرسل وامللوك (اتريخ  ) من خالل كتابه

Karavan AHMED 

 ملخص البحث:
تتصدى هذه الدراسة اىل حادثة اترخيية مهمة اال وهي الطوفان الذي غطى العامل يف حقبة     

اترخيية ، سالفة وذلك من خالل منظور احد املؤرخني املسلمني االوائل اال وهو الطربي حممد 
اليت كانت تعد نقطة فصل بني حقبتني اترخييتني ،  -بن جرير ، و ما مجعه عن تلك احلادثة 

معتمدا على كتابه اتريخ  –ث مت تغيري اخلارطة اجلغرافية واالثنية للعامل بعد حادثة الطوفان حبي
الرسل وامللوك ، املصنف الذي يعد  حبق املرجع االمسى ملن اتى بعده من املؤرخني عندما 
يتصدون لالحداث التارخيية ، عن فرتة ماقبل االسالم و السرية النبوية و العهد الراشدي ، 

ال عن العهد االموي ، واتسيس الدولة العباسية وصوال اىل عهده يف بداايت القرن ال ) فض
م ( .بعيدا عن مسالة الصواب واخلطا املوجود يف بعض تلك املروايت الطربية عن  01ه /  4

 الطوفان او بقية االحداث التارخيية .

سالمي الوسيط ، الطوفان )الطربي ، اتريخ الرسل وامللوك ، التاريخ االمفاتيح الدراسة:
 شرانخ(

 
 اهلدف من الدراسة:

اهلدف من هذه الدراسة ، هو التطرق اىل صورة حادثة الطوفان ، عند املؤرخ حممد بن جرير  
الطربي ، وتوضيح نظرته لتلك احلادثة و كيفية تعامله مع النصوص والرواايت اليت مجعها عن 
الطوفان وصنع نوح عليه السالم للسفينة ، فضال عن اظهار املنهج الذي اتبعه الطربي يف  
                                                 
  Dr., Duhok Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler Bölümü, karavan.ahmed@uod.ac.          
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اث تلك احلادثة ، اليت اختلفت بشاهنا الكتب السماوية من حيث بعض التفاصيل كتابة احد
 املتنوعة ، وان اتفقت كلها على مسالة حدوث الطوفان .

 اسئلة الدراسة: 
 هناك عدد من االسئلة تطرح نفسها حول املوضوع منها :

 من اين استقى الطربي معلوماته عن الطوفان ؟ – 0
 ى الكتب السماوية يف مجع مروايته عن الطوفان ام ال ؟هل اعتمد الطربي عل – 2
 ملَ مْل يتصرف الطربي يف حتليل وتعليل النصوص املتعلقة ابلطوفان ؟ – 3
اىل اي مدى جنح الطربي يف اعطاء الصورة الواقعية عن الطوفان يف مصنفه ) اتريخ  – 4

 الرسل وامللوك ( ؟
 حدود الدراسة:

قبة اليت سبقت االسالم يف التاريخ القد م واملتعلقة حتديدا حبادثة حدود الدراسة الزمين هي احل 
الطوفان ، واحلد املكاين اختص بكتاب الطربي ومروايته اليت تضمنه الكتاب عن حادثة 

 الطوفان .
 منهج الدراسة:

منهج الدراسة كغريه من مناهج الدراسات االنسانية هو منهج ) اترخيي ، سردي ، حتليلي ، 
 .نقدي ( 

 خطة الدراسة:
تتالف الدراسة من مقدمة و مبحثني اثنني ، االول اختص ابحلديث عن سرية الطربي وكتابه 
اتريخ الرسل وامللوك ، يف حني كرس املبحث الثاين ، حلادثة الطوفان وصورته التارخيية عند 

 الطربي ، واختتمت الدراسة ابالشارة اىل ابرز النتائج املستخلصة من الدراسة .
 ملقدمة: ا

تعد حادثة الطوفان واحدة من اشهر احلوادث التارخيية يف العصور القدمية ، وتلك احلادثة ،   
اليت اختلفت يف سرد احداثها املصادر التارخيية ، وتنوعت مصادرهم اليت استقوا منها 
معلوماهتم ونصوصهم عنها ، ولكن التوثيق التارخيي لتلك احلادثة على وقوعها ، هي من 

ل الكتب السماوية وبعض املصادر االثرية اليت تعود اىل العهد السومري و بعض االدلة خال
مستقاة من احلضارات االخرى املعاصرة للسومريني يف مناطق اخرى من العامل القد م ، 

 

والشيء الذي مت الوقوف عليه مبوضوعيه يف هذا االمر ، هو ان مكان رسو سفينة نوح عليه 
اره التارخيي يف مدينة شرانخ والسيما جبل جودي ، بدليل االية القرانية السالم ، حمدد ابط

 اليت اشارت اىل تلك احلادثة بصراحة ال لبس فيها .
ولكن ينبغي القول ؛ فان اي ابحث حياول ان يكتب عن حادثة الطوفان ، واالراء املتنوعة    

ص التارخيية ، فانه لن ايل اليت قيلت حوهلا ، واصول املدوانت اليت اعتمدت عليها النصو 
جهدا يف االعتماد كليا او جزئيا على كتاب اتريخ الرسل وامللوك البن جرير الطربي ، املؤرخ 
املفسر ، كونه راجع ونقل و سجل اغلب النصوص املاخوذة من الكتب السماوية والسيما ) 

ريني الذين حتدثوا عن القران الكر م ( ، فضال عن رواايت بقية املؤرخني و النسابة و االخبا
 تلك احلادثة العاملية . 

 سريته الذاتية:  –أوالا 

يعد ابن جرير الطربي، واحداا من اشهر مؤرخي االسالم، واكثر املراجع امهية حىت 
م(، كون مصنفه )اتريخ الرسل وامللوك( ذخرية قيمة من ذخائر 01ه/ 4مطلع القرن الــ)

اترخيية، ملصنفات سابقة على عهده، واجتهد كثريا التاريخ، فقد مجع فيها مروايت ونصوص 
يف تتبع امهات املصادر والرسائل والنصوص التارخيية ملؤرخني عاشوا يف القرنني االول والثاين 

؛ 09، 03، 02/ 7: 0691( ؛ )الطربي : 6، 8، 7، 9، 0694للهجرة )الطربي : 
ويل كما هو متعارف عليه يف (، متبعا منهج التاريخ السنوي او احل23-20العمري: د. ت/ 

(، مع 241–243/ 8، 0663(؛ )ايقوت: 7/ 7: 0691االدبيات التارخيية )الطربي ، 
االلتزام مببدا عدم املساس بنص رواية املنقول عنه فأشيع عنه مقولته، العهدة على الراوي 

؛ 0/216، 0617(، مع ان ذلك املنهج له سلبياته )ابن خلدون: 31، 0684)معروف: 
(، مع مالحظة اتثره بروح العصر، يف االسهاب بتدوين ببعض 996، 0692سخاوي: ال

املروايت واالحداث اليت سبقت عهده، ولكن عندما يعاصر االحداث، نالحظ ابنه خيتصر  
(، ورمبا كانت للسلطة اتثري سليب على 31، 21، 03/ 01: 0691كتاابته كثريا )الطربي: 

 توجهاته التارخيية.

ن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب بن خالد االملي الطربي، البغدادي ولد حمـمد ب
(، أملي؛ النه ولد 343، 2112؛ اخلالدي، 019/ 0، 0661)ابن الصالح الشهرزوري: 

يف امل بطربستان على سواحل حبر قزوين، وبغدادي النه عاش يف مدينة السالم بغداد ملدة 
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م( )ايقوت:  622ه / 301فيها سنة )طويلة من حياته والكثر من نصف قرن وتويف 
( ، كين أبيب جعفر 89، 0687؛ سامل: 012، 0660؛ الذهيب: 242/  8، 0663

/ 2، 0687على الرغم من عدم زواجه؛ الن الكنية كانت يف االسالم من السنة )جيليو: 
7-6.) 

زمن حصل الطربي على تعليمه االويل يف مدينته االم، بعدها سافر اىل الري ملدة من ال
وهناك انكب على دراسة فقه العراقني )البصرة والكوفة(، وملا بلغ العشرين من عمره نوجه اىل 
العراق طالبا للعلم فسكن مدينة السالم، وتفقه على شيوخها وفقهائها )ابن اجلوزي: 

 (. 00/000؛ ابن كثري : 207/ 02، 0661

ستزادة من علم علمائها رحل صاحب الرتمجة من بغداد اىل كل من الكوفة والبصرة لال
فدرس فيهما احلديث والتفسري على يد بعض العلماء املشهود هلم ابلعلم والزهد، مثل، ايب 

م(، مل تتوقف 871ه/ 219م(، والزبري بن بكار )ت 896ه/ 211حامت السجستاين)ت 
طموحات الطربي عند العراق وعلمائها بل طلب العلم يف كل من بالدي الشام ومصر 

( ، حيث اضاف 0/71، 0681؛ ابن اجلزري :093-2/092، 0667دي : )البغدا
املزيد من االفكار والعلوم اىل فكره مثل، القراءات، الفقه الشافعي وفق مذهبه اجلديد، فضال 

( 41عن علم احلديث. وقد روي عنه ابنه على مدار اربعني سنة كان يكتب يف كل يوم )
 (.049-00/041: ؛ ابن كثري4/49، 0668صفحة )السمعاين: 

 آثـــاره العلمية:  –اثنيا  

 وصل نتاج الطربي الفكري ن اىل اكثر من مثانني مصنفا، لكن ابرزها هي:

-8/243، 0663التفسري الكبري، املسمى )جامع البيان يف تفسري القران(، )ايقوت:  –0
ه/ 261م(، وأهناه يف سنة )869ه/ 283( بدأ بكتابته سنة )290-292، 241
ه(، مث طُبعت طبعات 0320مت طبعه يف ثالثني جزءاا، يف مطبعة بوالق سنة ) م(،614

ه(، 0374اخرى متفرقة؛ لكن أشهرها هي اليت حققها، حممود حممد شاكر وطبع سنة )
 وطبعت على نفقة دار املعارف يف مصر.

 

ايقوت: اتريخ الطربي أو كما يعرف بــ)اتريخ الرسل وامللوك( او )اتريخ االمم وامللوك( ) –2
 749-0/741؛ التونسي: 311؛ الني :10-43، 2114؛ حسن: 241/ 8، 0663

(، كتاب مهم يف موضوعه وكبري يف امهيته، دون فيه اتريخ العامل منذ بداية اخللق اىل سنة 
(، اي انه مل يستمر يف كتابة اترخيه بعد 01/012م( )الطربي: ب.ت، 603ه/ 312)

ب واغلب الظن انه انشغل بكتابة مصنفات اخرى، او انه  تلك السنة وال نعلم ما هي االسبا
كانت هناك ظروف سياسية قد حالت دون ان يستمر يف الكتابة. وطبع الكتاب مرات 

م، ولكن اشهر الطبعات وهي اليت قام بتحقيقها )حممد ابو 0876عديدة اوهلا كانت سنة 
 الفضل ابراهيم(، من قبل دار املعارف مبصر.

صلى هللا عليه وآله وسلم من اثر وتفضيل معاين الثابت عن رسول هللا آلكتاب هتذيب ا  –3
ولكنها غري مكتملة، حيث حقق االوىل حممد شاكر، فيما حقق  االخبار، مت طبعه بدورتني،

الثانية، د. انصر امحد شيت، ود. عبدالقيوم عبد رب النيب، االوىل طبعت يف جامعة الرايض 
والثانية على نفقة امللك فهد، واثىن ابن كثري على كتاب الطربي هذا بقوله: ))ولو اكتمل ملا 

 (.013-68، 0660(( )ابن كثري:؛ لكنه مل يتمهفايةاحتيج معه اىل شيء ولكان فيه الك

 كتاب اداب املناسك   –4

 .(0)كتاب أدب النفوس اجليدة واالخالق احلميدة   –1

 صورة الطوفان عند الطربي:  
عند مالحظة نصوص الطربي املتعلقة ابلطوفان ومعتمدا على التاريخ الكمي ، لرصد      

( رواية  01( رواية عن حادثة الطوفان ، ) 11احداثها ، يظهر ابن الطربي قد أورد حوايل ) 
منها مستقاة من القران الكر م مستندا اىل االايت القرانية ، ونقل روايتني طويلتني من التوراة ، 

( رواية أخرى من املؤرخني  32ضال عن رواية واحدة اخذها من الفرس ، يف حني نقل )ف
واالخباريني والنسابة املسلمني ، من أمثال ، ابن سعد وابن إسحاق وابن عباس وابن جريج 

 وقتادة فضال عن هشام الكليب .
                                                 

؛ الذهيب ، سري اعالم  273 – 252/  8حول مصنفات الطربي ينظر : ايقوت ، معجم االدابء ،  1
(  2331؛ علي بكر حسن ، الطربي ومنهجه يف التاريخ ،)القاهرة : 271 – 11/223النبالء ، 
 . 00-20، ص ص 
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/ 2، 0687على الرغم من عدم زواجه؛ الن الكنية كانت يف االسالم من السنة )جيليو: 
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زمن حصل الطربي على تعليمه االويل يف مدينته االم، بعدها سافر اىل الري ملدة من ال
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 (. 00/000؛ ابن كثري : 207/ 02، 0661
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م(، مل تتوقف 871ه/ 219م(، والزبري بن بكار )ت 896ه/ 211حامت السجستاين)ت 
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 (.049-00/041: ؛ ابن كثري4/49، 0668صفحة )السمعاين: 

 آثـــاره العلمية:  –اثنيا  

 وصل نتاج الطربي الفكري ن اىل اكثر من مثانني مصنفا، لكن ابرزها هي:

-8/243، 0663التفسري الكبري، املسمى )جامع البيان يف تفسري القران(، )ايقوت:  –0
ه/ 261م(، وأهناه يف سنة )869ه/ 283( بدأ بكتابته سنة )290-292، 241
ه(، مث طُبعت طبعات 0320مت طبعه يف ثالثني جزءاا، يف مطبعة بوالق سنة ) م(،614

ه(، 0374اخرى متفرقة؛ لكن أشهرها هي اليت حققها، حممود حممد شاكر وطبع سنة )
 وطبعت على نفقة دار املعارف يف مصر.

 

ايقوت: اتريخ الطربي أو كما يعرف بــ)اتريخ الرسل وامللوك( او )اتريخ االمم وامللوك( ) –2
 749-0/741؛ التونسي: 311؛ الني :10-43، 2114؛ حسن: 241/ 8، 0663

(، كتاب مهم يف موضوعه وكبري يف امهيته، دون فيه اتريخ العامل منذ بداية اخللق اىل سنة 
(، اي انه مل يستمر يف كتابة اترخيه بعد 01/012م( )الطربي: ب.ت، 603ه/ 312)

ب واغلب الظن انه انشغل بكتابة مصنفات اخرى، او انه  تلك السنة وال نعلم ما هي االسبا
كانت هناك ظروف سياسية قد حالت دون ان يستمر يف الكتابة. وطبع الكتاب مرات 

م، ولكن اشهر الطبعات وهي اليت قام بتحقيقها )حممد ابو 0876عديدة اوهلا كانت سنة 
 الفضل ابراهيم(، من قبل دار املعارف مبصر.

صلى هللا عليه وآله وسلم من اثر وتفضيل معاين الثابت عن رسول هللا آلكتاب هتذيب ا  –3
ولكنها غري مكتملة، حيث حقق االوىل حممد شاكر، فيما حقق  االخبار، مت طبعه بدورتني،

الثانية، د. انصر امحد شيت، ود. عبدالقيوم عبد رب النيب، االوىل طبعت يف جامعة الرايض 
والثانية على نفقة امللك فهد، واثىن ابن كثري على كتاب الطربي هذا بقوله: ))ولو اكتمل ملا 

 (.013-68، 0660(( )ابن كثري:؛ لكنه مل يتمهفايةاحتيج معه اىل شيء ولكان فيه الك

 كتاب اداب املناسك   –4

 .(0)كتاب أدب النفوس اجليدة واالخالق احلميدة   –1

 صورة الطوفان عند الطربي:  
عند مالحظة نصوص الطربي املتعلقة ابلطوفان ومعتمدا على التاريخ الكمي ، لرصد      

( رواية  01( رواية عن حادثة الطوفان ، ) 11احداثها ، يظهر ابن الطربي قد أورد حوايل ) 
منها مستقاة من القران الكر م مستندا اىل االايت القرانية ، ونقل روايتني طويلتني من التوراة ، 

( رواية أخرى من املؤرخني  32ضال عن رواية واحدة اخذها من الفرس ، يف حني نقل )ف
واالخباريني والنسابة املسلمني ، من أمثال ، ابن سعد وابن إسحاق وابن عباس وابن جريج 

 وقتادة فضال عن هشام الكليب .
                                                 

؛ الذهيب ، سري اعالم  273 – 252/  8حول مصنفات الطربي ينظر : ايقوت ، معجم االدابء ،  1
(  2331؛ علي بكر حسن ، الطربي ومنهجه يف التاريخ ،)القاهرة : 271 – 11/223النبالء ، 
 . 00-20، ص ص 
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ترتيبها ، دون  وجدير ابلذكر  اىل ان منهج الطربي ، شامل يف رصد الرواايت ومجعها و     
النظر اىل النتائج او ترجيح نص على اخر اال ما ندر وهذا ما وقفنا عليه من خالل ما قاله 
هو بنفسه عن منهجه التارخيي يف التعامل مع املروايت اليت سجلها يف كتابه اتريخ الرسل 

ضرت ذكره وامللوك فقال ما نصه : )) وليعلم الناظر يف كتابنا هذا ان اعتمادي يف كل ما اح
فيه مما شرطت اين رامسه فيه امنا هو على ما رويت من االخبار اليت اان ذاكرها فيه واالاثر اليت 
اان مسندها اىل رواهتا فيه دون ما ادرك حبجج القول واستنبط بفكر النفوس اال اليسري القليل 

 منه (( .
عض املاضني مما يستنكره ويستطرد قائال : )) فما يكن يف كتايب هذا من خرب ذكرانه عن ب  

قارئه او يستشنعه سامعه من اجل انه مل يعرف له وجها يف الصحة والمعىن يف احلقيقة فليعلم 
 انه مل يؤت يف ذلك من قبلنا وامنا اويت من قبل بعض انقليه الينا (( .

ومن ابب العلم ابلشيء فان كلمة الطوفان هبذا الرسم االمالئي مل يرد ذكره يف القران الكر م   
يف قوله تعاىل ) وارسلنا نوحا اىل قومه  04اال مرتني فقط ، األوىل يف سورة العنكبوت االية 

 فلبث فيهم الف سنة اال مخسني عاما فاخذهم الطوفان وهم ظاملون ( . 
، عندما ارسله هللا   003ى اليت ورد ذكرها فهي يف سورة األعراف االية اما املرة األخر  

كعقاب لفرعون وقومه ملا ظلموا انفسهم وعصوا أوامر هللا تعاىل فقال جل وعال ) فارسلنا 
عليهم الطوفان واجلراد والقمل والضفادع والدم اايت مفصالت فاستكربوا وكانوا قوما جمرمني ( 

فان نوح بني احلقيقة واالوهام  فان ؛ )) قصة النيب نوح مع قومه وكما قال مصنف كتاب طو 
وتفاصيل حادثة الطوفان مذكورة يف اكثر من عشر سور بتفصيل حينا وابجياز أحياان أخرى 
حىت تكاد تكون احد اكثر احلوادث ذكرا يف القران الكر م اما اكثرها تفصيال فقد جاء يف 

نقل القاريء اىل زمان احلدث وموقعه ((، قسم الدراسات سورة هود بتعبري بليغ ودقيق حبيث ي
. والطوفان كما عرفها ابن منظور يف 42والبحوث جبمعية التجديدوالثقافة االجتماعية ، ص 
؛ او هو )) املطر الغالب الذي  227/ 6لسان العرب : )) املاء الذي يغشى كل شيء (( 

 . 6/227يغرق من كثرته (( 
للطوفان ابإلشارة اىل اختالف بني الرواة حول داينة قوم نوح ، كوهنا مل تبدا صورة الطربي    

تكن توحيدية فهذا االمر هو الذي دعا نوح بعد ذلك اىل ان يدعوا هللا تعاىل ليسلط عذابه 
 على الظاملني واملشركني من قومه واهالكهم ، فيذكر ابن هناك من قال ان قومه :

 

ا يكرهه هللا تعاىل ، من االتيان ابلفواح  وشرب اخلمور كانوا قد امجعوا على العمل مب  – 0
 واالشتغال ابملالهي .

كانوا اهل طاعة بيوراسب وكان بيوراسب هو اول من دعا اىل القول بدين الصائبة وتبعه   – 2
 على ذلك القوم الذين ارسل اليهم نوح عليه السالم .

برايه عندما قال ابن كتاب هللا ينيبء  وهو مارجحه من الرواايت القليلة اليت ادىل قيها – 3
عنهم ابهنم كانوا اهل اواثن وذلك ان هللا عز وجل قيل خمربا عن نوح ) قال نوح رب اهنم 
عصوين واتبعوا من مل يزده ماله وولده اال خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا التذرن اهلتكم 

 ثريا ( .والتذرن ودا والسواعا واليغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا ك
يف حني ذكر اليعقويب ابن السبب كان املعاصي اليت أتوا هبا ، فارسل هللا تعاىل نوح اىل قومه  

؛ بينما أشار املسعودي أيضا  8/ 0لينذرهم وينهاهم عن تلك املعاصي ، اتريخ اليعقويب ، 
 األرض اىل سبب مشابه ملا سجله الطربي و من قبله اليعقويب قائال : )) وقد كسر الفساد يف

. اما ابن كثري فقال ان هللا بعثه )) ملا عبدت االصنام  41/ 0(( ، مروج الذهب ، 
 . 0/010والطواغيت وشرع الناس يف الضاللة والكفر (( ، البداية والنهاية ، 

من جانب أخرى فان الطربي ، يسلسل صورة الطوفان يف كتابه بشيء من الرتتيب      
فبعد ان يعرض تلك الرواايت املتعلقة ابلدين الذي كان قومه املتدرج الحداث الطوفان ، 

يتبعه ، واليلتفتون اىل دعوته اليت ارسله هللا هبا اليهم بل كانوا يزدادون يف غيهم يوما بعد يوم ، 
يورد الطربي عددا من الرواايت املتنوعة عن عمر نوح عندما ارسل اىل قومه ابلدعوة ، فذكر 

سنة ودعا قومه  481سنة ،  او  311و ابن مخسني سنة او ابن ابنه ارسل اىل قومه وه
سنة وهذا ما اختلط أيضا على ابن كثري يف البداية والنهاية وعزا تشابك  021تكرارا حوايل 

تلك الرواايت اىل مدوهنا األول ابن جرير الطربي ومل يديل برايه حول أي الريواايت هي 
بصنع السفينة بعدما ايئس منهم نوح ، وحق عليهم . مث امره هللا تعاىل  0/010األرجح ، 

)رب اين دعوت قومي ليال وهنارا فلم  9غضب هللا ابغراقهم ابلطوفان . سورة نوح االية 
يزدهم دعائي اال فرارا ... ( حىت قال بعد ان ازدادت معصيتهم ) رب التذر على األرض من 

اال فاجرا كفارا ( ، فلما شكا ذلك منهم الكافرين دايرا انك ان تذرهم يضلوا عبادك واليلدوا 
نوح اىل هللا تعاىل استنصره عليهم أوحى هللا اليه )اصنع الفلك ابعيننا ووحينا والختاطبين يف 

.وايضا قوله تعاىل ) فاذا جاء امران وفار  37الذين ظلموا اهنم مغرقون ( سورة هود االية 
من سبق عليه القول منهم والختاطبين يف  التنور فاسلك فيها من كل زوجني اثنني واهلك اال



 صورة الطوفان عند ابن جرير الطربي ) ت310 ه / 923 م)
من خالل كتابه ) اتريخ الرسل وامللوك ( دراسة حتليلية
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ترتيبها ، دون  وجدير ابلذكر  اىل ان منهج الطربي ، شامل يف رصد الرواايت ومجعها و     
النظر اىل النتائج او ترجيح نص على اخر اال ما ندر وهذا ما وقفنا عليه من خالل ما قاله 
هو بنفسه عن منهجه التارخيي يف التعامل مع املروايت اليت سجلها يف كتابه اتريخ الرسل 

ضرت ذكره وامللوك فقال ما نصه : )) وليعلم الناظر يف كتابنا هذا ان اعتمادي يف كل ما اح
فيه مما شرطت اين رامسه فيه امنا هو على ما رويت من االخبار اليت اان ذاكرها فيه واالاثر اليت 
اان مسندها اىل رواهتا فيه دون ما ادرك حبجج القول واستنبط بفكر النفوس اال اليسري القليل 

 منه (( .
عض املاضني مما يستنكره ويستطرد قائال : )) فما يكن يف كتايب هذا من خرب ذكرانه عن ب  

قارئه او يستشنعه سامعه من اجل انه مل يعرف له وجها يف الصحة والمعىن يف احلقيقة فليعلم 
 انه مل يؤت يف ذلك من قبلنا وامنا اويت من قبل بعض انقليه الينا (( .

ومن ابب العلم ابلشيء فان كلمة الطوفان هبذا الرسم االمالئي مل يرد ذكره يف القران الكر م   
يف قوله تعاىل ) وارسلنا نوحا اىل قومه  04اال مرتني فقط ، األوىل يف سورة العنكبوت االية 

 فلبث فيهم الف سنة اال مخسني عاما فاخذهم الطوفان وهم ظاملون ( . 
، عندما ارسله هللا   003ى اليت ورد ذكرها فهي يف سورة األعراف االية اما املرة األخر  

كعقاب لفرعون وقومه ملا ظلموا انفسهم وعصوا أوامر هللا تعاىل فقال جل وعال ) فارسلنا 
عليهم الطوفان واجلراد والقمل والضفادع والدم اايت مفصالت فاستكربوا وكانوا قوما جمرمني ( 

فان نوح بني احلقيقة واالوهام  فان ؛ )) قصة النيب نوح مع قومه وكما قال مصنف كتاب طو 
وتفاصيل حادثة الطوفان مذكورة يف اكثر من عشر سور بتفصيل حينا وابجياز أحياان أخرى 
حىت تكاد تكون احد اكثر احلوادث ذكرا يف القران الكر م اما اكثرها تفصيال فقد جاء يف 

نقل القاريء اىل زمان احلدث وموقعه ((، قسم الدراسات سورة هود بتعبري بليغ ودقيق حبيث ي
. والطوفان كما عرفها ابن منظور يف 42والبحوث جبمعية التجديدوالثقافة االجتماعية ، ص 
؛ او هو )) املطر الغالب الذي  227/ 6لسان العرب : )) املاء الذي يغشى كل شيء (( 

 . 6/227يغرق من كثرته (( 
للطوفان ابإلشارة اىل اختالف بني الرواة حول داينة قوم نوح ، كوهنا مل تبدا صورة الطربي    

تكن توحيدية فهذا االمر هو الذي دعا نوح بعد ذلك اىل ان يدعوا هللا تعاىل ليسلط عذابه 
 على الظاملني واملشركني من قومه واهالكهم ، فيذكر ابن هناك من قال ان قومه :

 

ا يكرهه هللا تعاىل ، من االتيان ابلفواح  وشرب اخلمور كانوا قد امجعوا على العمل مب  – 0
 واالشتغال ابملالهي .

كانوا اهل طاعة بيوراسب وكان بيوراسب هو اول من دعا اىل القول بدين الصائبة وتبعه   – 2
 على ذلك القوم الذين ارسل اليهم نوح عليه السالم .

برايه عندما قال ابن كتاب هللا ينيبء  وهو مارجحه من الرواايت القليلة اليت ادىل قيها – 3
عنهم ابهنم كانوا اهل اواثن وذلك ان هللا عز وجل قيل خمربا عن نوح ) قال نوح رب اهنم 
عصوين واتبعوا من مل يزده ماله وولده اال خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا التذرن اهلتكم 

 ثريا ( .والتذرن ودا والسواعا واليغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا ك
يف حني ذكر اليعقويب ابن السبب كان املعاصي اليت أتوا هبا ، فارسل هللا تعاىل نوح اىل قومه  

؛ بينما أشار املسعودي أيضا  8/ 0لينذرهم وينهاهم عن تلك املعاصي ، اتريخ اليعقويب ، 
 األرض اىل سبب مشابه ملا سجله الطربي و من قبله اليعقويب قائال : )) وقد كسر الفساد يف

. اما ابن كثري فقال ان هللا بعثه )) ملا عبدت االصنام  41/ 0(( ، مروج الذهب ، 
 . 0/010والطواغيت وشرع الناس يف الضاللة والكفر (( ، البداية والنهاية ، 

من جانب أخرى فان الطربي ، يسلسل صورة الطوفان يف كتابه بشيء من الرتتيب      
فبعد ان يعرض تلك الرواايت املتعلقة ابلدين الذي كان قومه املتدرج الحداث الطوفان ، 

يتبعه ، واليلتفتون اىل دعوته اليت ارسله هللا هبا اليهم بل كانوا يزدادون يف غيهم يوما بعد يوم ، 
يورد الطربي عددا من الرواايت املتنوعة عن عمر نوح عندما ارسل اىل قومه ابلدعوة ، فذكر 

سنة ودعا قومه  481سنة ،  او  311و ابن مخسني سنة او ابن ابنه ارسل اىل قومه وه
سنة وهذا ما اختلط أيضا على ابن كثري يف البداية والنهاية وعزا تشابك  021تكرارا حوايل 

تلك الرواايت اىل مدوهنا األول ابن جرير الطربي ومل يديل برايه حول أي الريواايت هي 
بصنع السفينة بعدما ايئس منهم نوح ، وحق عليهم . مث امره هللا تعاىل  0/010األرجح ، 

)رب اين دعوت قومي ليال وهنارا فلم  9غضب هللا ابغراقهم ابلطوفان . سورة نوح االية 
يزدهم دعائي اال فرارا ... ( حىت قال بعد ان ازدادت معصيتهم ) رب التذر على األرض من 

اال فاجرا كفارا ( ، فلما شكا ذلك منهم الكافرين دايرا انك ان تذرهم يضلوا عبادك واليلدوا 
نوح اىل هللا تعاىل استنصره عليهم أوحى هللا اليه )اصنع الفلك ابعيننا ووحينا والختاطبين يف 

.وايضا قوله تعاىل ) فاذا جاء امران وفار  37الذين ظلموا اهنم مغرقون ( سورة هود االية 
من سبق عليه القول منهم والختاطبين يف  التنور فاسلك فيها من كل زوجني اثنني واهلك اال
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الذين ظلموا اهنم مغرقون فاذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل احلمدهلل الذي جناان 
 . 28-27من القوم الظاملني ( املؤمنون 

وتعد مسالة بناء السفينة من احملاور األساسية يف تلك الصورة اليت اعتمدها الطربي       
لطوفان ، وهنا أيضا ختتلف الرواايت حول املدة اليت استغرقها نوح لبناء السفينة اِليراد حادثة ا

واملواد اليت استخدمها لصنعها و كم استغرق يف العمل وعلى من اعتمد يف اهناء بنائها ، فنقل 
سنة ، وانبت نبات الساج املستخدم  411عن سلمان الفارسي قوله ابن نوح بىن السفينة يف 

سنة وذكر يف العهد القد م انه استخدم الصنوبر ، وأشار القران  41السفينة  يف تركيب بدن
الكر م اىل مسالة ضنع السفينة يف قوله تعاىل )ومحلناه على ذات الواح ودسر( سورة القمر 

مرتا  011ذراع أي حوايل  311، وانه جنرها يف جبل بود وذكر ابن طوهلا كان  03االية 
مرتا ، بينما نقل عن  01مرتا ، وارتفاعها حوايل  21يوازي ذراعا  أي ما  11وعرضها 

م ، وعرضها نصف تلك املسافة ، يف  911ذراع أي حوايل  0211احلسن ابن طوهلا كان 
ذكر ابن اهل التوراة يزعمون ان هللا امره ان يطليه ابلقار يف داخله وخارجه لتمنع ورود املاء 

مرتا   01ها أربعني ذراعا وارتفاعها يف السماء ذراعا وعرض 81اىل داخلها ، وان جيعلها 
وكانت حتتوي على طبقات ثالث األوىل للدواب والوح  والثانية لنوح ومن معه من اهله 

 311سنة فلبث فيهم  911واالنس والثالثة للطيور ، وعندما ركب السفينة كان عمره 
ملعرفة احنسار املاء فلما أتخر ومخسني بعدها وملا حل الطوفان ، ارسل الغراب واحلمامة تباعا 

الغراب ارسل احلمامة فاتت وهي حتمل غصن الزيتون ويف رجليها الطني مما عرف ابن الطوفان 
قد انتهى بعد ان غمر األرض ابملياه ملدة أربعني يوما وليلة ، وذلك بعد ان طافت السفينة 

ما يف قوله تعايل ) قيل اي ملدة ستة اشهر يف املعمورة ، لتستقر بعدها على جبل اجلودي ، ك
ارض ابلعي ماءك واي مساء اقلعي وغيض املاء وقضي االمر واستوت على اجلودي وقيل بعدا 

. وان كانت التوراة حسب االصحاح الثامن عشر يف سفر  44للقوم الظاملني ( سورة هود اية 
هضاب أرمينيا التكوين قد ذكرت ابن السفينة قد استقرت على جبل ارارات الواقع يف اعلى 

.واالرمن يطلقون عليه اسم جادي وادعوا ابن هناك قرية تدعى مثانني ، ولكن التحرايت 
احلديثة أظهرت بطالن تلك االدعاءات األرمنية ، وأكدت على ان السفينة رست على جبل 
جودي املوجود يف حمافظة شرانق برتكيا ونستدل على صحة هذا الراي ما نقله لنا الرحالة ابن 

م ( فقال : )) ويف يومنا 0084ه /  181بري االندلسي عندما مر بتلك املنطقة سنة )ج
هذا راينا عن ميني الطريق جبل جودي املذكور يف كتاب هللا تعاىل الذي استوت عليه سفينة 

 

نوح عليه السالم وهو جبل عال مستطيل مث رحلنا يف السحر األعلى من يوم االثنني التاسع 
(  ،  203كان مبيتنا يف قرية من قرى نصيبني (( )بريوت ، د.ت ، ص والعشرين لصفر ف

بعدما مت العثور على بقااي السفينة املتحجرة ، وأثبتت التحرايت ابهنا تتالف من ثالث طبقات 
(  81مرت ، وذكر انه كان معه )  911ذراع . أي مات يوازي  0211، وطوهلا يبلغ حوايل 

فسه رواية ابن عباس الذي قال ، ابنه كان معه مثانني انساان رجال ، يف حني نقل يف الوقت ن
، بينما مل يتجاوز الطربي ما أشار اليه سفيان ابلقول ، ابن من كان معه كانوا قلة وليسوا كثريا 

 . 41، بدليل قوله تعاىل ) وما امن معه اال قليل ( سورة هود ، االبة 
ن يف السفينة مثانية اشخاص منهم امراة نوح اما قتادة فقد شذ عن اجلميع بقوله انه كا   

وهذا خيالف النص القراين ) ضرب هللا مثال للذين كفروا امرات نوح وامرات لوط كانتا حتت 
عبدين من عبادان صاحلني فخانتامها فلم يغنيا عنهما من هللا شيئا وقيل ادخال النار مع 

سوى نسائهم . بعد ان انتهى هبا ، وقال اخرون عشرة 01الداخلني ( سورة التحر م االية 
املطاف وانتهى الطوفان يقول الطربي استوت على اجلودي بقردى من ارض اجلزيرة وابتىن 

 هناك قرية مساها مثانون اىل اليوم تسمى سوق مثانني .
 اخلامتة 

 يف خامتة هذه الدراسة نتلمس النقاط التالية :
 عامة حلادثة الطوفان .الصورة اليت رمسها لنا الطربي هي صورة سردية  -
سلسل االحداث ولكنه مل ايل جهدا تصنيف مروايته ، وترجيح البعض على االخر  -

. 
مل يكن الطربي يف الكثري من احلاالت متاكدا من صدق مقوالته الواردة عن  -

الطوفان لذلك كان يلجأ اىل القاء العهدة على الرواة ، ومنح القراء مسالة التصنيف 
 اء .والرتجيح واالنتق

كثرت استخداماته للمروايت اإلسرائيلية بصورة غري مباشرة من خالل نصوص  -
االخباريني والنسابة املسلمني الذين نقل عنهم دون ان يستخدم منهج اجلرح 

 والتعديل الذي اعتمده يف االحاديث اليت نقلها يف تفسريه الكبري .
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الذين ظلموا اهنم مغرقون فاذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل احلمدهلل الذي جناان 
 . 28-27من القوم الظاملني ( املؤمنون 

وتعد مسالة بناء السفينة من احملاور األساسية يف تلك الصورة اليت اعتمدها الطربي       
لطوفان ، وهنا أيضا ختتلف الرواايت حول املدة اليت استغرقها نوح لبناء السفينة اِليراد حادثة ا

واملواد اليت استخدمها لصنعها و كم استغرق يف العمل وعلى من اعتمد يف اهناء بنائها ، فنقل 
سنة ، وانبت نبات الساج املستخدم  411عن سلمان الفارسي قوله ابن نوح بىن السفينة يف 

سنة وذكر يف العهد القد م انه استخدم الصنوبر ، وأشار القران  41السفينة  يف تركيب بدن
الكر م اىل مسالة ضنع السفينة يف قوله تعاىل )ومحلناه على ذات الواح ودسر( سورة القمر 

مرتا  011ذراع أي حوايل  311، وانه جنرها يف جبل بود وذكر ابن طوهلا كان  03االية 
مرتا ، بينما نقل عن  01مرتا ، وارتفاعها حوايل  21يوازي ذراعا  أي ما  11وعرضها 

م ، وعرضها نصف تلك املسافة ، يف  911ذراع أي حوايل  0211احلسن ابن طوهلا كان 
ذكر ابن اهل التوراة يزعمون ان هللا امره ان يطليه ابلقار يف داخله وخارجه لتمنع ورود املاء 

مرتا   01ها أربعني ذراعا وارتفاعها يف السماء ذراعا وعرض 81اىل داخلها ، وان جيعلها 
وكانت حتتوي على طبقات ثالث األوىل للدواب والوح  والثانية لنوح ومن معه من اهله 

 311سنة فلبث فيهم  911واالنس والثالثة للطيور ، وعندما ركب السفينة كان عمره 
ملعرفة احنسار املاء فلما أتخر ومخسني بعدها وملا حل الطوفان ، ارسل الغراب واحلمامة تباعا 

الغراب ارسل احلمامة فاتت وهي حتمل غصن الزيتون ويف رجليها الطني مما عرف ابن الطوفان 
قد انتهى بعد ان غمر األرض ابملياه ملدة أربعني يوما وليلة ، وذلك بعد ان طافت السفينة 

ما يف قوله تعايل ) قيل اي ملدة ستة اشهر يف املعمورة ، لتستقر بعدها على جبل اجلودي ، ك
ارض ابلعي ماءك واي مساء اقلعي وغيض املاء وقضي االمر واستوت على اجلودي وقيل بعدا 

. وان كانت التوراة حسب االصحاح الثامن عشر يف سفر  44للقوم الظاملني ( سورة هود اية 
هضاب أرمينيا التكوين قد ذكرت ابن السفينة قد استقرت على جبل ارارات الواقع يف اعلى 

.واالرمن يطلقون عليه اسم جادي وادعوا ابن هناك قرية تدعى مثانني ، ولكن التحرايت 
احلديثة أظهرت بطالن تلك االدعاءات األرمنية ، وأكدت على ان السفينة رست على جبل 
جودي املوجود يف حمافظة شرانق برتكيا ونستدل على صحة هذا الراي ما نقله لنا الرحالة ابن 

م ( فقال : )) ويف يومنا 0084ه /  181بري االندلسي عندما مر بتلك املنطقة سنة )ج
هذا راينا عن ميني الطريق جبل جودي املذكور يف كتاب هللا تعاىل الذي استوت عليه سفينة 

 

نوح عليه السالم وهو جبل عال مستطيل مث رحلنا يف السحر األعلى من يوم االثنني التاسع 
(  ،  203كان مبيتنا يف قرية من قرى نصيبني (( )بريوت ، د.ت ، ص والعشرين لصفر ف

بعدما مت العثور على بقااي السفينة املتحجرة ، وأثبتت التحرايت ابهنا تتالف من ثالث طبقات 
(  81مرت ، وذكر انه كان معه )  911ذراع . أي مات يوازي  0211، وطوهلا يبلغ حوايل 

فسه رواية ابن عباس الذي قال ، ابنه كان معه مثانني انساان رجال ، يف حني نقل يف الوقت ن
، بينما مل يتجاوز الطربي ما أشار اليه سفيان ابلقول ، ابن من كان معه كانوا قلة وليسوا كثريا 

 . 41، بدليل قوله تعاىل ) وما امن معه اال قليل ( سورة هود ، االبة 
ن يف السفينة مثانية اشخاص منهم امراة نوح اما قتادة فقد شذ عن اجلميع بقوله انه كا   

وهذا خيالف النص القراين ) ضرب هللا مثال للذين كفروا امرات نوح وامرات لوط كانتا حتت 
عبدين من عبادان صاحلني فخانتامها فلم يغنيا عنهما من هللا شيئا وقيل ادخال النار مع 

سوى نسائهم . بعد ان انتهى هبا ، وقال اخرون عشرة 01الداخلني ( سورة التحر م االية 
املطاف وانتهى الطوفان يقول الطربي استوت على اجلودي بقردى من ارض اجلزيرة وابتىن 

 هناك قرية مساها مثانون اىل اليوم تسمى سوق مثانني .
 اخلامتة 

 يف خامتة هذه الدراسة نتلمس النقاط التالية :
 عامة حلادثة الطوفان .الصورة اليت رمسها لنا الطربي هي صورة سردية  -
سلسل االحداث ولكنه مل ايل جهدا تصنيف مروايته ، وترجيح البعض على االخر  -

. 
مل يكن الطربي يف الكثري من احلاالت متاكدا من صدق مقوالته الواردة عن  -

الطوفان لذلك كان يلجأ اىل القاء العهدة على الرواة ، ومنح القراء مسالة التصنيف 
 اء .والرتجيح واالنتق

كثرت استخداماته للمروايت اإلسرائيلية بصورة غري مباشرة من خالل نصوص  -
االخباريني والنسابة املسلمني الذين نقل عنهم دون ان يستخدم منهج اجلرح 

 والتعديل الذي اعتمده يف االحاديث اليت نقلها يف تفسريه الكبري .
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رست عليه سفينة نوح )  لكن الشيء األهم انه ركز يف حتديد املنطقة واجلبل الذي -
ع . س ( ، يف احدى مناطق اجلزيرة بقردي وهي ) شرانخ ( ، وجبل جودي 

 ابالسم والتصريح به . 
مل يبني الطربي من خالل تلك املروايت هل ان الطوفان كان عامليا ام خمصصا  -

 مبنطقة معينة .
امللوك ، كونه جممل القول ان الطربي يثىن عليه وعلى عمله يف كتابه اتريخ الرسل و  -

حفظ لنا كل تلك الرواايت املتفرقة عن الطوفان ، ونقلها لنا كما هي دون ان 
يتصرف فيها ، حىت وان كانت بعض تلك الرواايت اليقبلها العقل واليستسيغها 

 منطق .بل ترك حرية املوازنة بني الرواايت لالخرين .
 ثبت املصادر واملراجع:  

 القران الكريم 
م(، الكامل في 2131 /ه036لجزري، عزالدين علي بن ابي الكرم محمد )ت ابن االثير ا

، دار الكتب العلمية، بيروت، 2طتحقيق ابي الفدا عبدهللا القاضي ، التاريخ، 
2891. 

، دار سبيريز، 2ميدي، كرفان، الكرد في كتابات المؤرخ ابن االثير الجزري، طآ
 . 1660دهوك، 

 . 1668، بغداد ،  1الحضارات القديمة ، دار الوراق ، طباقر ، طه ، مقدمة في تاريخ 

 .2883، دار العلم للماليين، بيروت، 3بدوي، عبدالرحمن، موسوعة المستشرقين، ط
بروكلمان، كارل، تاريخ االدب العربي، ترجمة رمضان عبدالتواب، دار الكتاب 

 .2811االسالمي، قم، 

ه/     م(، تاريخ بغداد، تحقيق 303بي بكر احمد بن علي، )ت أالخطيب البغدادي، 
 مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.

التونسي، محمد خليفة، تاريخ االمم والملوك للطبري، مطابع كوستا توماس، القاهرة، 
 د.ت.

جيليو، كلود، الطبري وتحصيله الثقافي، ترجمة محمد خير البقاعي، مجلة المورد 
 ، بغداد.1، العدد 28 العراقية، المجلد

حسن، صالح عبد ومحاسن علي حسين، الترجمة دورها في النهضة االوربية من خالل 
(، كانون 1663كتاب تراث االسالم، مجلة اداب الفراهيدي، )تكريت: 

 .29الثاني، عدد 

 

، دار القلم، دمشق، 1الخالدي، صالح عبدالفتاح، تعرفين الدارسين بمناهج المدرسين، ط
1661. 

م(، وفيات 2191ه/ 092بن خلكان، ابي العباس شمس الدين احمد بن محمد )ت ا
االعيان وانباء ابناء الزمان، تحقيق احسان عباس، دار صادر، بيروت، 

 د.ت.
، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 3الديب، عبدالعظيم، المستشرقون والتراث، ط

 .2881بيروت: 

، مطبعة السعادة  2م ( ، االخبار الطوال ، ط 850ه /  191الدينوري ، ابوحنيفة ، ) ت 
 ه . 2336، مصر ، 

ديورانت، ول وايرل، قصة الحضارة،  ترجمة محمد بدران، دار الفكر للطباعة 
 .2899والنشر، بيروت، 

م(، االشارة الى وفيات االعيان، 2331ه/ 139الذهبي، شمس الدين محمد بن عثمان )ت 
 .2882، دار ابن االثير، بيروت، 2تحقيق ابراهيم صالح، ط

الذهبي، العبر في خبر من غبر، تحقيق ابوهاجر محمد السعيد بسيوني، دار الكتب 
 العلمية، بيروت، د.ت.

م(، االنساب، تحقيق عبدهللا 2200ه/ 501بي سعد عبدالكريم بن محمد )ت أالسمعاني، 
 .2889روت، ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بي2عمر البارودي، ط

الشبل، علي بن عبدالعزيز بن علي، امام المفسرين والمحدثين والمؤرخين ابوجعفر 
 .1663، الرياض، 2محمد بن جرير الطبري، ط

م(، طبقات الفقهاء، تحقيق احسان 2693ه/ 310الشيرازي، ابو اسحاق ابراهيم )ت 
 .2892، دار الرائد العربي، 2عباس، ط

م(، الوافي بالوفيات، تحقيق احمد 2305ه/ 103ايوب )ت ابن ايبك الصفدي، خليل بن 
 .1666االرناؤوط وتركي مصطفى، دار احياء التراث العربي، بيروت، 

م(، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد ابو 811ه/ 326الطبري،محمد بن جرير، )ت 
 ، دار المعارف، القاهرة. د.ت.3الفضل ابراهيم، ط

الشعر الجاهلي في تفسير الطبري، رسالة ماجستير  عبد، رعد مامون حسين، شواهد
 .1623)غ.م( جامعة ديالى، ديالى، 

ابن العبري ، تاريخ مختصر الدول ، ترجمة االب أنطون صالحاني اليسوعي ، دار 
 . 2891، بيروت ،  1الرائد اللبناني ، ط

 . 1623، عبدالحكيم ، منصور ، طوفان نوح في القران واالساطير القديمة ، القاهرة 

وف، محمد عوني، جهود المستشرقين في التراث العربي بين التحقيق ؤالر عبد
 .1663، القاهرة، 2والترقيم، ط
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رست عليه سفينة نوح )  لكن الشيء األهم انه ركز يف حتديد املنطقة واجلبل الذي -
ع . س ( ، يف احدى مناطق اجلزيرة بقردي وهي ) شرانخ ( ، وجبل جودي 

 ابالسم والتصريح به . 
مل يبني الطربي من خالل تلك املروايت هل ان الطوفان كان عامليا ام خمصصا  -

 مبنطقة معينة .
امللوك ، كونه جممل القول ان الطربي يثىن عليه وعلى عمله يف كتابه اتريخ الرسل و  -

حفظ لنا كل تلك الرواايت املتفرقة عن الطوفان ، ونقلها لنا كما هي دون ان 
يتصرف فيها ، حىت وان كانت بعض تلك الرواايت اليقبلها العقل واليستسيغها 

 منطق .بل ترك حرية املوازنة بني الرواايت لالخرين .
 ثبت املصادر واملراجع:  

 القران الكريم 
م(، الكامل في 2131 /ه036لجزري، عزالدين علي بن ابي الكرم محمد )ت ابن االثير ا

، دار الكتب العلمية، بيروت، 2طتحقيق ابي الفدا عبدهللا القاضي ، التاريخ، 
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 .29الثاني، عدد 
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معروف، بشار عواد، مظاهر تاثير علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين، مجلة 
 . 2893االقالم، السنة االولى، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

م ( ، التنبيه واالشراف ، تحقيق  850ه /  330بن علي ) ت  المسعودي ، أبو الحسن
. وأيضا كتاب ، مروج الذهب  2839عبدهللا إسماعيل الصاوي ، بغداد ، 

، بيروت  5ومعادن الجوهر ، محمد محيي الدين عبدالحميد ، دار الفكر ، ط
 ،2813  . 

المعرفة، بيروت، م(، كتاب الفهرست، دار 811ه/ 193ابن النديم، محمد بن اسحاق )
2819. 

م(، معجم 2118ه/ 010ياقوت الحموي، شهاب الدين ابي عبدهللا ياقوت بن عبدهللا، )ت 
 .2896، دار الفكر، بيروت، 3االدباء، ط

ياقوت الحموي، معجم البلدان، تحقيق محمد عبدالرحمن المرعشلي، دار احياء التراث 
 العربي، بيروت، د.ت.

 

 

İSLAM COĞRAFYACILARINA GÖRE AĞRI ve  

CÛDÎ DAĞLARI* 

M. Hanefi PALABIYIK 

Öz: Günümüzde yüklenen birtakım ideolojilerle, anlamları farklı yönlere 
taşınan coğrafyalar arasında Ağrı Dağı da bulunmaktadır. Bu iddiaları 
klasik dönem coğrafya eserlerinden test etmenin mümkün olduğunu 
düşünmekteyiz. Çünkü VIII. yüzyılın başlangıcından itibaren Müslüman 
coğrafyacılar, diğer birçok yerlere ek olarak, Dağlar ve Ağrı-Cudi Dağları 
hakkında az da olsa birtakım bilgiler vermektedirler. Dolayısıyla Ağrı Dağı 
üzerinden yapılacak bahisler, Cudi Dağının ve bu bağlam Nuh’un 
Gemisinin daha fazla belirmesini sağlayacaktır. Bu çalışmada, klasik dönem 
coğrafya kitaplarının Ağrı Dağı ve onunla ilgili olduğu kadarıyla Cudi Dağı 
hakkında verdikleri bilgiler sunulmuştur. Bunlara, orta çağdaki batılı bazı 
seyyahların ve modern araştırmacıların konu hakkında vermiş oldukları 
bilgiler de ilave edilmiştir. Bu sebeple klasik coğrafya eserlerinde verilen 
bilgilerin ışığında modern iddiaların karşılaştırılmasına imkân bulunmuş 
ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

1. Klasik dönem coğrafya eserlerinde Büyük ve Küçük Ağrı dağları, 
‘Cebelu’l- Hâris’ ve Cebelu’l- Huveyris’ olarak geçmektedir. 

2. el-Hâris dağı çok yüksek, tepesine çıkılması imkânsız ve karlıdır. 
Yerleşime uygun olmamakla birlikte, çevre halkı el-Hâris veya el-Huveyris 
dağının eteklerindeki ormanların odun ve hayvanlarından istifade ederler. 

3. Nuh Peygamberin gemisinin karaya oturduğu yer ‘Cudi’ dağıdır. Cudi 
dağı da Musul bölgesinde ‘Cezirutu İbni Ömer’dedir. 

4. Nuh Peygamber ve çocuklarının inşa ettiği ‘Semânîn’ köyü, Cudi dağı 
eteklerindedir. 

5. ‘Karda’ (Gordyene= Süryanice: Kardu, Ermenice: Kordukh) bölgesi, Cudi 
dağının bulunduğu yerdir. 

6. Örnek aldığımız Batılı seyyahların ifadelerinin, Ermeni-Hıristiyan inanç 
ve geleneklerine uygun olarak kaleme alındığı müşahede edilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Ağrı, Cudi, seyyâh, coğrafya, Nuh, Nuh’un Gemisi, 
Ermeni. 

                                                 
*  Bu tebliğ, “Klasik İslam Coğrafyacılarına Göre ‘Ağrı ve Cûdî Dağları’”, (Güzel Sanatlar Enstitüsü 

Dergisi, 2007, sayı: 19, s. 155-175) adıyla yayımlanan makalenin gözden geçirilmiş halidir. 
  Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, 

muhammethanefi.palabiyik@deu.edu.tr, hanefim@yahoo.com 
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AGHRI AND DJUDI DAGH IN ACCORDING TO MUSLIM 
GEOGRAPHERS 

Abstract: Today, ideological meanings have been loaded on some 
geographies; there is also Aghri Dagh (Mount Aghri) among these 
geographies. We think it is possible to test these claims from classical 
geography works. Because from beginning 8th century, Muslim 
geographers had introduced Aghri Dagh in addition to other many places. 
In my paper, I will present the knowledge what these geographical books 
had presented about Aghri Dagh and Djudi Dagh (Mount Djudi) that was 
related Aghri Dagh. Besides, the knowledge that some occidental travelers 
in medieval and modern researchers had given about this subject will be 
presented. So, on the light of classical knowledge, we will enable to 
compare some modern assertions. 

Below results have come out clearly by the records of Muslim geographers 
and others. 

1) Mounts of ‘Great and Little Aghri’ were recorded as ‘Djabal al-Hârith’ 
and ‘Djabal al-Huwayrith’ in classical geographical books. 

2) ‘Djabal al-Hârith’ is very high and always snowy and is impossible to 
climb its top. Although the settlement isn’t appreciated there, the 
surrounding peoples have benefited from woods and animals of the forests 
on foots of them. 

3) The place that ‘Noah’s Ark’ had run aground is ‘Mount Djudi’. Mount 
Djudi also is in district of ‘Musul’ in ‘Djazîrat ibn ‘Umar’. 

4) The ‘Thamânîn’ village that was built by Noah and his children is on the 
foot of Mount Djudi. 

5) District of ‘Gordyene’ is on the same place with Mount Djudi. 

6) The statement of occidental travelers who we sampled is suitable with 
beliefs and traditions of Armenian-Christian. 
Keywords: Aghri, Djudi, traveler, geography, Noah, Noah’s Ark, 
Armenian. 

Giriş 
İmparatorlukların dağılması ve coğrafyaların çeşitli biçimlerde 

şekillendirilmesinden sonra, bazı bölgeler üzerindeki hak talepleri, 
sürekli ve çeşitli biçimlerde gündeme getirilmiştir. Bu durum hem 
uluslararası huzursuzluklara yok açmış ve hem de dâhilde birtakım 
ideolojilerin beslenmesine sebep olmuştur. Kıbrıs, Karabağ ve Körfez 
savaşları bunun görünen örnekleri arasındadır. Kanaatimizce bu görüntü 
asli olarak önemli olmasa ve birtakım arkasebeplerin bahanesi olsa da, 
sonuçları itibariyle çok ciddi olmuştur. Henüz savaşa varacak düzeyde 
ciddi bir sonuca ulaşmamış olsa da ideolojiye büründürülmüş coğrafi 
mekânlardan biri de Ağrı Dağı ve çevresidir. Bilhassa diasporayı 

 

kullanarak ve tarihteki bazı olayları çarpıtarak, hakkında oluşturduğu 
dinî ve tarihi ideolojilerini Ağrı Dağına yüklemek suretiyle Ermeniler, 
bölgenin kendilerine ait olması gerektiğini iddia etmektedirler. Bu 
husustaki en önemli yaklaşım, “Nuh (as)’ın gemisinin tufandan sonra 
Ağrı Dağına oturduğu” iddiasıdır. Biz de bu iddiayı klasik dönem 
coğrafya eserlerinden test edebileceğimizi düşünerek bu çalışmayı ele 
almayı uygun gördük. 

Burada, bazı Ortaçağ İslam coğrafyacı ve seyyahlarının Ağrı Dağı 
hakkında vermiş oldukları bilgiler ele alınacaktır. Ancak gerek sonraki 
araştırmacıların birtakım iddiaları ve gerekse Ortaçağ’daki bazı yabancı 
kaynaklarının verdikleri bilgiler, bizi, İslam coğrafyacılarının konuyla 
ilgili vermiş olduğu diğer bilgilerin de ele alınmasını gerekli kılmıştır ki, 
bunların başında Nuh (as)’ın Gemisi ve Cudi Dağı ile ilgili bilgiler 
gelmektedir. 

Malûm olduğu üzere İslam coğrafyacılığı II/VIII. yüzyılda Abbasi 
Devleti’nin kurulmasından sonra Yunan, İran ve Hint astronomi ve -
coğrafya çalışmalarının İslam dünyasınca tanınmasıyla (153/770 sonrası) 
bir ilim dalı olarak ortaya çıkmıştır. Tercümelerin devam ettirilmesiyle 
gelişen coğrafyacılık, astronomi, kozmografya, matematikî coğrafya, 
tasvirî coğrafya gibi coğrafyanın değişik dallarıyla ilgili hususlar, çeşitli 
eserler içinde ve seyahatnamelerde, ilk baştan itibaren dağınık şekilde 
bulunmaktadır. O dönem yazılan coğrafi eserlere, el-Mesâlik ve’1-Memâlik, 
Kitâbu’l-Buldân, Kitâbu’l-Bilâd, Suveru’l-Ekâlim gibi değişik adlar 
verilmiştir. 

İslam coğrafyacılığı zamanla o kadar ilerlemiştir ki, çeşitli 
bölgelerde coğrafî ekol olarak adlandırılabilecek yaklaşımlar belirmiş ve 
filozof, matematikçi, astronom, tarihçi ve seyyahlardan da coğrafyaya katkıda 
bulunanlar olmuştur: el-Kindî (252/866), Sabit b. Kurre (v. 288/901), 
İhvân-ı Safâ (287/900 sonrası), el-Hucendî (v. 390/1000), es-Sadefî (v. 
399/1009), İbn Sînâ (v. 428/1037), el-Bîrûnî (v. 453/1061), Ömer Hayyam 
(v. 526/1131) gibi âlim ve filozoflar yanında; İbn Fakîh el-Hemedânî 
(290/903’de yazdı), Yâkûbî (v. 292/905), İbn Hurdâzbih (v. 300/912), İbn 
Rüsteh (300/912’de yazdı), Kudâme b. Ca’fer (v. 328/939), Mesûdî (v. 
345/956), İbn Havkal (367/977’de yazdı), el-İstahrî (v. IV/X. yy’ın ikinci 
yarısı), Makdisî (v. IV/X. yy’ın sonu), el-Bekrî (v. 487/1094), İdrîsî (v. 
560/1165), Ebu’l- Fidâ (7211321’de yazdı), Hamdullâh Müstevfî 
(740/1339’da yazdı), Hamdullâh Kazvînî (784/1382) gibi meşhur tarihçi 
ve coğrafyacılar ve yazarı meçhul Hudûdu’l- ‘Âlem (372/982’de yazıldı) ve 
Mucmelu’t- Tevârîh ve’l- Kısas (520/1126’da yazıldı) gibi eserler ilk 
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geographies. We think it is possible to test these claims from classical 
geography works. Because from beginning 8th century, Muslim 
geographers had introduced Aghri Dagh in addition to other many places. 
In my paper, I will present the knowledge what these geographical books 
had presented about Aghri Dagh and Djudi Dagh (Mount Djudi) that was 
related Aghri Dagh. Besides, the knowledge that some occidental travelers 
in medieval and modern researchers had given about this subject will be 
presented. So, on the light of classical knowledge, we will enable to 
compare some modern assertions. 

Below results have come out clearly by the records of Muslim geographers 
and others. 

1) Mounts of ‘Great and Little Aghri’ were recorded as ‘Djabal al-Hârith’ 
and ‘Djabal al-Huwayrith’ in classical geographical books. 

2) ‘Djabal al-Hârith’ is very high and always snowy and is impossible to 
climb its top. Although the settlement isn’t appreciated there, the 
surrounding peoples have benefited from woods and animals of the forests 
on foots of them. 

3) The place that ‘Noah’s Ark’ had run aground is ‘Mount Djudi’. Mount 
Djudi also is in district of ‘Musul’ in ‘Djazîrat ibn ‘Umar’. 

4) The ‘Thamânîn’ village that was built by Noah and his children is on the 
foot of Mount Djudi. 

5) District of ‘Gordyene’ is on the same place with Mount Djudi. 

6) The statement of occidental travelers who we sampled is suitable with 
beliefs and traditions of Armenian-Christian. 
Keywords: Aghri, Djudi, traveler, geography, Noah, Noah’s Ark, 
Armenian. 

Giriş 
İmparatorlukların dağılması ve coğrafyaların çeşitli biçimlerde 

şekillendirilmesinden sonra, bazı bölgeler üzerindeki hak talepleri, 
sürekli ve çeşitli biçimlerde gündeme getirilmiştir. Bu durum hem 
uluslararası huzursuzluklara yok açmış ve hem de dâhilde birtakım 
ideolojilerin beslenmesine sebep olmuştur. Kıbrıs, Karabağ ve Körfez 
savaşları bunun görünen örnekleri arasındadır. Kanaatimizce bu görüntü 
asli olarak önemli olmasa ve birtakım arkasebeplerin bahanesi olsa da, 
sonuçları itibariyle çok ciddi olmuştur. Henüz savaşa varacak düzeyde 
ciddi bir sonuca ulaşmamış olsa da ideolojiye büründürülmüş coğrafi 
mekânlardan biri de Ağrı Dağı ve çevresidir. Bilhassa diasporayı 

 

kullanarak ve tarihteki bazı olayları çarpıtarak, hakkında oluşturduğu 
dinî ve tarihi ideolojilerini Ağrı Dağına yüklemek suretiyle Ermeniler, 
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Ağrı Dağına oturduğu” iddiasıdır. Biz de bu iddiayı klasik dönem 
coğrafya eserlerinden test edebileceğimizi düşünerek bu çalışmayı ele 
almayı uygun gördük. 

Burada, bazı Ortaçağ İslam coğrafyacı ve seyyahlarının Ağrı Dağı 
hakkında vermiş oldukları bilgiler ele alınacaktır. Ancak gerek sonraki 
araştırmacıların birtakım iddiaları ve gerekse Ortaçağ’daki bazı yabancı 
kaynaklarının verdikleri bilgiler, bizi, İslam coğrafyacılarının konuyla 
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bunların başında Nuh (as)’ın Gemisi ve Cudi Dağı ile ilgili bilgiler 
gelmektedir. 

Malûm olduğu üzere İslam coğrafyacılığı II/VIII. yüzyılda Abbasi 
Devleti’nin kurulmasından sonra Yunan, İran ve Hint astronomi ve -
coğrafya çalışmalarının İslam dünyasınca tanınmasıyla (153/770 sonrası) 
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399/1009), İbn Sînâ (v. 428/1037), el-Bîrûnî (v. 453/1061), Ömer Hayyam 
(v. 526/1131) gibi âlim ve filozoflar yanında; İbn Fakîh el-Hemedânî 
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ve coğrafyacılar ve yazarı meçhul Hudûdu’l- ‘Âlem (372/982’de yazıldı) ve 
Mucmelu’t- Tevârîh ve’l- Kısas (520/1126’da yazıldı) gibi eserler ilk 
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olarak hatıra gelen meşhur isimlerdir. Bunların yanında seyyah ve 
diplomatlardan da birçok isim saymak mümkündür: İbn Fadlan (v. 
310/922), Ebû Dulef (v. 391/1000?), Nâsır-ı Hüsrev (v. 481/1088), İbn 
Cubeyr (v. 614/1217), İbn Batuta (v. 779/1377), Evliya Çelebi (v. 
1093/1682) vb. 

Ayrıca ‘bölge ve şehir tarihleri’ de birer coğrafî eser niteliğindedir. el-
Ezrakî (v. 244/858), Belâzûrî (v. 279/892), Narşahî (v. 348/959), Hatîb el-
Bağdâdî (v. 463/1071), İbn Asâkîr (v. 571/1176) ve Makrizî (v. 846/1442) 
bunlara örnektir. Ayrıca ‘etnoloji ve iktisadî coğrafya’ eserleri, ‘ziyârât ve 
fezâil’ kitapları, en meşhurunu Yâkut el-Hamevî’nin (v. 626/1229) 
eserinin oluşturduğu ‘coğrafya sözlükleri’, yine meşhur Uluğ Bey (v. 
853/1449), Nasîruddin et-Tûsî (v. 673/1274) ve daha başkalarınca 
örnekleri sunulan ‘astronomik coğrafya’ eserleri, ‘coğrafya ansiklopedileri’ ve 
‘kozmografya’ eserleri yazılmıştır. Yine Reşîduddîn Fazlullâh (v. 
718/1318), İbn Haldûn (v. 809/1406), Hâfız Ebrû (v. 834/1430) ve İbn 
İyâs (v. 931/1524) gibi birçok tarihçi de coğrafî eserler kaleme alırken, Piri 
Reis (v. 962/1554), Seydi Ali Reis (v. 970/1562) gibi denizciler de coğrafî 
eserler yazmışlardır.1 

1. Bölgenin Kısa Tarihi 
Doğrudan konumuzla ilgili olmamakla beraber, burada 

anlatılanların anlamlandırılmasına katkıda bulunması açısından 
aşağıdaki bilgileri alıntılamayı uygun görmekteyiz: “Tarih boyunca 
Asya’dan Avrupa’ya, Avrupa’dan Asya’ya birçok göçler olmuş, Anadolu 
da, iki kıta arasında bulunduğundan bu göçlerin çoğuna sahne olmuştur. 
Anadolu’nun iskân tarihi M.Ö. 7000 yıllarına kadar çıkmaktadır. M.Ö. II. 
binlerde Anadolu’ya Fırat nehrine kadar Hititler hâkim olmuştur. Doğu 
ve güney doğu Anadolu’da ise Hurriler, Mitanniler, Gaşkalar hüküm 
sürmüşlerdir. M.Ö. XII. yüzyıldan itibaren Ege göçleri ile Hititler 
dağılmaya ve hâkimiyetlerini kaybetmeye başlamışlardır. Anadolu’nun 
büyük bir kısmında Geç Hitit şehir devletleri birbirleriyle mücadele 
ederken M.Ö. X. yüzyılda Doğu Anadolu’da Urartu devleti kurulmuş ve 
hâkimiyeti üç asır devam etmiştir. M.Ö. VII. yüzyıl sonlarında 
Anadolu’yu doğudan Kimmerler istila ederken batıdan da Trak-Frik ka-
vimlerinin istilası başlamıştır. Ermeni tarihçileri arasında en çok 

                                                 
1  Geniş bilgi için bkz. M. Hanefi Palabıyık, “Türk İslam Kültürünün Kaynağı Olarak 

Coğrafyacılık/Klasik Coğrafya Eserleri ve Seyahatnameler”, Uluslararası Türk Kültür ve Sanatı 
Sempozyumu 29-30 Ekim 2020 Etimesgut/Ankara, I-V, ed. Nurettin Güz-Bünyamin Ayhan, Ankara: 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Kültür Yay., 2020, I, 106-170 

 

benimsenen teoriye göre, Ermeniler bu Friglere mensup olup Balkan 
kökenlidirler; İlliryalıların baskısıyla M.Ö. VI. yüzyıl başlarında Doğu 
Anadolu’ya göç ederek yerleşmişlerdir. 

M.Ö. 550 yılından itibaren Anadolu’ya, İran’da Medlerin yerini 
alan Persler hâkim olmaya başlamışlardır. Ermeni adına ilk kez, M.Ö. 521 
yılında Pers kralı Darius’un Behistun yazıtında “Ermenileri yendim” 
ifadesiyle rastlanmaktadır. Bu tarihi belgeye göre, Ermenilerin Doğu 
Anadolu’daki varlıklarının ancak M.Ö. 521 yılına kadar gidebildiği 
anlaşılmaktadır. Pers hâkimiyetine M.Ö. 331 yılında Büyük İskender 
tarafından son verilmiş ve bu tarihten itibaren Helenistik devir 
başlamıştır. Makedonya İmparatorluğu’nun parçalanmasından sonra, 
Anadolu’nun doğusu M.Ö. 215 yılında Selefkoslar’ın hâkimiyetine gir-
miştir. M.Ö. 133 yılında ise, Anadolu Roma İmparatorluğu’nun eline 
geçmiştir. Miladi 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye taksim edilince 
Anadolu, Doğu Roma yani Bizans’ın hissesine düşmüştür. Bizanslılar 
Anadolu’ya ancak Fırat nehrine kadar sahip olabilmişler, Fırat’ın 
doğusunda kalan bölgeler ise bazen Sasanilerin, bazen de Bizanslıların 
istilası altında kalmıştır. Bizans, nihayet V. yüzyıl başlarından itibaren 
Doğu Anadolu’yu da ele geçirmiştir. VII. yüzyıl sonlarından itibaren 
Tarsus’dan Erzurum’a kadar uzanan hattın doğusunda kalan bölgeler 
Emevîlerin hâkimiyetine girmiş, Emevîlerden sonra da X. yüzyıl 
sonlarına kadar Abbasîlerin elinde kalmıştır. X. yüzyıl sonlarında 
Anadolu’nun tamamına tekrar Bizans hâkim olmuştur. XI. yüzyıl 
başlarında Arapların Bizans karşısında gerilemeye başladıkları bir sırada 
İslam dünyasının başına Türkler geçmiştir. 

Selçuklu fethinden önce, Anadolu’nun doğusunda Bizans’a tâbi iki 
Ermeni prensliği bulunuyordu. Bunlardan birisi Bagrat hanedanının 
elindeki Ani, diğeri de Ardzuruni ailesinin başında bulunduğu Van 
Gölü’nün doğusundaki Vaspuragan prensliği idi. Her iki prenslik de 
daha önce Abbasilere tâbî iken X. yüzyıl sonlarında, bölgeye hâkim olan 
Bizans hâkimiyetine girdiler. 

Türklerin Bizans’a doğru akınları başlayınca Vaspuragan prensi 
Senekharim, Bizans imparatoru II. Basil (366-416/976-1025) ile anlaşarak, 
412/1021 yılında Van’ı Bizans’a terk edip tebaasının büyük bir kısmı ile 
kendisine tahsis edilmiş olan Sivas bölgesine gitti. Böylece Van’daki 
Vaspuragan Ermeni prensliğine de son verildi. Van’ı işgal eden Bizans, 
civardaki Ermenilerin bir kısmını Orta Anadolu’ya bir kısmını da 
422/1030’da Arap Numayrî hanedanının elinden almış olduğu Urfa’ya 
yerleştirdi. Bizans’ın Vaspuragan Ermeni prensliğini ilhakından 32 yıl 
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sonra 446/1054 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey Van gölü 
civarına bir sefer yaptı. Malazgirt’e kadar ilerleyerek geri İran’a döndü.  

Ani’ye gelince, Vaspuragan prensliğinin ortadan kaldırıldığı 
tarihlerde bu şehir yine Bizans’a tâbi Ermeni Sempat’ın elinde 
bulunuyordu. Sempat, Bizans imparatoru II. Basil’in Gürcistan seferi 
sırasında Gürcü kralı Giorgi’yi tutmuştu. Vaspuragan prensliği ortadan 
kaldırılınca Sempat, Bizans imparatoru II. Basil’in intikam almasından 
korkup, Patrik Petros’u ona göndererek Ani’yi Bizans’a vasiyet etti. 
Sempat’ın ölümünden sonra, Bizans vasiyet mucibince Ani’yi 
Ermenilerden talep etmeye başladı. Bizans’a karşı koyan Sempat’ın 
yeğeni hile ile imparatorluk merkezine götürülerek 437/1045 yılında da 
Ani prensliğine son verildi. Kars ve Ani şehirleri 457/1064 yılında Sultan 
Alp Arslan tarafından fethedildi. Daha sonra Selçuklular 464/1071’de 
kazanılan Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’yu fethe giriştiler. 

Görüldüğü gibi Türk fethinden çok önce Ermeni prensliklerine 
Bizans tarafından son verilmiştir. Türk fethinden önce Doğu 
Anadolu’daki Ermeni halkı Orta Anadolu’ya tehcir edildi. Ermeni tarihçi 
Matthieu bu tehcir olayını şu sözlerle ifade eder: “İktidarsız ve 
kadınlaşmış iğrenç Rum milleti, Ermenistan’ın en cesur evlatlarını 
yurtlarından koparıp dağıttılar, milletimizi tahrip edip, Türklerin 
istilasını kolaylaştırdılar.” Selçuklular Malazgirt zaferini müteakip birkaç 
yıl içinde Anadolu’yu baştanbaşa kat ederek Marmara sahillerine ulaş-
tılar.”2 

Bölgenin tarihi, İslam coğrafyacılarının eserlerini kaleme aldıkları 
sırada, Abbasî, Bizans Türk ve Ermeni mücadelelerine sahne olmaktadır. 
Fakat sonuçta bölge tamamen Bizanslılardan Selçuklu ve daha sonra da 
Osmanlı Türklerinin eline geçmiştir. 

Ağrı ve Cudi Dağları hakkındaki çağdaş bazı iddia ve 
tartışmaların, İslam coğrafyacılarının verdikleri bilgiler ışığında daha iyi 
anlaşılacağını düşünmekteyiz. Bu yüzden dağların coğrafyasından 
bahsettikten sonra o bilgilerin dökümünü verip değerlendirmek 
istiyoruz. 

                                                 
2  Refet Yinanç, “Selçuklular ve Osmanlıların İlk Dönemlerinde Ermeniler”, Türk Tarihinde Ermeniler 

Sempozyumu -Tebliğler ve Panel Konuşmaları- İzmir: Dokuz Eylül Üniv. Rektörlüğü Yay., 1983, s. 67-69. 
Ayrıca bkz. Afif Erzen, Doğu Anadolu ve Urartular, Ankara: TTK Yay., 1984, s. 43-47; Ahmet Hulki 
Saral, Ermeni Meselesi, by., yy., 1970, s. 3 vd; Yalçın Hatunoğlu-Abdülkadir Gül, Ağrı İli ve Havalisi 
Tarihi, Ağrı: Ağrı Valiliği Kültür Yay., 1999, s. 23 vd.; R. H. Hewsen, “Ayrarat”, Encyclopaedia Iranica, 
https://iranicaonline.org/articles/ayrarat (er. tar. 26.04.2021)  

 

2. Ağrı Dağı (Türkçe: Eğri Dağ; Farsça: Kûh-i Nûh; Ermenice: 
Masis) 

Doğu Anadolu yaylasının, kuzey batısındaki büyük Ağrı dağı 
(5137 m.) ve güney doğusundaki küçük Ağrı dağı’nın (3896 m.) 
zirveleriyle en yüksek dağ olarak, Aras ovasında küçük tepeler teşkil 
etmeden, çevre uzunluğu 130 km. ve alan olarak 1200 km2’lik geniş bir 
taban üzerinde hemen hemen birden bire yükselmesi, zaten geleneğinde 
dağ kültü bulunan toplumlar için, hakkında efsaneler üretmeye uygun 
olmalıdır.3 Mutlak irtifaı ile Ağrı dağı Avrupa’nın bütün dağlarından 
yüksektir ve 4363 metreye varan nisbî yüksekliği ile de, yeryüzünün 
diğer kısımlarındaki büyük dağların birçoğundan yüksektir. Ağrı dağı 
muazzam Himalaya ve güney Amerika’daki And dağlarından daha 
ziyade, etrafına hâkim bir vaziyettedir ve hele kuzeyden bakılırsa, bu 
münferit yekpare kütle, dünyanın belki en muazzam manzarasını arz 
etmektedir. 

Ağrı’nın 4000 metreden yukarılarda olan kesimi sürekli kar ile 
örtülüdür. Dağın zirvesinde ayrıca 12 km2 genişliğinde bir buzul bulunur 
ki, bu buzul Türkiye’de mevcut az sayıdaki buzullar arasında en büyük 
olanıdır. 1737 m. yükseklikte bulunan 1600 kadar ahalisiyle Arguri Köyü 
ve iki mil yukarısında yer alan Yakup manastırı mıntıkası haricindeki 
yerler, yerleşime uygun değildir. 20 Haziran 1820 yılındaki depremden 
sonra oralarda da yaşam bitmiştir. 

Seyrek ağaçları istisna edilirse, doğu Anadolu’nun bütün dağları 
gibi, Ağrı dağının da ayırt edici vasfı, ormandan tamamı ile mahrum 
olmasıdır. Nebat azlığının neticesi olarak hayvan mecmuası da pek 
fakirdir. Yakup vadisinde, insan elinin vücuda getirmiş olduğu tesisatın 
yok olmasından beri, Ağrı dağı, vahşi bir çöl gibi, boş ve ıssız bir yer 
olmuştur. 

Yakındoğu kültürlerinde Ağrı dağıyla ilgili pek çok efsane 
geliştirilmiştir. Ermenilerin, buranın kendi ülkelerinin merkezi olduğu 

                                                 
3  Dağ kültleri, kutsal kabul edilen dağlar, dinlerde dağla ilgili inançlar hk. bkz. Mircea Eliade, Dinler 

Tarihi İnançlar ve İbadetlerin Morfolojisi, çev. Mustafa Ünal, Konya: Serhat Kitabevi, 2005, s. 135-139, 
442-447; Hikmet Tanyu, Dinler Tarihi Araştırmaları, Ankara: Ankara Üniv. İlahiyat Fak. Yay., 1973, s. 
5-27; Ö. Faruk Harman, “Dağ”, DİA, s. VIII,400-401. Türklerde Dağ Kültü hk. bkz. Hikmet Tanyu, 
Dinler Tarihi Araştırmaları, s. 28-77; A. Yaşar Ocak, “Eski Türkler'de Dağ Kültü”, DİA, s. VIII,401-402; 
A. Yaşar Ocak, Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler, Ankara: TTK Yay., 1992, s. 70 vd.; 
Abdülkadir İnan, “Türk Boylarında Dağ, Ağaç (Orman), ve Pınar Kültü”, Makaleler ve İncelemeler I-II, 
Ankara: TTK Yay., 1991, s. II,253-259. Ayrıca bkz.: Yunus Berkli, Erzurum ve Erzincan Çevresinde 
Görülen Koyun, Koç ve At Biçimli Mezar Taşları  ve Sanat Tarihindeki Yeri (Atatürk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2007, Yayınlanmamış Doktora Tezi), s. 49-50; Yaşar Kalafat, Altaylar’dan 
Anadolu’ya Kamizm Şamanizm, İstanbul: Yeditepe Yay., 2004, s. 52-53, 118, 121, 125; Yaşar Kalafat, 
Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1996, s. 41-45 
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sonra 446/1054 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey Van gölü 
civarına bir sefer yaptı. Malazgirt’e kadar ilerleyerek geri İran’a döndü.  
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iddiası, Yahudi kutsal metinlerinde ve Hıristiyanlıkta Nuh’un gemisinin 
bu dağa indiği inancı, Ağrı dağının hem siyasî hem de dinî yönden 
önemini artırmıştır, 

Ağrı dağı, çeşitli geleneklerde farklı şekillerde adlandırılmıştır. 
Ancak ‘Ararat’ denmesi, Ahd-i Atlk’te (Tekvîn, 8/4), Nuh’un gemisinin 
tufandan sonra oturduğu dağın ‘Ararat dağları’ diye adlandırılmasından 
ve Ararat’ın Ağrı dağı ile aynı sayılmasından kaynaklanmıştır. Hâlbuki 
Ahd-i Atik’teki ‘Ararat Dağları’ ifadesini, bugünkü Ağrı dağı yerine, Van 
gölünün güneyindeki dağlar olarak anlamak daha doğrudur. Çünkü 
‘Tekvîn 8/4’ün Aramice ve Süryanice tercümeleri, geminin indiği dağı 
‘Ture Kardu’ olarak zikreder ki, burası Van gölünün güneydoğusundaki 
dağlardır. Süryani yorumculara göre ‘Ture Kardu’, Kur’ân’da da (Hud 
11/44) geminin indiği dağ olarak gösterilen ‘Cudi Dağı’dır. 

Ermenilerin inancına göre, Ararat dağının eteklerine kurulmuş, 
önemli şehirlerden biri olan Nahçıvan, dünyanı en eski şehridir ve 
Nuh’un gemisinin oturmuş olduğu bu dağdan üç livâ mesafesinde inşa 
edilmiştir. Onlar bu şehrin ismini, Nuh’un gemisinin gelişiyle 
irtibatlandırmaktadırlar. Çünkü Ermenicede ‘neh’-’nuh’ ‘sefine’, ‘cevan’ 
da ‘yerleşmiş’ manasınadır. 4  Ermeniler şuna da inanmaktadırlar: 
Tufandan sonra Nuh, bu şehre yerleşmiştir ve burada medfûndur. Diğer 
yandan bir rivayete göre, Ararat dağının eteklerindeki bir Hıristiyan 
köyünde bir manastır vardır ve adı, ‘Havarilerin Kilisesi’ anlamında olan 
‘Ârûkîl Vânk’dır. Ermeniler bu mabet sebebiyle fazlaca saygı 
görmektedirler. Yine onlar inanmaktadırlar ki, tufandan sonra Nuh, ilk 
önce burayı yerleşim yeri seçmiş ve kurbanın başlama törenini bu 
mekânda uygulamıştır. Yine inanmaktadırlar ki, ‘Tekvin 9/21’in 
yorumuna göre, tufandan sonra Nuh’un yetiştirdiği ‘asmalık’ da aynı 
şehirdedir. Ve Nuh’un gemisinden kalan ‘söğüt dalı’ da burada 
yeşermiştir ve o dal, 1840’daki depremden dolayı ortadan kaybolmuştur. 
Aslında bu tür iddiaların her vatan toprağı için yapıldığı ve vatandaşları, 
vatan toprağına bağlamak için bu efsanelere sarınıldığı unutulmamalıdır. 
Bunu, bu iddiaların çok eski olmayıp sonraki eserlerde yer alması da 
teyit etmektedir. 

Ayrıca Ermeniler, Ağrı dağını dünyanın anası olarak 
kutsallaştırmakta ve muhayyel Ermenistan’ın merkezi olarak 
göstermektedirler. Türkiye dışından birçok yabancının, Nuh’un 
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bk. Bilge Umar, Türkiye’deki Tarihsel Adlar, İstanbul: İnkılab Yay., 1993, s. 26; Ahmet Rıfat, “Ararat”, 
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gemisinin Ağrı dağında olduğuna dair ısrarlı iddiaları turistik ve sportif 
görünümlü de olsa, onlarca gerçekleştirilen bazı tırmanışların Ağrı 
dağına yönelik birtakım siyasî, stratejik ve dinî emellerle bağlantılı 
olduğunu düşündürmektedir.5 

3. Cudi Dağı 
Cudi dağı asıl şöhretini, Nuh (as)’ın gemisinin bu dağ üzerine 

oturduğunu ifade eden kutsal metinlere ve meşhur Mezopotamya 
efsanesine borçludur. Bu nedenle, dinler tarihi ve bilhassa İslam dini 
bakımından önemlidir. Zira Kur’ân’da (Hûd 11/44) Nuh peygamberin 
gemisinin, tufandan sonra Cudi Dağına oturduğu belirtilmektedir. “Rrt” 
kelimesi (Tekvin, 8/4), Kitab-ı Mukaddes yazarlarınca hatalı 
yorumlanmış ve Nuh’un gemisinin indiği yer olarak Ağrı Dağı 
gösterilmişse de bunun gerçeğe uygun olmadığı anlaşılmaktadır. Zira X. 
yüzyıla kadar birçok Ermeni müellifin ve daha başkalarının eserlerine 
dayanarak Ağrı dağının tufan ile münasebeti bulunmadığını oldukça 
büyük bir katiyetle tespit etmek mümkündür. Eski Ermeni 
rivayetlerinde, Nuh’un gemisinin bir dağ üzerine oturması hakkında 
hiçbir malumat yoktur. Daha sonraki Ermenice telifatta böyle bir dağın 
zikredilmiş bulunması, Nuh’un gemisini Ağrı diyarının dağları (yahut 
bir dağı) üzerine oturtmuş olan Kitab-ı Mukaddesin tesiri neticesi olarak 
izah olunmalıdır. Bu havalinin en yüksek ve en meşhur dağı Masik 
(Masis)’tir; şu halde Nuh’un gemisi de bu zirveye oturmuş olabilirdi. 
Ermeni efsanesinin bundan sonraki yayılma safhası, Avrupalıların, 
Tekvin (8/4)’in yanlış bir tefsiri neticesi olarak, bir ülke adı olan Ararat 
(Ermenice: Airarat) ismini, Masik dağına vermiş olmalarından ileri 
gelmiştir. 

Nuh’un gemisinin Masik dağı zirvesine oturmasına dair olan 
rivayet, ancak XI ve XII. asırlarda, Ermeni edebiyatında yer tutmağa 
başladı. Bundan daha eski olan tefsiri göre, Cebel-i Cudi yahut Hıristiyan 
müelliflerince, Gordyene (Süryanice: Kardu, Ermenice: Kordukh) denilen 
dağların, Nuh’un gemisinin karaya oturma mahalli olduğu kabul 
edilmiştir. Kadim Yahudi-Babil ananesi, sonraları Hıristiyanlar 
tarafından kabul edilmiş idi; Araplar Bohtan’ı fethettikleri zaman, bu 

                                                 
5  Bkz. Hikmet Tanyu, “Ağrı Dağı”, DİA, I,481-482; M. Streck, “Ağrı Dağı”, İA, I,152-153; M. Streck-F. 
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iddiası, Yahudi kutsal metinlerinde ve Hıristiyanlıkta Nuh’un gemisinin 
bu dağa indiği inancı, Ağrı dağının hem siyasî hem de dinî yönden 
önemini artırmıştır, 

Ağrı dağı, çeşitli geleneklerde farklı şekillerde adlandırılmıştır. 
Ancak ‘Ararat’ denmesi, Ahd-i Atlk’te (Tekvîn, 8/4), Nuh’un gemisinin 
tufandan sonra oturduğu dağın ‘Ararat dağları’ diye adlandırılmasından 
ve Ararat’ın Ağrı dağı ile aynı sayılmasından kaynaklanmıştır. Hâlbuki 
Ahd-i Atik’teki ‘Ararat Dağları’ ifadesini, bugünkü Ağrı dağı yerine, Van 
gölünün güneyindeki dağlar olarak anlamak daha doğrudur. Çünkü 
‘Tekvîn 8/4’ün Aramice ve Süryanice tercümeleri, geminin indiği dağı 
‘Ture Kardu’ olarak zikreder ki, burası Van gölünün güneydoğusundaki 
dağlardır. Süryani yorumculara göre ‘Ture Kardu’, Kur’ân’da da (Hud 
11/44) geminin indiği dağ olarak gösterilen ‘Cudi Dağı’dır. 

Ermenilerin inancına göre, Ararat dağının eteklerine kurulmuş, 
önemli şehirlerden biri olan Nahçıvan, dünyanı en eski şehridir ve 
Nuh’un gemisinin oturmuş olduğu bu dağdan üç livâ mesafesinde inşa 
edilmiştir. Onlar bu şehrin ismini, Nuh’un gemisinin gelişiyle 
irtibatlandırmaktadırlar. Çünkü Ermenicede ‘neh’-’nuh’ ‘sefine’, ‘cevan’ 
da ‘yerleşmiş’ manasınadır. 4  Ermeniler şuna da inanmaktadırlar: 
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köyünde bir manastır vardır ve adı, ‘Havarilerin Kilisesi’ anlamında olan 
‘Ârûkîl Vânk’dır. Ermeniler bu mabet sebebiyle fazlaca saygı 
görmektedirler. Yine onlar inanmaktadırlar ki, tufandan sonra Nuh, ilk 
önce burayı yerleşim yeri seçmiş ve kurbanın başlama törenini bu 
mekânda uygulamıştır. Yine inanmaktadırlar ki, ‘Tekvin 9/21’in 
yorumuna göre, tufandan sonra Nuh’un yetiştirdiği ‘asmalık’ da aynı 
şehirdedir. Ve Nuh’un gemisinden kalan ‘söğüt dalı’ da burada 
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Aslında bu tür iddiaların her vatan toprağı için yapıldığı ve vatandaşları, 
vatan toprağına bağlamak için bu efsanelere sarınıldığı unutulmamalıdır. 
Bunu, bu iddiaların çok eski olmayıp sonraki eserlerde yer alması da 
teyit etmektedir. 

Ayrıca Ermeniler, Ağrı dağını dünyanın anası olarak 
kutsallaştırmakta ve muhayyel Ermenistan’ın merkezi olarak 
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4  Bu isimlendirmenin yanlışlığı hk. bkz. V. Minorsky, “Nahçıvan”, İA, IX, 34. Ayrıca Ararat ismi hk. 

bk. Bilge Umar, Türkiye’deki Tarihsel Adlar, İstanbul: İnkılab Yay., 1993, s. 26; Ahmet Rıfat, “Ararat”, 
Lügat-ı Tarihiyye ve Coğrafiye I-VIII, İstanbul 1299, s. I,115 

 

gemisinin Ağrı dağında olduğuna dair ısrarlı iddiaları turistik ve sportif 
görünümlü de olsa, onlarca gerçekleştirilen bazı tırmanışların Ağrı 
dağına yönelik birtakım siyasî, stratejik ve dinî emellerle bağlantılı 
olduğunu düşündürmektedir.5 
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büyük bir katiyetle tespit etmek mümkündür. Eski Ermeni 
rivayetlerinde, Nuh’un gemisinin bir dağ üzerine oturması hakkında 
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5  Bkz. Hikmet Tanyu, “Ağrı Dağı”, DİA, I,481-482; M. Streck, “Ağrı Dağı”, İA, I,152-153; M. Streck-F. 

Taeschner, “Aghri Dagh”, EI2, I,152-153; X. de Planhol, “Ararat”, Encyclopaedia Iranica, 
https://iranicaonline.org/articles/ararat-mount-pers (er. tar. 26.04.2021); Asgar Nazaryan, “Ararat”, 
Dâiratu’l-Ma’ârif-i Bozorg-i İslâmî, Tehrân, 1369/1989, s. I,278-279; Şemseddin Sami, “Ararat”, 
Kâmûsu’l-A’lâm I-VI, İstanbul: Mihran Matbaası, 1306/1889, s. I,72; “Nahçıvan”, s. VI,4570; Ahmet 
Rıfat, “Ararat”, Lügat-ı Tarihiyye ve Coğrafiyye I-VIII, İstanbul, 1299, s. I,115 
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efsaneyi Hıristiyanlardan öğrendiler ve kendilerine adapte ettiler. Çünkü 
peygamber kıssaları hususundaki bilgilerin, İslamî gelenekte ‘İsrailiyat’ 
adıyla yer tutarak kabul gördüğü malumdur. Ayrıca yine iddia edildiği 
gibi bu isim Arabistan’da bulunan bir dağın ismi ise, Cudi adının 
Arabistan’dan Elcezire’ye nakli de, her halde Arapların bu bölgeyi istilası 
zamanında vukua gelmiş olmalıdır. Yine aynı geleneğin tesiriyle 
uydurulmuş olan Hz. Âdem’in Tûr-i Sinâ, Tûr-i Zeytâ, Lübnan ve Cudi 
dağlarından getirdiği taşlarla Kâbe’yi inşa ettiği rivayeti de, sahih 
değildir. 

Esasen Ağrı dağı çok yüksek ve sarp olup insan hayatı için önemli 
olan su, ağaç, barınacak yerler vb. imkânlardan yoksundur. Bu sebeple 
geminin oraya inmesi mümkün görünmemektedir. Cudi dağında ise 
barınacak birçok mağaranın mevcudiyeti, tepesinin geminin inişine 
uygun bir yüzey oluşturması ve beslenme imkânlarına sahip bulunması, 
geminin oraya inmesi için yeterli ipuçları vermektedir. Geminin 
oturduğu mahallin Yeşildağ adını alışı da dikkate şayandır. Bazı yerleri 
sarp ve engebeli olmakla beraber, çıkılması ve inilmesi çok kolay bir 
dağdır. Güney kesiminden Dicle’ye sel ve çaylar dökülmektedir. Yüksek-
liği fazla olmamakla beraber güney ve batı yönünden oldukça görkemli 
bir görünüşe sahiptir. Kurak bir bölgede yer almasına rağmen 500 
milimetrenin üzerinde yağmur düşmektedir. Bundan dolayı 1500-2000 
metreler arasında çam ve meşe ormanları mevcuttur. 

Gerek Cudi dağının yapısı, gerekse konuyla ilgili tarihî bilgi ve 
rivayetler, Kur’ân’da geminin ‘üzerine oturduğu’ bildirilen Cudi dağının, 
Türkiye’nin güneydoğusunda Türkiye-Irak sınırına 15 km. uzaklıkta, 
Dicle ırmağının kıyısında bulunan Cizre’nin 32 km. kuzeydoğusunda, 
Şırnak il merkezine 17 km. mesafede bulunan dağ olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

Ancak çok az kısmıyla Ağrı dağı havalisi ve Cudi dağı havalisi, 
bugün bile Tufan’a ve gemisinden çıktıktan sonra Nuh’un hayatına dair 
hatıralar ve efsaneler ile doludur. Müslümanların Cûdî hakkındaki çoğu 
rivayeti Ağrı dağına da uyar. Nitekim dağın eteğinde yerleşik bulunan 
Karyat Samanin (Seksenler kariyesi, Süryanice: S’maninı; Ermenice: 
T’manı=sekiz), nakledilen efsaneye göre, Nuh’un gemisinden çıkmış 
olanlar tarafından kurulmuş ilk kasabadır.6 

                                                 
6  Bkz. Hikmet Tanyu, “Cûdî Dağı”, DİA, VIII,79-80; M. Streck, “Cûdî”, İA, III,223-225; M. Streck, 

“Djûdî”, EI2, II,573-574; Asgar Nazaryan, “Ararat”, Dâiratu’l-Ma’ârif-i Bozorg-i İslâmî, Tehrân, 
1369/1989, s. I,278-279; Şemseddin Sami, “Cûdî”, s. III,1848 

 

4. İslam Coğrafyacılarının Ağrı ile Cudi Dağları Hakkındaki 
Kayıtları7 

1. İbn Hurdâzbih (v. 300/912), el-Mesâlik ve’l- Memâlik: 

“Nuh’un gemisi Karda dağındaki Cûdî’de durdu.”8 

2. Kudâme b. Ca’fer (320/932’de yazdı), Kitâbu’l- Harac: 

“Nuh’un gemisi Cûdî’ye gelerek durmuştur.”9 

“Beşinci iklimde 29 dağ vardır ‘Hâris’ ve ‘Huveyris’ dağları da 
bunlardandır ve bu dağların yüksekliği 33 mildir.”10 

3. Mes’ûdî (v. 345/956), Murûcu’z- Zeheb: 

“Gemi Cûdî’ye oturdu. Cûdî, Musul bölgesinde Cezîretu İbni 
Ömer’de Bâsûrî beldesinde bir dağdır. Onunla Dicle arası 80 fersahtır. 
Geminin konduğu yer bu dağın başındadır.”11 

“Nuh ve üç oğlu, Sâm, Hâm ve Yâfes, ve Nuh’un gelinleri, 
oğullarının karıları ve kırk erkek ile kırk kadın gemiden indiler. Dağın 
eteğine doğru yürüdüler ve burada ‘Semânîn’ ismini verdikleri bir şehir 
inşa ettiler. Bu, zamanımıza kadar oranın ismidir. Bu 332 senesidir.”12 

“Benî Hamdân bölgesinden olan Musul diyarındaki el-Cezîre 
toprağında bulunan ‘Semânîn’ şehrinin adlandırılması, gemide Nuh’la 
birlikte olanların sayısına nispetledir.”13 

4. el-Makdisî (357/967’de yazdı), Kitâbu’l- Bed’ ve’t- 

Târîh: 

“Nuh, gemiden Aşure günü indi ve ‘Karda’da, ismini 

‘Semânîn’ koyduğu bir köy inşa etti.”14 

5. İbn Havkal (367/977’de yazdı), Sûretü’l- ‘Arz: 

“İrminiyye’nin dağları ‘Hâris’ ve ‘Huveyris’ dağları tarafından 
‘Eher’ ve ‘Verzukân’ dağlarına bitişir ve kuzeyden Tiflis’e uzanır. Orada 

                                                 
7  Alıntılar, müelliflerin eserlerini telif veya ölüm sıralarına göre dizilmiş, ayrıca sonuna üç yabancı 

seyyahın verdikleri bilgiler de örnek olarak eklenmiştir. 
8  İbn Hurdâzbih, Ebû’l-Kâsım Ubeydullâh b. ‘Abdullah, Kitâbu’l-Mesâlik ve’l-Memâlik, thk. M. J. De 

Goeje, Brill, 1889, s. 76 
9  Kudâme b. Ca’fer, Ebû’l-Ferec, Min Nubezi Kitâbi’l-Harac ve San’ati’l-Kitâbe, thk. M. J. De Goeje, Brill, 

1889, s. 245 
10  Kudâme b. Ca’fer, s. 232 
11  Mes’ûdî, Ebû’l-Hasen ‘Ali b. el-Huseyn b. ‘Ali Murûcu’z-Zeheb ve Me’âdini’l-Cevher I-IV, nşr. Yusuf 

Es’ad Dâğir, 2. baskı, Kum, 1404/1984, s. I,51 
12  Mes’ûdî, s. I,51 
13  Mes’ûdî, s. I,396 
14  el-Makdisî, Mutahhar b. Tâhir, Kitâbu’l-Bed’ ve’t-Târîh I-IV, nşr. C. Huart, Paris, 1903, s. III,24 



İslam Coğrafyacılarına Göre Ağrı Ve  Cûdî Dağları
M. Hanefi PALABIYIK

129
 

efsaneyi Hıristiyanlardan öğrendiler ve kendilerine adapte ettiler. Çünkü 
peygamber kıssaları hususundaki bilgilerin, İslamî gelenekte ‘İsrailiyat’ 
adıyla yer tutarak kabul gördüğü malumdur. Ayrıca yine iddia edildiği 
gibi bu isim Arabistan’da bulunan bir dağın ismi ise, Cudi adının 
Arabistan’dan Elcezire’ye nakli de, her halde Arapların bu bölgeyi istilası 
zamanında vukua gelmiş olmalıdır. Yine aynı geleneğin tesiriyle 
uydurulmuş olan Hz. Âdem’in Tûr-i Sinâ, Tûr-i Zeytâ, Lübnan ve Cudi 
dağlarından getirdiği taşlarla Kâbe’yi inşa ettiği rivayeti de, sahih 
değildir. 

Esasen Ağrı dağı çok yüksek ve sarp olup insan hayatı için önemli 
olan su, ağaç, barınacak yerler vb. imkânlardan yoksundur. Bu sebeple 
geminin oraya inmesi mümkün görünmemektedir. Cudi dağında ise 
barınacak birçok mağaranın mevcudiyeti, tepesinin geminin inişine 
uygun bir yüzey oluşturması ve beslenme imkânlarına sahip bulunması, 
geminin oraya inmesi için yeterli ipuçları vermektedir. Geminin 
oturduğu mahallin Yeşildağ adını alışı da dikkate şayandır. Bazı yerleri 
sarp ve engebeli olmakla beraber, çıkılması ve inilmesi çok kolay bir 
dağdır. Güney kesiminden Dicle’ye sel ve çaylar dökülmektedir. Yüksek-
liği fazla olmamakla beraber güney ve batı yönünden oldukça görkemli 
bir görünüşe sahiptir. Kurak bir bölgede yer almasına rağmen 500 
milimetrenin üzerinde yağmur düşmektedir. Bundan dolayı 1500-2000 
metreler arasında çam ve meşe ormanları mevcuttur. 

Gerek Cudi dağının yapısı, gerekse konuyla ilgili tarihî bilgi ve 
rivayetler, Kur’ân’da geminin ‘üzerine oturduğu’ bildirilen Cudi dağının, 
Türkiye’nin güneydoğusunda Türkiye-Irak sınırına 15 km. uzaklıkta, 
Dicle ırmağının kıyısında bulunan Cizre’nin 32 km. kuzeydoğusunda, 
Şırnak il merkezine 17 km. mesafede bulunan dağ olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

Ancak çok az kısmıyla Ağrı dağı havalisi ve Cudi dağı havalisi, 
bugün bile Tufan’a ve gemisinden çıktıktan sonra Nuh’un hayatına dair 
hatıralar ve efsaneler ile doludur. Müslümanların Cûdî hakkındaki çoğu 
rivayeti Ağrı dağına da uyar. Nitekim dağın eteğinde yerleşik bulunan 
Karyat Samanin (Seksenler kariyesi, Süryanice: S’maninı; Ermenice: 
T’manı=sekiz), nakledilen efsaneye göre, Nuh’un gemisinden çıkmış 
olanlar tarafından kurulmuş ilk kasabadır.6 

                                                 
6  Bkz. Hikmet Tanyu, “Cûdî Dağı”, DİA, VIII,79-80; M. Streck, “Cûdî”, İA, III,223-225; M. Streck, 

“Djûdî”, EI2, II,573-574; Asgar Nazaryan, “Ararat”, Dâiratu’l-Ma’ârif-i Bozorg-i İslâmî, Tehrân, 
1369/1989, s. I,278-279; Şemseddin Sami, “Cûdî”, s. III,1848 

 

4. İslam Coğrafyacılarının Ağrı ile Cudi Dağları Hakkındaki 
Kayıtları7 

1. İbn Hurdâzbih (v. 300/912), el-Mesâlik ve’l- Memâlik: 

“Nuh’un gemisi Karda dağındaki Cûdî’de durdu.”8 

2. Kudâme b. Ca’fer (320/932’de yazdı), Kitâbu’l- Harac: 

“Nuh’un gemisi Cûdî’ye gelerek durmuştur.”9 

“Beşinci iklimde 29 dağ vardır ‘Hâris’ ve ‘Huveyris’ dağları da 
bunlardandır ve bu dağların yüksekliği 33 mildir.”10 

3. Mes’ûdî (v. 345/956), Murûcu’z- Zeheb: 

“Gemi Cûdî’ye oturdu. Cûdî, Musul bölgesinde Cezîretu İbni 
Ömer’de Bâsûrî beldesinde bir dağdır. Onunla Dicle arası 80 fersahtır. 
Geminin konduğu yer bu dağın başındadır.”11 

“Nuh ve üç oğlu, Sâm, Hâm ve Yâfes, ve Nuh’un gelinleri, 
oğullarının karıları ve kırk erkek ile kırk kadın gemiden indiler. Dağın 
eteğine doğru yürüdüler ve burada ‘Semânîn’ ismini verdikleri bir şehir 
inşa ettiler. Bu, zamanımıza kadar oranın ismidir. Bu 332 senesidir.”12 

“Benî Hamdân bölgesinden olan Musul diyarındaki el-Cezîre 
toprağında bulunan ‘Semânîn’ şehrinin adlandırılması, gemide Nuh’la 
birlikte olanların sayısına nispetledir.”13 

4. el-Makdisî (357/967’de yazdı), Kitâbu’l- Bed’ ve’t- 

Târîh: 

“Nuh, gemiden Aşure günü indi ve ‘Karda’da, ismini 

‘Semânîn’ koyduğu bir köy inşa etti.”14 

5. İbn Havkal (367/977’de yazdı), Sûretü’l- ‘Arz: 

“İrminiyye’nin dağları ‘Hâris’ ve ‘Huveyris’ dağları tarafından 
‘Eher’ ve ‘Verzukân’ dağlarına bitişir ve kuzeyden Tiflis’e uzanır. Orada 

                                                 
7  Alıntılar, müelliflerin eserlerini telif veya ölüm sıralarına göre dizilmiş, ayrıca sonuna üç yabancı 

seyyahın verdikleri bilgiler de örnek olarak eklenmiştir. 
8  İbn Hurdâzbih, Ebû’l-Kâsım Ubeydullâh b. ‘Abdullah, Kitâbu’l-Mesâlik ve’l-Memâlik, thk. M. J. De 

Goeje, Brill, 1889, s. 76 
9  Kudâme b. Ca’fer, Ebû’l-Ferec, Min Nubezi Kitâbi’l-Harac ve San’ati’l-Kitâbe, thk. M. J. De Goeje, Brill, 

1889, s. 245 
10  Kudâme b. Ca’fer, s. 232 
11  Mes’ûdî, Ebû’l-Hasen ‘Ali b. el-Huseyn b. ‘Ali Murûcu’z-Zeheb ve Me’âdini’l-Cevher I-IV, nşr. Yusuf 

Es’ad Dâğir, 2. baskı, Kum, 1404/1984, s. I,51 
12  Mes’ûdî, s. I,51 
13  Mes’ûdî, s. I,396 
14  el-Makdisî, Mutahhar b. Tâhir, Kitâbu’l-Bed’ ve’t-Târîh I-IV, nşr. C. Huart, Paris, 1903, s. III,24 



2.Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu

2nd International Symposium of The Flood, Noah’s Ark And Mount Cudi 

130
 

bu dağa ‘Siyâhkûyeh’ karşısında Kabak’ dağı bitişir. Bu dağ büyük bir 
dağdır. Dendiğine göre bu yörenin insanları 300 küsur dil konuşurlarmış. 
Ben bunu, Erdebil’de olup birçok köye sahip olan Sublân dağını 
görünceye kadar kabul etmedim. Orada gördüm ki, her bir köy Fars ve 
Azeri dilinden başka özel bir dille konuşmaktalar.”15 

6. Hudûdu’l- ‘Âlem (372/982’de yazıldı): 

“Aynı bölgede (Ermenistan’da) birbirinden ayrılmış diğer iki dağ 
vardır. Yüksek olanına Hâris denir. Yol zorluğundan dolayı tepesine 
ulaşmak imkânsızdır. Daima karlı kaplıdır ve orada soğuk hüküm 
sürmektedir. Birçok Ermeni kasabası kendi av ve yakacaklarını bu 
dağdan temin ederler. Huveyris denen diğer dağ, Hâris’e benzer fakat 
ondan daha küçüktür.” 

“Cezire eyaletinde iki ayrı dağ vardır. Cudi deneni, civarına 
Nuh’un gemisinin oturduğu dağdır.”16 

“Sepid-rûz diye adlandırılan nehir, Ermenistan’daki 

Huveyris dağından doğar ve batıya doğru akar, ve Gilân’dan 

Hazar’a dökülür.”17 

7. Makdisî (378/988’de yazdı), Ahsenu’t- Tekâsîm: 

“‘Cebelu’l- Hâris’ İslam’ın üzerine yükselmektedir. Hiç kimsenin 
ona çıkması mümkün değildir. Onun Tâif dağlarından olan ‘el-
Huveyris’le birlikte olduğu söylenmektedir. er-Ress nehri üzerinde bin 
şehir vardır ve onlar şimdi bu ikisinin altındadır.”18 

“Nuh’un Gemisi Cûdî Dağı’nın üzerinde durdu ve oraya 
yerleşildi. Semânîn şehrini orada inşa ettiler.”19 

“Semânîn şehri İrminiyye karşısında yer alan Gazîr nehri 
üzerindedir. Nuh, gemiden indiği zaman bir köy yaptı, adını ‘Semânîn’ 
koydu. Bu, tufandan sonraki ilk köydür. Nuh, oraya beraberindeki her 
adam için birçok ev yaptı. Bu, el-Cezîre’de ilk yapılan şehirdir.”20 

8. İstahri (v. 339/950 sonrası), el-Mesâlik ve’l- Memâlik: 

                                                 
15  İbn Havkal, Sûretü’l-‘Arz, ter.: Ca’fer Şi’âr, by., 1345, s. 94 . (Ayrıca bkz. Y. Ziya Yörükân, Müslüman 

Coğrafyacıların Gözüyle Ortaçağda Türkler, haz. Mehmet Şeker vd., İstanbul: Gelenek Yay., 2004, s. 96) 
16  Hudûdu’l-‘Âlem, s. 66 
17  Hudûdu’l-‘Âlem, s. 77 
18  Makdisî, Şemsuddîn Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed b. Ebu Bekr, Kitâbun Ahsenu’t-Tekâsîm fî 

Ma’rifeti’l Ekâlîm, ed.: M. J. De Goeje, 2. baskı, Brill, 1906, s. 380 
19  Makdisî, s. 136 
20  Makdisî, s. 138 

 

“Azerbaycan, İrminiyye ve Rân ülkelerinin çok yerleri dağlıktır. 
Debîl’de el-Hâris denen büyük bir dağ vardır. Bu dağ yüksek ve 
erişilmesi güç olduğundan tepesine çıkılamaz. Üzerinde devamlı kar 
bulunur. Ondan sonra el-Huveyris denilen küçük bir dağ vardır. 
Buraların suları el-Hâris’ten çıkar. Odunlukları ve avlanacakları yerler de 
el-Hâris’tendir. Bu şehirlerde el-Hâris’ten daha büyük bir dağın 
bilinmediği söylenir.”21 

9. Yâkût el-Hamevî (v. 626/1229), Mu’cemu’l- Buldân: 

“el-Hâris: …. 

el-Hâris ve el-Huveyris, Ermîniyye’de iki dağdır. Bunların ikisinin 
de tepesinde Ermeni meliklerinin kabirleri hazineleriyle birlikte yer alır. 
Rivayet edilir ki, “Hekîm Belinâs, hiç kimse onları ele geçirmesin diye 
oraya büyü yaptı. Böylece hiçbir kimse dağa tırmanmaya güç 
yetirememiştir.” Medâinî de şöyle der: “el-Hâris ve el-Huveyris dağları, 
Debîl’de olup Huveyris b. Ukbe ve Hâris b. Amr el-Ğaneviyyîn’in 
isimlerini almışlardır. Bu iki kişi Selmân b. Rabi’a ile birlikte 
Ermîniyye’de bulundular. Bu ikisi bu dağlara ilk gidenler olduğu için, bu 
dağlar bunlarla adlandırıldılar. İbn Fakîh’in rivayetine göre, 
Ermîniyye’deki er-Ress nehri üzerinde 1000 adet şehir vardır. Allah 
onlara Mûsâ adlı bir peygamber –Mûsâ b. ‘İmrân değil- göndermiştir. O 
halkı davet edip, imana çağırmıştı. Onlar da yalanlayıp ona karşı geldiler, 
o da onlara dua etti de Allah el-Hâris ve el-Huveyris’i Tâif’ten onların 
üzerine göndermiştir.” Yine “er-Ress halkının bu iki dağın altında 
olduğu” da söylenir.”22 

“el-Cûdî: Musul vilayetinde Dicle’nin doğusunda Cezîretu İbni 
Ömer’de yer alan yüksek bir dağdır. Nuh’un gemisi, su taştığı zaman 
bunun üzerinde durmuştur. Tevrat’ta geçtiğine göre, “Allah Nuh’a, 300 
zira’ uzunluğu, 50 zira’ genişliği ve 30 zira’ yüksekliği olan bir gemi 
yapmasını emretti. Gemi ziftli ağaçlardan yapılmıştı. Tufan, Nuh 600 
yaşındayken, 2. ayın 17. gününde oldu. Yağmur 40 gün 40 gece sürdü. Su 
150 gün yeryüzünde kaldı. Gemi 7. ayın 17. günü el-Cûdî dağına oturdu. 
O zaman Nuh, 601 yaşındaydı. Yeryüzü kurudu, Nuh ve 
beraberindekiler gemiden indiler. Allah için bir mescid ve mezbahayı 

                                                 
21  İstahrî, Ebû İshâk İbrâhîm b. Muhammed el-Fârisî, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, thk. Muhammed Abdulâl 

el-Hînî, el-Cumhuriyyetu’l-Arabiyyetu’l-Muttahide, 1381/1961, s. 112 (Ayrıca bkz. İstahrî, Kitâbu’l-
Ekâlîm, nşr. J. H. Moeller, Gothae, 1839, s. 83; Yörükân, s. 207) 

22  Yâkût el-Hamevî, Şihâbuddîn Ebû Abdillah, Mu’cemu’l-Buldân I-V, Beyrût: Dâru Sâdır, ty., s. II,205 
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bu dağa ‘Siyâhkûyeh’ karşısında Kabak’ dağı bitişir. Bu dağ büyük bir 
dağdır. Dendiğine göre bu yörenin insanları 300 küsur dil konuşurlarmış. 
Ben bunu, Erdebil’de olup birçok köye sahip olan Sublân dağını 
görünceye kadar kabul etmedim. Orada gördüm ki, her bir köy Fars ve 
Azeri dilinden başka özel bir dille konuşmaktalar.”15 

6. Hudûdu’l- ‘Âlem (372/982’de yazıldı): 

“Aynı bölgede (Ermenistan’da) birbirinden ayrılmış diğer iki dağ 
vardır. Yüksek olanına Hâris denir. Yol zorluğundan dolayı tepesine 
ulaşmak imkânsızdır. Daima karlı kaplıdır ve orada soğuk hüküm 
sürmektedir. Birçok Ermeni kasabası kendi av ve yakacaklarını bu 
dağdan temin ederler. Huveyris denen diğer dağ, Hâris’e benzer fakat 
ondan daha küçüktür.” 

“Cezire eyaletinde iki ayrı dağ vardır. Cudi deneni, civarına 
Nuh’un gemisinin oturduğu dağdır.”16 

“Sepid-rûz diye adlandırılan nehir, Ermenistan’daki 

Huveyris dağından doğar ve batıya doğru akar, ve Gilân’dan 

Hazar’a dökülür.”17 

7. Makdisî (378/988’de yazdı), Ahsenu’t- Tekâsîm: 

“‘Cebelu’l- Hâris’ İslam’ın üzerine yükselmektedir. Hiç kimsenin 
ona çıkması mümkün değildir. Onun Tâif dağlarından olan ‘el-
Huveyris’le birlikte olduğu söylenmektedir. er-Ress nehri üzerinde bin 
şehir vardır ve onlar şimdi bu ikisinin altındadır.”18 

“Nuh’un Gemisi Cûdî Dağı’nın üzerinde durdu ve oraya 
yerleşildi. Semânîn şehrini orada inşa ettiler.”19 

“Semânîn şehri İrminiyye karşısında yer alan Gazîr nehri 
üzerindedir. Nuh, gemiden indiği zaman bir köy yaptı, adını ‘Semânîn’ 
koydu. Bu, tufandan sonraki ilk köydür. Nuh, oraya beraberindeki her 
adam için birçok ev yaptı. Bu, el-Cezîre’de ilk yapılan şehirdir.”20 

8. İstahri (v. 339/950 sonrası), el-Mesâlik ve’l- Memâlik: 
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“Azerbaycan, İrminiyye ve Rân ülkelerinin çok yerleri dağlıktır. 
Debîl’de el-Hâris denen büyük bir dağ vardır. Bu dağ yüksek ve 
erişilmesi güç olduğundan tepesine çıkılamaz. Üzerinde devamlı kar 
bulunur. Ondan sonra el-Huveyris denilen küçük bir dağ vardır. 
Buraların suları el-Hâris’ten çıkar. Odunlukları ve avlanacakları yerler de 
el-Hâris’tendir. Bu şehirlerde el-Hâris’ten daha büyük bir dağın 
bilinmediği söylenir.”21 

9. Yâkût el-Hamevî (v. 626/1229), Mu’cemu’l- Buldân: 

“el-Hâris: …. 

el-Hâris ve el-Huveyris, Ermîniyye’de iki dağdır. Bunların ikisinin 
de tepesinde Ermeni meliklerinin kabirleri hazineleriyle birlikte yer alır. 
Rivayet edilir ki, “Hekîm Belinâs, hiç kimse onları ele geçirmesin diye 
oraya büyü yaptı. Böylece hiçbir kimse dağa tırmanmaya güç 
yetirememiştir.” Medâinî de şöyle der: “el-Hâris ve el-Huveyris dağları, 
Debîl’de olup Huveyris b. Ukbe ve Hâris b. Amr el-Ğaneviyyîn’in 
isimlerini almışlardır. Bu iki kişi Selmân b. Rabi’a ile birlikte 
Ermîniyye’de bulundular. Bu ikisi bu dağlara ilk gidenler olduğu için, bu 
dağlar bunlarla adlandırıldılar. İbn Fakîh’in rivayetine göre, 
Ermîniyye’deki er-Ress nehri üzerinde 1000 adet şehir vardır. Allah 
onlara Mûsâ adlı bir peygamber –Mûsâ b. ‘İmrân değil- göndermiştir. O 
halkı davet edip, imana çağırmıştı. Onlar da yalanlayıp ona karşı geldiler, 
o da onlara dua etti de Allah el-Hâris ve el-Huveyris’i Tâif’ten onların 
üzerine göndermiştir.” Yine “er-Ress halkının bu iki dağın altında 
olduğu” da söylenir.”22 

“el-Cûdî: Musul vilayetinde Dicle’nin doğusunda Cezîretu İbni 
Ömer’de yer alan yüksek bir dağdır. Nuh’un gemisi, su taştığı zaman 
bunun üzerinde durmuştur. Tevrat’ta geçtiğine göre, “Allah Nuh’a, 300 
zira’ uzunluğu, 50 zira’ genişliği ve 30 zira’ yüksekliği olan bir gemi 
yapmasını emretti. Gemi ziftli ağaçlardan yapılmıştı. Tufan, Nuh 600 
yaşındayken, 2. ayın 17. gününde oldu. Yağmur 40 gün 40 gece sürdü. Su 
150 gün yeryüzünde kaldı. Gemi 7. ayın 17. günü el-Cûdî dağına oturdu. 
O zaman Nuh, 601 yaşındaydı. Yeryüzü kurudu, Nuh ve 
beraberindekiler gemiden indiler. Allah için bir mescid ve mezbahayı 
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inşa edip, bir kurban kestiler.” Bu ifadeler Tevrat lafızlarının aynen 
Arapçasıdır. Nuh’un mescidi hâlen Cûdî’dedir.”23 

10. Kazvînî (v. 682/1283), Âsâru’l- Bilâd: 

“Ermîniyye: Azerbaycan ve Rum arasında bir bölgedir. Şehir ve 
kalelere, birçok köye sahiptir. Halkının çoğu Hıristiyan’dır. Şehir ve 
köyleri hakkında ilginç şeyler anlatılır. Bunlardan birini buraya alıyorum: 

Orada ‘el-Hâris’ ve ‘el-Huveyris’ adlarında iki dağ vardır ki, kimse 
onların tepesine çıkmaya güç yetiremez. Derler ki: Bu iki dağda mal ve 
hazineleriyle birlikte Ermeni meliklerinin kabirleri vardır. Hekîm Belinas, 
kimse bunlara erişemesin diye, o dağlara sihir yapmıştır. 

İbn Fakîh’in anlattığına göre, Ermîniyye’de er-Ress nehrinin 
üzerinde 1000 şehir vardır. Allah onlara İsmi Mûsâ olan (Mûsâ b. İmrân 
değil) bir peygamber gönderdi. Onlar da onu yalanladılar ve emrine 
isyan ettiler. O da onlara beddua etti de, Allah Tâif’ten el-Hâris ve el-
Huveyris’i onlara gönderdi. Ehli’r- Ress’in bu iki dağın altında olduğu 
söylenir. ...”24 

11. Ebû’l- Fidâ (v. 732/1331), Takvîmu’l- Buldân: 

“Azerbaycan’ın Erdebilindeki ‘Cebelu’l- Hâris’ çıkılamayacak 
kadar yüksektir. … Bu dağın tepesine ulaşmak oldukça zordur. Kar, 
üzerinden hiç eksik olmaz. ‘Huveyris’ denen onun bir küçüğü de vardır. 
Bölgenin suları yakacakları, avlanmalıkları hep Huveyris’ten temin edilir. 
Bu bölgede ondan daha büyük bir dağın olmadığı söylenir.”25 

12. Hamdullâh Müstevfî-i Kazvînî (v. 751/1350), Nuzhetu’l- 
Kulûb: 

“Sûk-i Semânîn: Tufandan kurtulduğu zaman Nuh peygamberin 
ilk makamı olan Cûdî dağının eteklerinde bir köydür. Tufandan sonra 
yeryüzüne yapılmış olan ilk yerdir. Şimdi harap haldedir.”26 

13. İbn Batuta (v. 779/1377), Seyahatname: 

“Nuh’un gemisi Cudi’ye oturdu.”27 

14. Wilhelm von Rubruk, Moğolların Büyük Hanına Seyahat (651-
653/1253-1255): 

                                                 
23  Yâkût el-Hamevî, s. II, 179-180 
24  el-Kazvînî, Zekeriya b. Muhammed b. Mahmûd, Âsâru’l-Bilâd ve Ahbâru’l-‘İbâd, Beyrût: Dâru Sâdır, 

ty., s. 495 
25  Ebû’l-Fidâ, İmâduddîn İsmâ’îl b. Nuruddin Ali b. Cemâludîn Mahmûd b. Muhammed b. Umer, 

Takvîmu’l-Buldân, thk. M. Reinaud-M. Le Bon Mac Guckin de Slane, Paris, 1840, s. 72 
26  Hamdullâh Müstevfî-i Kazvînî, Nuzhetu’l-Kulûb, thk. M. Debîr Siyâkî, Tahrân, 1336, s. 124 
27  İbn Batuta, Ebû Abdillah Muhammed b. Muhammed Tancî, İbn Batuta Seyahatnâmesi I-II, çev. Sait 

Aykut, İstanbul: YKY., 2004, s. I,337 

 

“… Bu şehrin yakınında rivayete göre Nuh’un gemisinin 
bulunduğu dağ vardır. İki dağdan ibaret olup, biri diğerinden daha 
yüksektir. Aras nehri (bunun) eteklerinden akar. Burada Semanin adlı bir 
yerleşim yeri bulunur ki, anlamı, ‘sekiz’ demektir. Bu adı, muhtemelen, 
gemiden inerek yüksek dağda bu yeri tesis eden sekiz kişiden almıştır. 

Birçokları bu dağa çıkmak istemişlerse de, bunu 

başaramamışlardır. Piskopos bana, ayrıca bunu başarmayı çok 

isteyen bir keşişten bahsetti. Fakat bir melek gemiden bir tahta 

getirerek, keşişe daha fazla bu işle uğraşmamasını söylemiş. Bana 

anlattıklarına göre, bu tahta parçasını kiliselerinde muhafaza 

ediyorlarmış. 

Bu dağ aslında çıkılamayacak kadar yüksek de görünmüyor. 
Ancak yaşlı bir adam, bana bu dağa neden çıkılamadığı konusunda 
açıklayıcı sebepler gösterdi. Dağın adı ‘Massis’ olup, bu kelime onlarda 
feminin (dişil) cinstendir. “Bu yüzden” dedi, “dağı kimse aşamaz, çünkü 
o yerin anasıdır.”28 

15. Makro Polo (v. 725/1324), Makro Polo Seyahatnamesi:  

“Büyük Ermenistan’ın hemen orta bölgesinde tam piramit 
biçiminde gökyüzüne dimdik yükselen büyük bir dağ var: Ağrı Dağı. 

Söylendiğine göre, Nuh peygamberin gemisi bu dağın 
tepesindeymiş. Bütün yıl, tepesinden kar eksik olmuyor, hep bembeyaz 
ve bulutlu. Dağın etekleri ise yemyeşil, bol otlaklarla çevrili. Türklerin 
hayvanlarını otlatması için bulunmaz bir bölge.”29 

16. Ruj Gonzales de Clavijo, Timur (772-808/1370-1405) Devrinde 
Semerkand’a Seyahat: 

“… Nuh’un gemisi, bu dağın (Ararat Dağı’nın) üzerine konmuştu. 
Aras nehrinin kenarında olan Surmari, bir taraftan derin bir vadi ile 
çerçevelenmekte, sonra yüksek dağlarla çevrilmekle ve bu yüzden şehrin 
mevkii son derece muhkemleşmektedir. Şehrin kapısı üzerinde kuvvetli 
kuleleri olan bir kale bulunuyor. Kalenin birbiri ardında iki kapısı vardır. 
Hakikaten bu Surmari şehri Tufandan sonra kuru toprak üzerine inşa o-
lunan ilk şehirdir. Şehri kuranlar, Nuh’un oğullarıdır. Buradaki 
                                                 
28  Wilhelm von Rubruk, Moğolların Büyük Hanına Seyahat (1253-1255), çev. Ergin Ayan, İstanbul: Ayışığı 

Yay., 2001, s. 137 
29  Makro Polo, Makro Polo Seyahatnamesi I-II, çev. Filiz Dokuman, İstanbul: Tercüman 1001 Temel Eser, 

ty., s. I,21 
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inşa edip, bir kurban kestiler.” Bu ifadeler Tevrat lafızlarının aynen 
Arapçasıdır. Nuh’un mescidi hâlen Cûdî’dedir.”23 

10. Kazvînî (v. 682/1283), Âsâru’l- Bilâd: 

“Ermîniyye: Azerbaycan ve Rum arasında bir bölgedir. Şehir ve 
kalelere, birçok köye sahiptir. Halkının çoğu Hıristiyan’dır. Şehir ve 
köyleri hakkında ilginç şeyler anlatılır. Bunlardan birini buraya alıyorum: 

Orada ‘el-Hâris’ ve ‘el-Huveyris’ adlarında iki dağ vardır ki, kimse 
onların tepesine çıkmaya güç yetiremez. Derler ki: Bu iki dağda mal ve 
hazineleriyle birlikte Ermeni meliklerinin kabirleri vardır. Hekîm Belinas, 
kimse bunlara erişemesin diye, o dağlara sihir yapmıştır. 

İbn Fakîh’in anlattığına göre, Ermîniyye’de er-Ress nehrinin 
üzerinde 1000 şehir vardır. Allah onlara İsmi Mûsâ olan (Mûsâ b. İmrân 
değil) bir peygamber gönderdi. Onlar da onu yalanladılar ve emrine 
isyan ettiler. O da onlara beddua etti de, Allah Tâif’ten el-Hâris ve el-
Huveyris’i onlara gönderdi. Ehli’r- Ress’in bu iki dağın altında olduğu 
söylenir. ...”24 

11. Ebû’l- Fidâ (v. 732/1331), Takvîmu’l- Buldân: 

“Azerbaycan’ın Erdebilindeki ‘Cebelu’l- Hâris’ çıkılamayacak 
kadar yüksektir. … Bu dağın tepesine ulaşmak oldukça zordur. Kar, 
üzerinden hiç eksik olmaz. ‘Huveyris’ denen onun bir küçüğü de vardır. 
Bölgenin suları yakacakları, avlanmalıkları hep Huveyris’ten temin edilir. 
Bu bölgede ondan daha büyük bir dağın olmadığı söylenir.”25 

12. Hamdullâh Müstevfî-i Kazvînî (v. 751/1350), Nuzhetu’l- 
Kulûb: 

“Sûk-i Semânîn: Tufandan kurtulduğu zaman Nuh peygamberin 
ilk makamı olan Cûdî dağının eteklerinde bir köydür. Tufandan sonra 
yeryüzüne yapılmış olan ilk yerdir. Şimdi harap haldedir.”26 

13. İbn Batuta (v. 779/1377), Seyahatname: 

“Nuh’un gemisi Cudi’ye oturdu.”27 

14. Wilhelm von Rubruk, Moğolların Büyük Hanına Seyahat (651-
653/1253-1255): 
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ahalisinin anlatışına göre, bundan on sekiz sene evvel halihazırda şehre 
hâkim olan Altınordu’ya mensup Toktamış Han burasını muhasara 
ederek gece gündüz bombardıman etmiş. … 

Ertesi Cuma günü Surmari’den hareket ederek ilerledikten sonra 
bir kaya üzerinde kurulmuş bir kaleye tesadüf ettik. …. Buranın ismi 
Iğdır’dır. Ararat dağının ucunda duran bu kale, tam Hz. Nuh tarafından 
inşa olunan geminin Tufanda durduğu yerdedir. Bu dağ da, Trabzon’dan 
beri gördüğümüz dağlar gibi, çırılçıplaktır. … 

Ertesi cumartesi günü, (31 Mayıs) Iğdır’dan hareket ederek Nuh 
gemisinin durduğu dağa vardık. Bu dağ, son derece yüksektir ve zirvesi 
karlarla örtülüdür. Her tarafa kar yağmıştı. Dağların vadileri çırılçıplaktı. 
Buralarda hiçbir orman yoktur. Maamafih yerlerde birçok çayırlar 
bitmekte ve bunlar arasından birçok ırmaklar akmaktadır. Yolumuz 
dağın arkasındaydı. Yolda birtakım harabelerle, gayet büyük taşlardan 
inşa olunmuş temellere rast geliyorduk. Dağın eteğindeki vadilerde 
birtakım böcekler bulunmakta ve bunlarla ipekler kırmızıya 
boyanmaktadır. Tepeler üzerinde, bir şehir harabeleri gördük. Buranın 
asırlardan beri metruk olduğu anlaşılıyor. Bu harabeler ve bu enkaz bir 
fersah kadar uzanmakta idi. Burada rast geldiğimiz zevatın, bize haber 
verdiklerine göre, bu enkaz, Hazreti Nuh’un evlatları tarafından inşa 
olunan şehrin artıkları idi. 

Bu harabelerin önünde uzanan ovanın içinden suyolları geçiyordu. 
Ötede beride ağaçlar vardı. Her yerde pınarlar fışkırıyordu. Ararat 
dağının çok yüksek ve pek dik bir zirvesi vardır. Bulutlardan dolayı 
dağın tepesini göremiyorduk. Burası yaz kış sis içindedir. Sebebi, dağın 
irtifaıdır. Bugün burada, güzel bir fıskiyenin karşısında dinlendik, sular 
bir kayadan fışkırıyordu. Biz burada otururken bulutlar açıldı, bütün dağ 
silsilesini tepelerine kadar görmek imkânını elde ettik. Çok geçmeden 
sisler tekrar toplandı ve her tarafı kapladı ve kapattı. Ararat’ın başlıca 
zirvesine bitişik bir yerde Küçük Ararat’ın zirveleri görünüyor. Bu dağın 
zirvesi, dimdiktir. İki dağın arası bir heybeye benziyor. Bize anlatıldığına 
göre, Nuh’un gemisi burada durmuştu. Fakat yukarıda söylediğimiz gibi, 
Büyük Ararat ve Küçük Ararat’ın zirveleri ile dağ arasında heybe gibi 
uzanan yer, daima karta örtülüdür. 

Aynı akşam Beyazıt adlı bir kaleye muvasalat ederek orada kaldık.” 
(s. 82)30 
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Sonuç ve Değerlendirme 
İslam Coğrafyacılarının ve diğerlerinin kayıtlarından şu sonuçlar 

açık olarak çıkmaktadır: 

1. Büyük ve Küçük Ağrı dağları, ‘Cebelu’l- Hâris’ ve Cebelu’l- 
Huveyris’ olarak geçmektedir. 

2. Bu iki dağ, bilhassa büyük olanı, etraftaki suların kaynağını 
oluşturmaktadır. 

3. el-Hâris dağı çok yüksek, tepesine çıkılması imkânsız ve karlıdır. 
Yerleşime uygun olmamakla birlikte, çevre halkı, el-Hâris veya el-
Huveyris dağının eteklerindeki ormanların odun ve hayvanlarından 
istifade ederler. 

4. Bu dağların tepesinde Ermeni meliklerinin mezar ve 
hazinelerinin olduğuna inanılmaktadır. 

5. Nuh Peygamberin gemisinin karaya oturduğu yer ‘Cudi’ dağıdır. 
Cudi dağı da Musul bölgesinde ‘Cezirutu İbni Ömer’dedir. 

6. Nuh Peygamber ve çocuklarının tufandan sonra ilk inşa ettiği 
‘Semânîn’ köyü ve bir mescid, hâlen Cudi dağı eteklerindedir. Burası 
aynı zamanda el-Cezire’deki ilk inşa yeridir ve dolayısıyla dünyadaki ilk 
yerleşim yeri de burası olmaktadır. 

7. ‘Karda’ (Gordyene= Süryanice: Kardu, Ermenice: Kordukh) 
bölgesi, Cudi dağının bulunduğu yerdir. 

8. Bazı rivayetler kapalı ve çelişkili olmakla birlikte Ermîniyye’deki 
‘er-Ress’ nehri üzerinde 1000 köy vardır, fakat hepsi yerle bir olmuş 
durumdadır. 

9. Üç örneğini aldığımız Batılı seyyahların ifadelerinin, Ermeni-
Hıristiyan inanç ve geleneklerine uygun olarak kaleme alındığı 
müşahede edilmektedir. Buna göre, Nuh’un gemisi Ağrı dağındadır. 
Nuh, tufandan sonra burada bir köy inşa etmiştir. Bu dağa çıkılamaz, 
tepesi hep karlı ve bulutludur. Eteklerindeki yeşillikler, hayvan otlatmak 
için idealdir. 

Sonuç olarak Ermenilerin coğrafyaya bağlı birtakım iddialarını 
klasik dönem coğrafya eserleri desteklememektedir. Bu da, bize göre 
onların mezkur iddialarının asılsız ve ideolojik olduğunu göstermektedir. 
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 “SEFİNETU’N-NECAT”: NÛH’UN GEMİSİ METAFORU 
BAĞLAMINDA BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜNÜNÜN 

TEOLOJİK TEMELLERİ 

Hamdullah ARVAS 

Öz: İnsanların dünya ve ahiret saadetine ulaşması için gönderilmiş Kur’ân’ı 
Kerim,  muhataplarına kurucu düşünceler ilham eder. Kur’ân’da ilham 
edilen kurucu düşüncelerden biri de birlikte yaşama kültürüdür. Bu 
konuda bildirilen ilkeler özellikle nübüvvet tarihi içerisinde beyan edilen 
kıssalarla her insanın ibret alacağı bir düzleme çekilmektedir. Bu anlamda 
öne çıkan kıssalardan biri de Hz. Nûh kıssasıdır. Nûh kıssasında yer alan 
gemi metaforu dinî ve antropolojik açıdan kabileci tasavvurun bir 
alternatifi olan ilke temelli toplumsal sisteme yolculuğu sembolize eder. Bu 
eksende meseleye bakıldığında kıssada geçen gemi metaforundan hareketle 
birlikte yaşam kültürünün geliştirilmesi için gerekli olan dört yapıdan söz 
edilebilir. Bunlardan birincisi insanla birlikte her türden varlığın yani 
halkullah’ın içinde yaşadığı mekâna delâlet eden arzdır. Arz geminin iltizamî 
delâleti ile insanlığın içinde yaşadığı mekânı sembolize etmekte ve 
İsrailoğullarının savunduğu arz-ı mev‘uda karşı evrensel bir mekân 
iddiasını taşımaktadır. İkincisi arz üzerinde var olan ve bir araya gelmiş 
bulunan insan topluluğuna delalet eden antropolojik yapıdır. Bu yapıda 
öne çıkarılan ta‘arruf ilkesi ile kabileci seçkinciliği aşan bir insan tasavvuru 
inşa edilmektedir. Dördüncüsü mekân, insan ve kültürel yapının birbiri ile 
irtibatlandırıldığı siyasal alana delalet eder. Bu alan da yasa ilkesi ile tahkim 
edilmektedir. Kur'ân düşüncesinde bu dört kurucu unsur arz, ta‘arruf, 
maslahat ve dinu’l-hak kavramları temelinde işlenmiştir. Bu bağlamda 
tasarlanmış çalışmamızda Nûh’un Gemisi ile sembolize edilen birlikte yaşam 
kültürünün teolojik temelleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Kelâm, Nübüvvet, Ta‘arruf, Maslahat, Hak-din, 
Nûh’un Gemisi 

“SAFINA AL-NAJAT”: THE THEOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE 
CULTURE OF TOGETHERNESS IN THE CONTEXT OF THE 

METAPHOR OF THE ARK OF NOAH 

Abstract: The Holy Qur’ân, which aims to bring people to happiness in this 
world and the hereafter, inspires its interlocutors with founding thoughts. 
In this context, one of the founding ideas inspired in the Qur’an is the 
concept of "the culture of togetherness". The principles declared on this 
subject are drawn to a plane where every person can draw a lesson, 
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especially with the parables declared in the history of prophethood. In this 
sense, one of the prominent stories is the story of Noah. The metaphor of 
the ship in the story of Noah symbolizes the journey to the principle-based 
social system in terms of religion and anthropology, which is an alternative 
to the tribal conception. Based on the Qur’ân, four structures necessary for 
constructing a model society can be mentioned. The first of these is the 
earth, which denotes the place in which all kinds of beings, namely the 
creatures of Allah, live together with human beings. With the indication of 
the ship, the earth symbolizes the place in which humanity lives and carries 
the claim of a universal place against the existential earth defended by the 
Israelites. The second is the anthropological structure that signifies the 
human community that exists on the earth and has come together. The third 
structure expresses the unique inventions and cultural manifestations of 
different human societies in different geographies. The fourth structure 
refers to the political dimension in which the geographical, anthropological, 
and cultural structures are connected. This dimension refers to the 
religious-metaphysical basis that regulates the relationship of the political 
structure with geographical, anthropological, and cultural elements. This 
area is also arbitrated by the principle of law. In the Qur'an, these four 
founding elements are processed based on the concepts of the earth (arḍ), 
acquaintance (ta‘arruf), profit (maslaha), and True religion (ad-din al-ḥaq). 
In our study designed in this context, the theological foundations of the 
culture of living togetherness symbolized by Noah's Ark were tried to be 
determined. 
Keywords: Kalâm, Prophecy (Nubuwwah), Acquaintance (ta‘arruf), Profit 
(Maslaha), True religion (ad-din al-ḥaq), Ark of Noah 

Giriş 
Kur'ân’a göre Allah’ın vahiy göndermesinin hikmeti insanlara 

doğru yolu göstermektir. 1  Bu bağlamda peygamberlerin hayatının, 
geçmiş toplumların inanç ve yaşantılarının muhataplara bildirilmesi 
sureti ile onlarda bir duygu ve düşünce birliği oluşturulmaya çalışılması 
nübüvvetin hikmetlerinden biridir. Özellikle kıssalardaki temsiller bir 
bakıma hakikatin yere ve zamana göre daimî bir şekilde yorumlanmasına 
imkân sağlamaktadır. Örneğin insanın fert ve toplum olarak içine 
düştüğü dinî-ahlâkî krizlerin aşılmasında kullanılan temsillerden yol ve 
rehber metaforları her çağın insanında farklı bir anlam düzlemi üretir. 
Hz. Mûsâ ve Salih kul hikayesi böyle bir kıssadır. Bu kıssa meselelerin 
görünen yönüne takılmamayı, sabit ve önyargılı düşüncelerle hareket 
etmemeyi, yeniliğe açık olmayı ilham eder.2 Yol ve hâdi mefhumlarının 
geçtiği bir diğer kıssa da Hz. Mûsâ ve kavminin yolculuğudur. Bu 
yolculukta bir toplum olma sürecinde ortaya çıkan dinî ve ahlâkî krizleri 

                                                 
1  Âl-i İmrân 03/04. 
2  el-Kehf, 18/78-82. 

 

aşmanın yolları gösterilmektedir. 3  Hz. İbrahîm’le atalar kültünden 
arındırılmış iman, Hz. Yûsuf ile iffet ve vefa temelli bir ahlak anlayışı ile 
güvenli toplumun bilinci kurulmak istenir. Dolayısıyla mevcut içeriği ile 
Kur'ân, olaylara hikmetle bakmanın, meselelerin farklı yönlerini idrak 
etmenin, böylece dinî-ahlâkî açıdan gelişmenin yollarını, misallerini 
içerir. Beklenir ki insan bu örneklerden ibret alsın, meseleler üzerinde 
derin düşünsün de bu vesile ile hayatını sığlıktan, maddî ve manevî 
bunalımdan, ateş tufanının dehşetinden kurtarsın.4 

Nübüvvetin hikmetlerini içeren toplumsal âyetlerden bazıları da 
Hz. Nûh kıssasında geçmektedir. Kur'ân’ın toplumsal alandaki hidayet 
verici rolüne en iyi örneklerden biri olan bu kıssa birlikte yaşam kültürünü 
sembolize etmektedir. Kan bağı yerine ilke bağına dayanan bir toplumun 
ortaya çıkışını, şahsî menfaatler yerine ortak iyi diyebileceğimiz müşterek 
maslahatların yasa ile tesis edilmesini temsil eden bu kıssada bir toplum 
nasıl teşekkül eder, toplumun kurucu ilkeleri neler olmalı konusunda 
önemli bilgiler verilmek sureti ile birlikte yaşama kültürü inşa 
edilmektedir. Bu bakımdan kıssa, ulu’l-azm5 yani insanlık tarihinde çığır 
açıcı olaylardan biri olarak resmedilmektedir.6 Bu hassasiyet günümüz 
insanları için de yaşamsal değerini sürdürmektedir. Özellikle bilim ve 
teknolojinin hızla geliştiği günümüzde bir çözüm reçetesi olarak İslâm’da 
birlikte yaşama kültürünün kurucu dinamiklerine ışık tutmak, çağa 
uygun dinamik bir din tasavvurunu canlandırmak açısından önem arz 
etmektedir. Zira bu dünyayı kendisi için doğru tanzim etmeyi 
başaramamış insanoğlu, her an hemcinsleri ile birlikte bütün varlık 
alanını tehlikeye atacak bir anarşizm fitilini ateşlemektedir. Gelinen 
süreçte sınıf çatışmaları, salgınlar, ekonomik istikrarsızlık, toplumsal 
adaletteki sapmalar ve dolayısıyla kitlelerin bunalımları yeni bir kurucu 
teolojinin gündeme getirilmesini, vahiy ile vakıa ilişkisinin yeniden 
yorumlanmasını gerekli kılmaktadır. Burada ilâhî rehberliğe değer veren 
inananların, bir dünya kurma girişimi olarak İslâm’ın model rolüne 
yeniden kulak kabartmaları, fıtrî ilkelere dikkat çekerek sorunları 
çözmeleri önem arz etmektedir. 

 

                                                 
3  el-Mâide 05/26. 
4  İhvanı Safa Risaleleri, çev. Ali Durusoy Abdullah Kahraman (Ayrıntı Yayınları, 2004), 2/152. 
5  el-Ahzâb 33:7; el-Fetih 48:35  
6  Muhammed bin Ali el Fârukî Tehânevi, Mevsuâtu keşşâf el-istilâhâti’l fûnun ve’l-ulûm, ed. Refik Acem, çev. 

George Zeydan - Abdullah Halidi (Beyrut: Mektebetu’l-Lübnan, 1996), 1/104. 
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especially with the parables declared in the history of prophethood. In this 
sense, one of the prominent stories is the story of Noah. The metaphor of 
the ship in the story of Noah symbolizes the journey to the principle-based 
social system in terms of religion and anthropology, which is an alternative 
to the tribal conception. Based on the Qur’ân, four structures necessary for 
constructing a model society can be mentioned. The first of these is the 
earth, which denotes the place in which all kinds of beings, namely the 
creatures of Allah, live together with human beings. With the indication of 
the ship, the earth symbolizes the place in which humanity lives and carries 
the claim of a universal place against the existential earth defended by the 
Israelites. The second is the anthropological structure that signifies the 
human community that exists on the earth and has come together. The third 
structure expresses the unique inventions and cultural manifestations of 
different human societies in different geographies. The fourth structure 
refers to the political dimension in which the geographical, anthropological, 
and cultural structures are connected. This dimension refers to the 
religious-metaphysical basis that regulates the relationship of the political 
structure with geographical, anthropological, and cultural elements. This 
area is also arbitrated by the principle of law. In the Qur'an, these four 
founding elements are processed based on the concepts of the earth (arḍ), 
acquaintance (ta‘arruf), profit (maslaha), and True religion (ad-din al-ḥaq). 
In our study designed in this context, the theological foundations of the 
culture of living togetherness symbolized by Noah's Ark were tried to be 
determined. 
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doğru yolu göstermektir. 1  Bu bağlamda peygamberlerin hayatının, 
geçmiş toplumların inanç ve yaşantılarının muhataplara bildirilmesi 
sureti ile onlarda bir duygu ve düşünce birliği oluşturulmaya çalışılması 
nübüvvetin hikmetlerinden biridir. Özellikle kıssalardaki temsiller bir 
bakıma hakikatin yere ve zamana göre daimî bir şekilde yorumlanmasına 
imkân sağlamaktadır. Örneğin insanın fert ve toplum olarak içine 
düştüğü dinî-ahlâkî krizlerin aşılmasında kullanılan temsillerden yol ve 
rehber metaforları her çağın insanında farklı bir anlam düzlemi üretir. 
Hz. Mûsâ ve Salih kul hikayesi böyle bir kıssadır. Bu kıssa meselelerin 
görünen yönüne takılmamayı, sabit ve önyargılı düşüncelerle hareket 
etmemeyi, yeniliğe açık olmayı ilham eder.2 Yol ve hâdi mefhumlarının 
geçtiği bir diğer kıssa da Hz. Mûsâ ve kavminin yolculuğudur. Bu 
yolculukta bir toplum olma sürecinde ortaya çıkan dinî ve ahlâkî krizleri 
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aşmanın yolları gösterilmektedir. 3  Hz. İbrahîm’le atalar kültünden 
arındırılmış iman, Hz. Yûsuf ile iffet ve vefa temelli bir ahlak anlayışı ile 
güvenli toplumun bilinci kurulmak istenir. Dolayısıyla mevcut içeriği ile 
Kur'ân, olaylara hikmetle bakmanın, meselelerin farklı yönlerini idrak 
etmenin, böylece dinî-ahlâkî açıdan gelişmenin yollarını, misallerini 
içerir. Beklenir ki insan bu örneklerden ibret alsın, meseleler üzerinde 
derin düşünsün de bu vesile ile hayatını sığlıktan, maddî ve manevî 
bunalımdan, ateş tufanının dehşetinden kurtarsın.4 

Nübüvvetin hikmetlerini içeren toplumsal âyetlerden bazıları da 
Hz. Nûh kıssasında geçmektedir. Kur'ân’ın toplumsal alandaki hidayet 
verici rolüne en iyi örneklerden biri olan bu kıssa birlikte yaşam kültürünü 
sembolize etmektedir. Kan bağı yerine ilke bağına dayanan bir toplumun 
ortaya çıkışını, şahsî menfaatler yerine ortak iyi diyebileceğimiz müşterek 
maslahatların yasa ile tesis edilmesini temsil eden bu kıssada bir toplum 
nasıl teşekkül eder, toplumun kurucu ilkeleri neler olmalı konusunda 
önemli bilgiler verilmek sureti ile birlikte yaşama kültürü inşa 
edilmektedir. Bu bakımdan kıssa, ulu’l-azm5 yani insanlık tarihinde çığır 
açıcı olaylardan biri olarak resmedilmektedir.6 Bu hassasiyet günümüz 
insanları için de yaşamsal değerini sürdürmektedir. Özellikle bilim ve 
teknolojinin hızla geliştiği günümüzde bir çözüm reçetesi olarak İslâm’da 
birlikte yaşama kültürünün kurucu dinamiklerine ışık tutmak, çağa 
uygun dinamik bir din tasavvurunu canlandırmak açısından önem arz 
etmektedir. Zira bu dünyayı kendisi için doğru tanzim etmeyi 
başaramamış insanoğlu, her an hemcinsleri ile birlikte bütün varlık 
alanını tehlikeye atacak bir anarşizm fitilini ateşlemektedir. Gelinen 
süreçte sınıf çatışmaları, salgınlar, ekonomik istikrarsızlık, toplumsal 
adaletteki sapmalar ve dolayısıyla kitlelerin bunalımları yeni bir kurucu 
teolojinin gündeme getirilmesini, vahiy ile vakıa ilişkisinin yeniden 
yorumlanmasını gerekli kılmaktadır. Burada ilâhî rehberliğe değer veren 
inananların, bir dünya kurma girişimi olarak İslâm’ın model rolüne 
yeniden kulak kabartmaları, fıtrî ilkelere dikkat çekerek sorunları 
çözmeleri önem arz etmektedir. 
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1. Birlikte Yaşam Kültürünün Teolojik Temelleri 
Nûh kıssasında yer alan gemi metaforu sosyal teoloji açısından 

kabileci tasalluta, birey ve grup tahakkümüne dayanan anlayışa bir 
alternatif olarak birlikte yaşam kültürünü sembolize eder. Bu bağlamda 
Kur'ân’da birlikte yaşam kültürünün dört kurucu nosyonu 
resmedilmektedir. Bunlardan birincisi her türden varlık ile her dilden ve 
renkten insanın içinde yaşadığı mekâna delâlet eden arzdır. Arz geminin 
iltizami delâleti ile insanın içinde yaşadığı mekânı sembolize etmekte ve 
İsrailoğullarının arz-ı mev‘uduna karşı alternatif bir mekân tasavvuru 
sunmaktadır. İkincisi arz ya da dünya üzerinde var olan antropolojik 
yapıdır. İlkelerle bir araya gelmiş insan topluluğunun ta‘arrufuna delâlet 
eden bu yapı ile kabileci seçkinciliği aşan bir insan ve toplum bilinci 
verilmektedir. Üçüncüsü geminin içinde yaşayan insan topluluğunun 
maslahatlarına delâlet eden din, dil, bilim, teknik gibi kültürel 
tezahürlere işaret eder. Dördüncüsü mekân, insan ve kültürel yapının 
birbiri ile irtibatlandırıldığı siyasal alanın yasa ile idaresini esas alır. 
Kur'ân düşüncesinde bu dört kurucu unsur arz, ta‘arruf, maslahat ve hak 
din/yasa kavramları temelinde birbirine bağlanmıştır.  

1. 1. Coğrafi İlke Olarak “Allah’ın arzı/Arzullah” 
Birlikte yaşama kültürünün coğrafi ilkesi “arzullah”tır. Bu açıdan 

Hz. Nûh’un gemisi dinî-teolojik acıdan bütün varlıkların, halkullah’ın, 
içinde yaşadığı Allah’ın mülkünü yani arzullahı temsil eder. Bu durum 
muhataplarda Yahudi teolojisinde vurgulanan topografik 
determinizasyona, arz-ı mev‘uda, karşı evrensel bir mekân tasavvurunu 
ikame eder. Bilindiği üzere Tevrat’ta Yahudiler için vadedilmiş 
topraklara işaret edilir. 7  Seçilmiş topluma seçilmiş yer fikri burada 
özellikle öne çıkarılır.8 Fakat arzullah şümullü bir mekân tasavvuru içinde 
insanlığın birlikte yaşamın alanı olarak seçilir. Bu yer yani daru’s-selâm, 
arz-ı mev‘ud’u kuşatacak şekilde en geniş anlamı ile Allah’ın yarattığı 
evren, tabiatı ile onun varlığına delâlet eden dünya, daha sınırlandırılmış 
alanlar olarak peygamberlerin şahsında yaşanmış mekânları, vad edilmiş 
topraklar manasında terra cognitaları kapsamaktadır. 9  Her ne kadar 
Yahudilerin yerleştirildiği yerler mubavva’a’s-sıdk 10  şeklinde belirtilse 

                                                 
7  Kitab-ı Mukaddes, Yaradılış 15/7-21 
8  Yaradılış 17/15-27 
9  Thomas Hobbes, Leviathan, çev. Semih Lim (İstanbul: YKY, 2013), 11. 
10  Yûnus 10/93  ُأَ ِصْدٍق َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الطَّي ِبَاِت فََما اْختَلَفُوا َحتَّى َجاَءه أْنَا بَنِي إِْسَرائِيَل ُمبَوَّ ُم اْلِعْلُم إِنَّ َربََّك يَْقِضي بَْينَُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة فِيَما َكانُوا َولَقَْد بَوَّ

 فِيِه يَْختَِلفُونَ 

 

de11 Kur'ân’da mülkün bir kavme mutlak tahsisi kırılmaya çalışılacaktır. 
İslâm’da böyle bir seçkinciliğin bulunmadığı açıktır. Bütün mekânların 
yaratıcısı Allah olması hasebiyle Yahudiliğin yerelliğine karşı evrensel bir 
mekân tasavvuru içinde arz insanlığın ortak malı kılınır. Elbette 
Kur'ân’da Hz. Muhammed’in şahsında Mukaddes vadi veya Bekke 
vadisi gibi daha yerel betimlemeler geçmektedir.12 Fakat yerel mekân 
betimlemelerinin gerekçesini Kur'ân vahyine karşı takınılan olumsuz 
tavırda aramak gerekmektedir. Özellikle Yahudilerin Hz. Muhammed’e 
karşı tavırları onu yalanlamaları karşısında söz konusu ayetlerde Kur'ân 
vahyinin hakikati ve mahiyeti tahkim edilmeye çalışılmaktadır. Ehl-i 
Kitab’ın vahyin bittiğini söylemesi, İslâm’ı bir tür Yahudi ve Hristiyan 
dinine bağlı bir cemaat gibi konumlandırma çabasına en üst seviyeden 
karşı koyuş vahiy ile tesis edilmektedir. Ayrıca müşriklerin tavırları da 
etkili olmuştur. İlgili âyetler şu şekildedir: “Onlar Allah insana hiçbir şey 
vahyetmemiştir / indirmemiştir derken Allah’ı gereği gibi 
kavramadıklarını göstermişlerdir.13 “Onlara deki; kim indirdi Musa’nın 
bir ışık olarak getirdiği ve sizin bir kâğıt olarak gördüğünüz, bir gösteri 
aracı kıldığınız ilahi kelamı? Halbuki size, ne sizin ne de atalarınızın 
bildiği şeyler öğretildi. Onlara Allah de ve kendi içinde eğlenip 
durdukları oyunun derinliklerindeki hallerine bırak.” 14  Vahyin ilk 
muhataplarını belirleyen topografik determinasyon bir bakıma Arap 
hinterlandını belirleyecek bir şekilde bağımsızlaştırılmakta, Hz. 
İbrâhim’in mirasına atıf yapılarak tevhid ilkesi üzerinden İslâm’a bir kapı 
açılmaktadır. Özellikle Ka‘be üzerinden yürütülen mücadele, bir bakıma 
bu genç topluma kutsal ve mekân ilişkisi içerisinde yeni bir topografik 
alan oluşturmaktadır.15 

Din, Orta çağ’da topografik determinizasyona meşruiyet 
sağlamaktadır. Bu ilkçağ mitolojik anlayıştan ödünç alınan bir gelenek 
idi. Günümüzde Olimpus veya Hira karşıtlığının medeniyetler 
arasındaki sınıra yerleştirilmesi gibi bir çaba tarihin her döneminde 
olmuştur. Bu ilk çağda özellikle Ararat ve Atlantis karşıtlığı şeklinde 
ikame edilmişti. Fakat İslâm ile birlikte Cudi Dağı şeklinde yeni bir 
sembolik alana çekildi.16  Bu durum coğrafi bir sınırlama değildir. Yeni 

                                                 
11  Mâtûrîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, 6/82. 
12  Âl-i İmrân 03/96 َل بَْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس لَلَّ۪ذي بِبَكَّةَ ُمبَاَركاً َوُهدًى للعالمين  ,Gerçek şu ki, insanlar için yapılmış olan ilk ev   اِنَّ اَوَّ

âlemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke’deki evdir. 
13  el-En‘âm 06/91; el-Hac 22/74; ez-Zümer 39/67 
14  el-En‘âm 06/91 
15  Âl-i İmrân 03/96 َل بَْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس لَلَّ۪ذي بِبَكَّةَ ُمبَاَركاً َوُهدًى للعالمين  ,Gerçek şu ki, insanlar için yapılmış olan ilk ev   اِنَّ اَوَّ

âlemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke’deki evdir. 
16  Hamdullah Arvas, “Peygamber Kıssalarının Asliyeti Meselesi: Neden Atlantis Efsanesi Nûh Kıssasının Aslı 

Değildir?”, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 11/25 (31 Aralık 2020), 575–593. 
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1. Birlikte Yaşam Kültürünün Teolojik Temelleri 
Nûh kıssasında yer alan gemi metaforu sosyal teoloji açısından 

kabileci tasalluta, birey ve grup tahakkümüne dayanan anlayışa bir 
alternatif olarak birlikte yaşam kültürünü sembolize eder. Bu bağlamda 
Kur'ân’da birlikte yaşam kültürünün dört kurucu nosyonu 
resmedilmektedir. Bunlardan birincisi her türden varlık ile her dilden ve 
renkten insanın içinde yaşadığı mekâna delâlet eden arzdır. Arz geminin 
iltizami delâleti ile insanın içinde yaşadığı mekânı sembolize etmekte ve 
İsrailoğullarının arz-ı mev‘uduna karşı alternatif bir mekân tasavvuru 
sunmaktadır. İkincisi arz ya da dünya üzerinde var olan antropolojik 
yapıdır. İlkelerle bir araya gelmiş insan topluluğunun ta‘arrufuna delâlet 
eden bu yapı ile kabileci seçkinciliği aşan bir insan ve toplum bilinci 
verilmektedir. Üçüncüsü geminin içinde yaşayan insan topluluğunun 
maslahatlarına delâlet eden din, dil, bilim, teknik gibi kültürel 
tezahürlere işaret eder. Dördüncüsü mekân, insan ve kültürel yapının 
birbiri ile irtibatlandırıldığı siyasal alanın yasa ile idaresini esas alır. 
Kur'ân düşüncesinde bu dört kurucu unsur arz, ta‘arruf, maslahat ve hak 
din/yasa kavramları temelinde birbirine bağlanmıştır.  

1. 1. Coğrafi İlke Olarak “Allah’ın arzı/Arzullah” 
Birlikte yaşama kültürünün coğrafi ilkesi “arzullah”tır. Bu açıdan 

Hz. Nûh’un gemisi dinî-teolojik acıdan bütün varlıkların, halkullah’ın, 
içinde yaşadığı Allah’ın mülkünü yani arzullahı temsil eder. Bu durum 
muhataplarda Yahudi teolojisinde vurgulanan topografik 
determinizasyona, arz-ı mev‘uda, karşı evrensel bir mekân tasavvurunu 
ikame eder. Bilindiği üzere Tevrat’ta Yahudiler için vadedilmiş 
topraklara işaret edilir. 7  Seçilmiş topluma seçilmiş yer fikri burada 
özellikle öne çıkarılır.8 Fakat arzullah şümullü bir mekân tasavvuru içinde 
insanlığın birlikte yaşamın alanı olarak seçilir. Bu yer yani daru’s-selâm, 
arz-ı mev‘ud’u kuşatacak şekilde en geniş anlamı ile Allah’ın yarattığı 
evren, tabiatı ile onun varlığına delâlet eden dünya, daha sınırlandırılmış 
alanlar olarak peygamberlerin şahsında yaşanmış mekânları, vad edilmiş 
topraklar manasında terra cognitaları kapsamaktadır. 9  Her ne kadar 
Yahudilerin yerleştirildiği yerler mubavva’a’s-sıdk 10  şeklinde belirtilse 

                                                 
7  Kitab-ı Mukaddes, Yaradılış 15/7-21 
8  Yaradılış 17/15-27 
9  Thomas Hobbes, Leviathan, çev. Semih Lim (İstanbul: YKY, 2013), 11. 
10  Yûnus 10/93  ُأَ ِصْدٍق َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الطَّي ِبَاِت فََما اْختَلَفُوا َحتَّى َجاَءه أْنَا بَنِي إِْسَرائِيَل ُمبَوَّ ُم اْلِعْلُم إِنَّ َربََّك يَْقِضي بَْينَُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة فِيَما َكانُوا َولَقَْد بَوَّ

 فِيِه يَْختَِلفُونَ 

 

de11 Kur'ân’da mülkün bir kavme mutlak tahsisi kırılmaya çalışılacaktır. 
İslâm’da böyle bir seçkinciliğin bulunmadığı açıktır. Bütün mekânların 
yaratıcısı Allah olması hasebiyle Yahudiliğin yerelliğine karşı evrensel bir 
mekân tasavvuru içinde arz insanlığın ortak malı kılınır. Elbette 
Kur'ân’da Hz. Muhammed’in şahsında Mukaddes vadi veya Bekke 
vadisi gibi daha yerel betimlemeler geçmektedir.12 Fakat yerel mekân 
betimlemelerinin gerekçesini Kur'ân vahyine karşı takınılan olumsuz 
tavırda aramak gerekmektedir. Özellikle Yahudilerin Hz. Muhammed’e 
karşı tavırları onu yalanlamaları karşısında söz konusu ayetlerde Kur'ân 
vahyinin hakikati ve mahiyeti tahkim edilmeye çalışılmaktadır. Ehl-i 
Kitab’ın vahyin bittiğini söylemesi, İslâm’ı bir tür Yahudi ve Hristiyan 
dinine bağlı bir cemaat gibi konumlandırma çabasına en üst seviyeden 
karşı koyuş vahiy ile tesis edilmektedir. Ayrıca müşriklerin tavırları da 
etkili olmuştur. İlgili âyetler şu şekildedir: “Onlar Allah insana hiçbir şey 
vahyetmemiştir / indirmemiştir derken Allah’ı gereği gibi 
kavramadıklarını göstermişlerdir.13 “Onlara deki; kim indirdi Musa’nın 
bir ışık olarak getirdiği ve sizin bir kâğıt olarak gördüğünüz, bir gösteri 
aracı kıldığınız ilahi kelamı? Halbuki size, ne sizin ne de atalarınızın 
bildiği şeyler öğretildi. Onlara Allah de ve kendi içinde eğlenip 
durdukları oyunun derinliklerindeki hallerine bırak.” 14  Vahyin ilk 
muhataplarını belirleyen topografik determinasyon bir bakıma Arap 
hinterlandını belirleyecek bir şekilde bağımsızlaştırılmakta, Hz. 
İbrâhim’in mirasına atıf yapılarak tevhid ilkesi üzerinden İslâm’a bir kapı 
açılmaktadır. Özellikle Ka‘be üzerinden yürütülen mücadele, bir bakıma 
bu genç topluma kutsal ve mekân ilişkisi içerisinde yeni bir topografik 
alan oluşturmaktadır.15 

Din, Orta çağ’da topografik determinizasyona meşruiyet 
sağlamaktadır. Bu ilkçağ mitolojik anlayıştan ödünç alınan bir gelenek 
idi. Günümüzde Olimpus veya Hira karşıtlığının medeniyetler 
arasındaki sınıra yerleştirilmesi gibi bir çaba tarihin her döneminde 
olmuştur. Bu ilk çağda özellikle Ararat ve Atlantis karşıtlığı şeklinde 
ikame edilmişti. Fakat İslâm ile birlikte Cudi Dağı şeklinde yeni bir 
sembolik alana çekildi.16  Bu durum coğrafi bir sınırlama değildir. Yeni 

                                                 
11  Mâtûrîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, 6/82. 
12  Âl-i İmrân 03/96 َل بَْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس لَلَّ۪ذي بِبَكَّةَ ُمبَاَركاً َوُهدًى للعالمين  ,Gerçek şu ki, insanlar için yapılmış olan ilk ev   اِنَّ اَوَّ

âlemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke’deki evdir. 
13  el-En‘âm 06/91; el-Hac 22/74; ez-Zümer 39/67 
14  el-En‘âm 06/91 
15  Âl-i İmrân 03/96 َل بَْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس لَلَّ۪ذي بِبَكَّةَ ُمبَاَركاً َوُهدًى للعالمين  ,Gerçek şu ki, insanlar için yapılmış olan ilk ev   اِنَّ اَوَّ

âlemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke’deki evdir. 
16  Hamdullah Arvas, “Peygamber Kıssalarının Asliyeti Meselesi: Neden Atlantis Efsanesi Nûh Kıssasının Aslı 

Değildir?”, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 11/25 (31 Aralık 2020), 575–593. 
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bir medeniyet girişiminde Orta çağın ruhuna özgü olarak dağ-din ve 
kutsal ilişkisi ekseninde yeni bir sembol belirlenmeye çalışılmaktadır. 
Böylece Tevrat’taki Ararat tashih edilmektedir. Fakat bütün bu tashihler 
esasında Yahudilerin iman ilkesi olarak yerleştirdiği terra cognitaya / 
vadedilmiş topraklara karşı bir niyet taşır. Zira o dönemde Yahudiler, 
Kitap sahibi olmanın avantajı ile İbrahim’e vadedilen toprakları 
sahiplenmiştir. Başka kitap, yani yasaya sahip müstakil bir toplum olarak 
başka bir rakip istemedikleri için, başka bir deyişle İbrahim’in mirasını 
paylaşmak istemedikleri için topografik determinizasyonu veya coğrafi 
statükoyu şiddetle korumak istemişlerdir. Bunun karşısında Kur'ân’da 
yeni topluma bir alan açılırken farklı bir beldenin sınırları imlenir. Kur'ân 
vahyi ile öteki kitapların varlığı inkâr edilmeksizin ümmî bir toplum 
kitap sahibi kılınmakta ve medeniyette ona seviye atlatılmak 
istenmektedir. İlgili âyet şu şekildedir:  “Bu kitap Ummu’l-Kura ve 
çevresinde olanları uyarman için geçmiş vahiyleri tasdik edici bir kitap 
olarak indirildi”17 Bu ayette Yahudilerin şehirlerini kutsadığı, vahyin son 
bulduğu şeklindeki statükocu iddialarına en üst perdeden bir karşı koyuş 
vardır. Sonuç olarak Kur'ân vahyinin temellendirilmesinde mekânsal bir 
tahsis yapılmakta, bu yeni toplum Ummu’l-Kura ile betimlenmektedir. Bir 
yönü ile tahsis diğer bütün kutsal mekânları nesh eden bir anlama delâlet 
etmektedir. Söz konusu bu niyet kıble ayeti ile iyice özgünleşir. Fakat 
evrensel muhteva yine korunmaya çalışılır. İlgili âyet şu şekildedir: 
Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli 
kişi Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman 
eden; sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, 
yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan; namazı 
kılıp zekâtı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar; 
darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar 
bunlardır ve işte takvâ sahipleri bunlardır.18 Bir kez daha dinî-ahlâkî 
ilkenin öne çıkarıldığı bir üst kimlik vurgusuna söz gelir. Hz. Nûh’a 
beldelerin helak olması ile eski şehirsel kimliklerin nesh edildiği ve yeni 
bir toplumsal mekân tasavvurunun inşa edildiği yenileşmeyi sembolize 
eder. Bu yeni mekân bir bütün olarak arzın kendisidir.  

1. 2. Antropolojik İlke Olarak “Ta‘arruf” 
Birlikte yaşama kültürünün antropolojik ilkesi de ta‘arruftur. Örf 

ve maruf gibi üst kültür kavramları ile aynı kökten gelen ta‘arruf 

                                                 
17  el-En’am 06/92. 
18  el-Bakara 02/177. 

 

kavramı bütün insanların antropolojik kökler bakımından Hz. Ademin 
çocukları olması, kültürel açıdan Hz. Nûh’un ümmetinden sayılması, 
dinî-teolojik açıdan Hz. İbrahim’in milletine dahil olmaları gibi üst 
kimlik normları içinde asgari maslahatlarda müşterek hareket etmeyi 
salık veren bir düşünceye dayanır. Ülfete, birliğe yönlendirmesi 
bakımından ta‘arrufun temeli ilâhî hitaptır. Müteaddit ayetlerde Hz. 
Âdem üzerinden insanlığın ortak köklerine vurgu yapıldığını 
görmekteyiz:  

“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan 
ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden 
sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz 
Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. 
Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.”19 
Hz. Muhammed’in (SAV) veda hutbesinde ta‘arruf ilkesine işaret 

eden önemli pasajlar bulunmaktadır: 

“Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız birdir. İslam'da insanlar 
eşittir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız, Âdem de topraktan 
yaratıldı. Allah katında en değerliniz, en çok Allah'a sığınanız, 
emirlerine yapışanınız, günahlardan arınanınız, azabından 
korunanızdır. Bir Arab'ın, Arap olmayana, bir başkasının Arab'a, 
bir siyahın bir kızılderiliye, bir kızılderilinin bir siyaha, takvanın 
dışında bir üstünlük sebebi yoktur.”20 
Hz. Adem’in genetik açıdan bütün insanlığın atası olması gibi Hz. 

Nûh’un gemisi de toplumsal açıdan böyle bir sürece yol alır. Zira 
evrensel tufan kabulüne göre insanlık bu tufandan kurtulanlarla devam 
etmiştir. Bu nedenle Müslüman ümmetin sosyal antropoloji açısından 
sınırları Hz. Nûh’a dayandırılır. Gerekçesi olan ayet şu şekilde 
çevrilmiştir:   

“İnsanlar bir tek ümmet idi.21 Sonra Allah, müjdeleyici ve uyarıcı 
olarak peygamberleri gönderdi. İnsanlar arasında, anlaşmazlığa 
düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için, onlarla beraber hakk 
yolu gösteren kitapları da gönderdi. Ancak kendilerine kitap 
verilenler, apaçık deliller geldikten sonra, aralarında kötü bir 
anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenlere, 

                                                 
19  En-Nisa 04/01. 
20  Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 9/127, 18/285. Buhârî, Hac, 132; Müslim, Hac, 147; Tirmizî, Büyû‘, 39, Vesâyâ, 

5; İbn Mâce, Vesâyâ, 6. 
21  el-Mü’minun 23/52; eş-Şura 42/8; ez-Zuhrûf 43/33 
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bir medeniyet girişiminde Orta çağın ruhuna özgü olarak dağ-din ve 
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Böylece Tevrat’taki Ararat tashih edilmektedir. Fakat bütün bu tashihler 
esasında Yahudilerin iman ilkesi olarak yerleştirdiği terra cognitaya / 
vadedilmiş topraklara karşı bir niyet taşır. Zira o dönemde Yahudiler, 
Kitap sahibi olmanın avantajı ile İbrahim’e vadedilen toprakları 
sahiplenmiştir. Başka kitap, yani yasaya sahip müstakil bir toplum olarak 
başka bir rakip istemedikleri için, başka bir deyişle İbrahim’in mirasını 
paylaşmak istemedikleri için topografik determinizasyonu veya coğrafi 
statükoyu şiddetle korumak istemişlerdir. Bunun karşısında Kur'ân’da 
yeni topluma bir alan açılırken farklı bir beldenin sınırları imlenir. Kur'ân 
vahyi ile öteki kitapların varlığı inkâr edilmeksizin ümmî bir toplum 
kitap sahibi kılınmakta ve medeniyette ona seviye atlatılmak 
istenmektedir. İlgili âyet şu şekildedir:  “Bu kitap Ummu’l-Kura ve 
çevresinde olanları uyarman için geçmiş vahiyleri tasdik edici bir kitap 
olarak indirildi”17 Bu ayette Yahudilerin şehirlerini kutsadığı, vahyin son 
bulduğu şeklindeki statükocu iddialarına en üst perdeden bir karşı koyuş 
vardır. Sonuç olarak Kur'ân vahyinin temellendirilmesinde mekânsal bir 
tahsis yapılmakta, bu yeni toplum Ummu’l-Kura ile betimlenmektedir. Bir 
yönü ile tahsis diğer bütün kutsal mekânları nesh eden bir anlama delâlet 
etmektedir. Söz konusu bu niyet kıble ayeti ile iyice özgünleşir. Fakat 
evrensel muhteva yine korunmaya çalışılır. İlgili âyet şu şekildedir: 
Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli 
kişi Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman 
eden; sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, 
yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan; namazı 
kılıp zekâtı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar; 
darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar 
bunlardır ve işte takvâ sahipleri bunlardır.18 Bir kez daha dinî-ahlâkî 
ilkenin öne çıkarıldığı bir üst kimlik vurgusuna söz gelir. Hz. Nûh’a 
beldelerin helak olması ile eski şehirsel kimliklerin nesh edildiği ve yeni 
bir toplumsal mekân tasavvurunun inşa edildiği yenileşmeyi sembolize 
eder. Bu yeni mekân bir bütün olarak arzın kendisidir.  

1. 2. Antropolojik İlke Olarak “Ta‘arruf” 
Birlikte yaşama kültürünün antropolojik ilkesi de ta‘arruftur. Örf 

ve maruf gibi üst kültür kavramları ile aynı kökten gelen ta‘arruf 

                                                 
17  el-En’am 06/92. 
18  el-Bakara 02/177. 

 

kavramı bütün insanların antropolojik kökler bakımından Hz. Ademin 
çocukları olması, kültürel açıdan Hz. Nûh’un ümmetinden sayılması, 
dinî-teolojik açıdan Hz. İbrahim’in milletine dahil olmaları gibi üst 
kimlik normları içinde asgari maslahatlarda müşterek hareket etmeyi 
salık veren bir düşünceye dayanır. Ülfete, birliğe yönlendirmesi 
bakımından ta‘arrufun temeli ilâhî hitaptır. Müteaddit ayetlerde Hz. 
Âdem üzerinden insanlığın ortak köklerine vurgu yapıldığını 
görmekteyiz:  

“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan 
ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden 
sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz 
Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. 
Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.”19 
Hz. Muhammed’in (SAV) veda hutbesinde ta‘arruf ilkesine işaret 

eden önemli pasajlar bulunmaktadır: 

“Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız birdir. İslam'da insanlar 
eşittir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız, Âdem de topraktan 
yaratıldı. Allah katında en değerliniz, en çok Allah'a sığınanız, 
emirlerine yapışanınız, günahlardan arınanınız, azabından 
korunanızdır. Bir Arab'ın, Arap olmayana, bir başkasının Arab'a, 
bir siyahın bir kızılderiliye, bir kızılderilinin bir siyaha, takvanın 
dışında bir üstünlük sebebi yoktur.”20 
Hz. Adem’in genetik açıdan bütün insanlığın atası olması gibi Hz. 

Nûh’un gemisi de toplumsal açıdan böyle bir sürece yol alır. Zira 
evrensel tufan kabulüne göre insanlık bu tufandan kurtulanlarla devam 
etmiştir. Bu nedenle Müslüman ümmetin sosyal antropoloji açısından 
sınırları Hz. Nûh’a dayandırılır. Gerekçesi olan ayet şu şekilde 
çevrilmiştir:   

“İnsanlar bir tek ümmet idi.21 Sonra Allah, müjdeleyici ve uyarıcı 
olarak peygamberleri gönderdi. İnsanlar arasında, anlaşmazlığa 
düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için, onlarla beraber hakk 
yolu gösteren kitapları da gönderdi. Ancak kendilerine kitap 
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19  En-Nisa 04/01. 
20  Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 9/127, 18/285. Buhârî, Hac, 132; Müslim, Hac, 147; Tirmizî, Büyû‘, 39, Vesâyâ, 
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üzerinde ihtilafa düştükleri gerçeği izniyle gösterdi. Allah 
dilediğini doğru yola iletir.”22  
Başlangıçta insanların tek bir ümmet olması bir tarafta yerleşik 

olan bir darbı meseli dile getirmekte öte taraftan antropolojik kökene 
göndermede bulunmaktadır. Dolayısıyla tek bir ümmet olma ifadesinde 
kastedilen antropolojik kökenin delâleti Nûh toplumunadır. 23  Ümmet 
kavramının Tufan’a kadar olan döneme işaret ettiği ve o dönemden 
itibaren gönderilen bütün peygamberlerin bu ilk kurucu yasayı tesis 
etmeye çalıştıkları belirtilmektedir.24  

Hz. Nûh kıssası bir bütün olarak insanlığın tabîî köklerini işaret 
etmekte, gemidekiler de bütün yaratılanları, halkullahı temsil etmektedir. 
Bu bağlamı ile Nûh’un gemisi kabilecilik düşüncesi karşısında ülfete 
dayanan toplumsal zemini ifade eder. Zira eğer kabileci anlayış önemli 
olsaydı Hz. Nûh’un oğlunu kurtarabilmesi gerekirdi. Fakat bu olmadı. 
Hz. Nûh oğlunu kurtaramadı. Dolayısıyla bu olaydan hareketle 
bakılması gereken değer kan bağı değildir. Nitekim mille kavramı da 
kabilevî yapının tersine ilke bağına dayanır. Kur'ân’daki bu anlayışa 
karşılık Yahudi kaynakları, Tevrat ve Talmud hikayeleri kabileci bir 
anlama biçimi sunar. Yahudi kaynaklarına göre Kenan boğulmamıştır. 
Nûh’un Ham, Sam ve Yafes adlı üç oğlundan Ham’ın oğlu olup Nûh’un 
torunudur. Antropolojik bu belirlemede onu bir bakıma asli günahın 
taşıyıcısı olarak Nûh tarafından lanetlendiği, bu nedenle soyunun Sam ve 
Yafesin çocuklarına köle olmakla cezalandırıldığı şeklinde ırkçı ve 
ötekileştirici bir anlama evrildiği görülmektedir. Eğer Allah’ın İbrahim’e 
arz-ı mev‘ud olarak Kenan illerini işaret ettiği dikkate alınırsa en 
başından beri Yahudilerin zenci oldukları için tahkir ettikleri bir 
topluluğun mülklerini alıp onları köleleştirmek istedikleri gerçeğine 
dikkat etmek gerekir. Orta çağ boyunca Afrikalıların köleleştirilmesinin 
perde gerisinde yatan bu doktrinin etkisi yadsınamaz.25  

Kur'ân’da Nûh’un toplumu Yahudiliğin ırkçı söylemini yeren ve 
İslâmî ilkeyi dikkate alan bir anlama evrilmiştir. Bir bakıma eski ırkçı 
hastalık tedavi edilmek istenirken metinde tashihe gidilmiş ve daha 
hümanist bir inşa denemesine kapı aralanmıştır. Bu anlamda Nûh’un 
gemisi antropolojik bir temel olarak bütün insanlığı içine alacak şekilde 

                                                 
22  Bakara 02/213  َِريَن َوُمْنِذِريَن َوأَْنَزَل َمعَُهُم اْلِكتَاَب بِاْلَحق ِ  َكان ُ النَّبِي ِيَن ُمبَش ِ ةً َواِحدَةً فَبَعََث �َّ  ِليَْحُكَم بَْيَن النَّاِس فِيَما اْختَلَفُوا فِيِه َوَما اْختَل َََ النَّاُس أُمَّ

ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِلَما اْختَلَفُوا فِي فِيِه إَِّلَّ الَِّذينَ  ُ يَْهِدي َمْن يََشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم أُوتُوهُ ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم اْلبَي ِنَاُت بَْغيًا بَْينَُهْم فََهدَى �َّ ِ بِإِذْنِِه َو�َّ ِه ِمَن اْلَحق 
(312)  

23  Zemahşerî, Keşşâf, 1/256 
24  Abdullah bin Muhammed Beydavî, Envâru’t-tenzil ve esrâru’t-tevil, ed. Muhammed A. (Beyrut: Dâru’l-İhyâi’t-

Tûrâs, 1418),1/135 
25  Mehmet Katar, “Nûh’un Laneti ile Arz-ı Mevud Arasındaki İlişki”, Dinler Tarihi Araştırmaları, (2012), 45–59.  

 

yeniden yorumlanmaktadır. Bütün diller ve renkler bu kuşatıcı şuurun 
birer zenginliği olarak resmedilmektedir. Burada önemli bir hatırlatmaya 
ihtiyaç vardır. Her ne kadar kurtarıcılık soyut anlamda ilke birliğine 
delâlet etse de maddî olarak böyle bir zorunluluk ileri sürülemez. Öyle 
olsaydı bir Müslümanın, Yahudi teolojisinde doğal köle olarak görülen 
Afrika’daki bir başka inançtan insana yardım etmemesi gerekirdi. İlke 
olarak bunu savunmak, insanlara yardım etmek herhangi bir şekilde bir 
inanç bariyeri ile engellenmemiştir. Kaldı ki bu kıssanın özellikle geminin 
yorumu, İslamî ve insanî olan anlamda ele alındığında en günahkâr 
insanların dahi gemiye alınması beklenirdi. Dolayısıyla Kur'ân’da geçen 
geminin bir metafor olduğu, Yahudilikte Araplara sirayet eden ırkçı 
üstünlüğü tahkir etmek için ümmetçi bir kodla tashih edildiği açıktır.  
Çoğulcu bir örf kurmada ta‘arrufun rolünü yeniden düşünmeyi salık 
veren Kur'ân’da bu antropolojik ilkenin kökleri mevcuttur. En açık âyet 
şudur: “Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık, 
tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık, Allah katında en değerli 
olanınız O’na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi 
hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır.” 26   Bu âyette kabile 
üstünlüğünü referans yapan eksen yerilmektedir, insanların ameli 
faziletlerinin esas olduğu bir ilke birliğine işaret edilmektedir. Bu anlamı 
ile Kur'ân’da Yahudi seçkinciliğini taklid eden şuubiyetin geriletilmeye 
çalışıldığı, eşitliğe dayalı bir toplumun inşa edilmeye çalışıldığı 
anlaşılmaktadır.27  

1. 3. Kültürel İlke Olarak “Maslahat” 
Birlikte yaşamanın kültürel ilkesi maslahattır. Bu açıdan sefinetu’n-

necât kavramı toplumun ortak iyiliğini, bir bütün olarak selamete 
ulaşması için gerekli olan imkân ve koşulların potansiyel durumunu 
sembolize eder.  Bu bağlamda en önemli ilke maslahattır. Aslı SLH olan 
maslahat kavramının anlamı kendisinden fayda sağlanan her türlü şey 
anlamına gelir.28  İnsanların ürettiği ve faydalandığı maddî ve manevî 
değerleri içine alan maslahat kavramını kültürle ifade etmek 
mümkündür. Kültür insanın kendisine verili olan doğal dünyaya kendi 
menfaati için yaptığı katkıyı, bireyde kendi özgünlüğünü aşmayla 
beraber maddi manevi her türlü toplumsal etkinlik alanını ifade eder. 
                                                 
26  Hucurât Suresi 94/13     َْعِليم  يَاأَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَك َ ِ أَتْقَاُكْم إِنَّ �َّ َخبِير   َرَمُكْم ِعْندَ �َّ  
27  Ebû Mansûr Mâtûrîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, ed. Mecdi Baslum (Beyrut: Dâru’l-Kûtûbi’l-İlmiyye, 2005), 9/337-

339. 
28  Ebü’l-Hasen Kâdî Abdülcebbâr, Muğnî fi ebvâbî tevhîd ve’l-adl, thk. Mustafa İlka - İbrahim Mezkur (Kahire: 

Daru’l-Masriyye, 1958), 14/20-35; Avni İlhan, “Aslah”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1991), 3/495-496. 
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üzerinde ihtilafa düştükleri gerçeği izniyle gösterdi. Allah 
dilediğini doğru yola iletir.”22  
Başlangıçta insanların tek bir ümmet olması bir tarafta yerleşik 

olan bir darbı meseli dile getirmekte öte taraftan antropolojik kökene 
göndermede bulunmaktadır. Dolayısıyla tek bir ümmet olma ifadesinde 
kastedilen antropolojik kökenin delâleti Nûh toplumunadır. 23  Ümmet 
kavramının Tufan’a kadar olan döneme işaret ettiği ve o dönemden 
itibaren gönderilen bütün peygamberlerin bu ilk kurucu yasayı tesis 
etmeye çalıştıkları belirtilmektedir.24  

Hz. Nûh kıssası bir bütün olarak insanlığın tabîî köklerini işaret 
etmekte, gemidekiler de bütün yaratılanları, halkullahı temsil etmektedir. 
Bu bağlamı ile Nûh’un gemisi kabilecilik düşüncesi karşısında ülfete 
dayanan toplumsal zemini ifade eder. Zira eğer kabileci anlayış önemli 
olsaydı Hz. Nûh’un oğlunu kurtarabilmesi gerekirdi. Fakat bu olmadı. 
Hz. Nûh oğlunu kurtaramadı. Dolayısıyla bu olaydan hareketle 
bakılması gereken değer kan bağı değildir. Nitekim mille kavramı da 
kabilevî yapının tersine ilke bağına dayanır. Kur'ân’daki bu anlayışa 
karşılık Yahudi kaynakları, Tevrat ve Talmud hikayeleri kabileci bir 
anlama biçimi sunar. Yahudi kaynaklarına göre Kenan boğulmamıştır. 
Nûh’un Ham, Sam ve Yafes adlı üç oğlundan Ham’ın oğlu olup Nûh’un 
torunudur. Antropolojik bu belirlemede onu bir bakıma asli günahın 
taşıyıcısı olarak Nûh tarafından lanetlendiği, bu nedenle soyunun Sam ve 
Yafesin çocuklarına köle olmakla cezalandırıldığı şeklinde ırkçı ve 
ötekileştirici bir anlama evrildiği görülmektedir. Eğer Allah’ın İbrahim’e 
arz-ı mev‘ud olarak Kenan illerini işaret ettiği dikkate alınırsa en 
başından beri Yahudilerin zenci oldukları için tahkir ettikleri bir 
topluluğun mülklerini alıp onları köleleştirmek istedikleri gerçeğine 
dikkat etmek gerekir. Orta çağ boyunca Afrikalıların köleleştirilmesinin 
perde gerisinde yatan bu doktrinin etkisi yadsınamaz.25  

Kur'ân’da Nûh’un toplumu Yahudiliğin ırkçı söylemini yeren ve 
İslâmî ilkeyi dikkate alan bir anlama evrilmiştir. Bir bakıma eski ırkçı 
hastalık tedavi edilmek istenirken metinde tashihe gidilmiş ve daha 
hümanist bir inşa denemesine kapı aralanmıştır. Bu anlamda Nûh’un 
gemisi antropolojik bir temel olarak bütün insanlığı içine alacak şekilde 

                                                 
22  Bakara 02/213  َِريَن َوُمْنِذِريَن َوأَْنَزَل َمعَُهُم اْلِكتَاَب بِاْلَحق ِ  َكان ُ النَّبِي ِيَن ُمبَش ِ ةً َواِحدَةً فَبَعََث �َّ  ِليَْحُكَم بَْيَن النَّاِس فِيَما اْختَلَفُوا فِيِه َوَما اْختَل َََ النَّاُس أُمَّ

ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِلَما اْختَلَفُوا فِي فِيِه إَِّلَّ الَِّذينَ  ُ يَْهِدي َمْن يََشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم أُوتُوهُ ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم اْلبَي ِنَاُت بَْغيًا بَْينَُهْم فََهدَى �َّ ِ بِإِذْنِِه َو�َّ ِه ِمَن اْلَحق 
(312)  

23  Zemahşerî, Keşşâf, 1/256 
24  Abdullah bin Muhammed Beydavî, Envâru’t-tenzil ve esrâru’t-tevil, ed. Muhammed A. (Beyrut: Dâru’l-İhyâi’t-
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25  Mehmet Katar, “Nûh’un Laneti ile Arz-ı Mevud Arasındaki İlişki”, Dinler Tarihi Araştırmaları, (2012), 45–59.  

 

yeniden yorumlanmaktadır. Bütün diller ve renkler bu kuşatıcı şuurun 
birer zenginliği olarak resmedilmektedir. Burada önemli bir hatırlatmaya 
ihtiyaç vardır. Her ne kadar kurtarıcılık soyut anlamda ilke birliğine 
delâlet etse de maddî olarak böyle bir zorunluluk ileri sürülemez. Öyle 
olsaydı bir Müslümanın, Yahudi teolojisinde doğal köle olarak görülen 
Afrika’daki bir başka inançtan insana yardım etmemesi gerekirdi. İlke 
olarak bunu savunmak, insanlara yardım etmek herhangi bir şekilde bir 
inanç bariyeri ile engellenmemiştir. Kaldı ki bu kıssanın özellikle geminin 
yorumu, İslamî ve insanî olan anlamda ele alındığında en günahkâr 
insanların dahi gemiye alınması beklenirdi. Dolayısıyla Kur'ân’da geçen 
geminin bir metafor olduğu, Yahudilikte Araplara sirayet eden ırkçı 
üstünlüğü tahkir etmek için ümmetçi bir kodla tashih edildiği açıktır.  
Çoğulcu bir örf kurmada ta‘arrufun rolünü yeniden düşünmeyi salık 
veren Kur'ân’da bu antropolojik ilkenin kökleri mevcuttur. En açık âyet 
şudur: “Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık, 
tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık, Allah katında en değerli 
olanınız O’na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi 
hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır.” 26   Bu âyette kabile 
üstünlüğünü referans yapan eksen yerilmektedir, insanların ameli 
faziletlerinin esas olduğu bir ilke birliğine işaret edilmektedir. Bu anlamı 
ile Kur'ân’da Yahudi seçkinciliğini taklid eden şuubiyetin geriletilmeye 
çalışıldığı, eşitliğe dayalı bir toplumun inşa edilmeye çalışıldığı 
anlaşılmaktadır.27  

1. 3. Kültürel İlke Olarak “Maslahat” 
Birlikte yaşamanın kültürel ilkesi maslahattır. Bu açıdan sefinetu’n-

necât kavramı toplumun ortak iyiliğini, bir bütün olarak selamete 
ulaşması için gerekli olan imkân ve koşulların potansiyel durumunu 
sembolize eder.  Bu bağlamda en önemli ilke maslahattır. Aslı SLH olan 
maslahat kavramının anlamı kendisinden fayda sağlanan her türlü şey 
anlamına gelir.28  İnsanların ürettiği ve faydalandığı maddî ve manevî 
değerleri içine alan maslahat kavramını kültürle ifade etmek 
mümkündür. Kültür insanın kendisine verili olan doğal dünyaya kendi 
menfaati için yaptığı katkıyı, bireyde kendi özgünlüğünü aşmayla 
beraber maddi manevi her türlü toplumsal etkinlik alanını ifade eder. 
                                                 
26  Hucurât Suresi 94/13     َْعِليم  يَاأَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَك َ ِ أَتْقَاُكْم إِنَّ �َّ َخبِير   َرَمُكْم ِعْندَ �َّ  
27  Ebû Mansûr Mâtûrîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, ed. Mecdi Baslum (Beyrut: Dâru’l-Kûtûbi’l-İlmiyye, 2005), 9/337-

339. 
28  Ebü’l-Hasen Kâdî Abdülcebbâr, Muğnî fi ebvâbî tevhîd ve’l-adl, thk. Mustafa İlka - İbrahim Mezkur (Kahire: 

Daru’l-Masriyye, 1958), 14/20-35; Avni İlhan, “Aslah”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1991), 3/495-496. 
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Kavram olarak XVIII. Y.Y.’ dan beri var olan kültür terimi, herhangi bir 
şeyin fonksiyonu belirtmek üzere cultura juris; davranım kurallarının 
saptanması olarak cultura scientiea; bilgi deneyim kazanılması anlamında 
cultura literarum ve tarım sektörü anlamında agri cultura şeklinde 
tanımlanmaktadır.29 Bu bağlamda meseleye bakılacak olursa insan dahli 
sonucunda dil, din anlayışı, sembol, araç, teknik bilgi, üretim sistemleri 
ve ürünler şeklinde oluşan bütün tezahürler kültür kategorisine 
girmektedir. Nûh’un gemisi kültürel açıdan bütün insanlık birikimine 
delâlet eder. Dolayısıyla herhangi bir bilimsel ve teknolojik gelişmeyi sırf 
farklı din ve meşreplerin elinden çıktı diye tahkir etmek, ortak iyiye 
ulaşma yolunda ona sırt dönmek bu ilke ile çelişir.  

1. 4. Siyasi İlke Olarak: “Dinu’l-Hak/Yasa” 
Hz. Nûh’un gemisi, kan bağı yerine ilke bağına dayanan yasa 

toplumunu temsil eder. Kur'ân’ın bu ilkesi aynı zamanda model 
toplumun kurucu unsuru olarak ikame edilmiştir. Bu bağlamda yasa, hak 
ve din kelimelerinin anlamlarına yeniden bakmak gerekmektedir.30  Din 
kelimesinin kabul ve itaat anlamı bulunmaktadır. Fakat bu özne merkezli 
bir tanımdır. Yine “Allah indinde din İslâm’dır”,31 “doğru din budur”,32 
“size din olarak İslâm’ı seçtim”33 şeklindeki âyetler de değer belirten bir 
tanımlamaya dayanır. Dinin nesnel anlamı doğrudan mille kavramı ile 
ilgilidir. Hayatını sürdürmek için birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyan 
insanoğlu millet denilen topluluklar inşa eder. İnsanları bu topluluğa 
ulaştıran yola minhac (yol, usul), şir‘a (din) ve sünnet adını alır. Din 
burada meşruiyetin temeli olarak toplumda düzen kurmaya imkân 
sağlayan yasal sistemi ifade etmektedir. Yasa koyucu otorite beşer aklı 
olabileceği gibi vahiy merkezli inanç sistemleri de olabilir. İslâm inanç 
esaslarında din koyucu merci Allah’tır.34 

Hak kelimesinin Arap-Sâmî dil yapısı içinde yerleşik 
anlamlarından biri olan ebedi yasa manasının İslâm vahyi içinde yerini din 
kavramına bıraktığını ve hak kavramının bu yasayı asli kaynağa 
dayandıran bir nitelendirme içinde hak-din şeklinde yeniden 

                                                 
29  Vadim Mejuyev, Kültür ve Tarih, çev. Suat Yokova (İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 1998), 29. 
30  Hamdullah Arvas, “Varlık ya da Mutabakat: Hak Kavramının Aslı ve Alêtheia”, Şarkiyat 12/4 (31 Aralık 

2020), 1039–1057. 
31  Âl-i İmrân 3/18. 
32  Tevbe 9/36 
33  Maide 5/3 
34  Muhammed b. Abdulkerim Şehristâni, İslâm Kelâmı ve Mezhepleri, çev. Mustafa Öz (İstanbul: Litera 

Yayıncılık, 2016), 75-76. 

 

yorumlandığını not etmek gerekmektedir. 35  Dolayısıyla hak-din 
değişmez mutlak adetler, asıl yasa olarak, tahriften uzak kadim ilâhî 
ilkelere göndermede bulunduğunu, bu ilkelerin nübüvvet tarihi 
içerisinde önce Hz. Adem’e daha sonra Hz. Nûh’a vahyedildiğini bu 
anlamda her iki peygamberin yasaya dayanmak ve herhangi bir yasaya 
dayalı olarak maslahatı belirlemek bakımından hak ve batıl ilkelerinin 
toplumsal seviyedeki temsiliyyeti ifade ettiğini belirtmek mümkündür. 
İlgili âyet şu şekildedir: “Nûh’a tavsiye ettiğini sizin için de şeriat kıldı.” 
Hz. Âdem’in kendisine öğretilen isimleri öğrenme; Hz. Nûh’un bu 
isimlerin manalarını bilme; Hz. İbrâhim’in hem kelimeleri bilme hem de 
bunların metafiziksel anlam derinliklerini kavrama; Hz. Mûsâ’nın 
kendisine indirilen metni anlama; Hz. İsâ’nın metni tevil etme ve Hz. 
Muhammed’in vahiy ile tevili birleştirdiği iddia edilmektedir. Bu şekilde 
ortaya konulan din tarihsel süreçte tedrici bir şekilde ikmal edilmiştir.36  

Millenin (milletin) yani peygambere dayalı toplumsal sistemin, 
şeriatlerin kurucu unsuru olarak yasa, Allah’a dayanan din ve hak 
anlamı nübüvvet düşüncesi içinde sıklıkla ilka edilmektedir.37  Örneğin 
Hz. Nûh’a bildirilen, Hz. Mûsa 38  ve Hz. Muhammed’in getirdiği 
şeriatlerde39 izlerini bulduğumuz yedi yasa şunlardır:40 

1. Putlara tapmamak. 
2. Allah'a karşı saygısız ifadeler kullanmamak 
3. Öldürmemek. 
4. Zina, tecavüz veya cinsel ahlaksızlık yapmamak. 
5. Hırsızlık yapmamak. 
6. Canlı bir hayvanın etini yememek. 
7. Adaletle hükmetmek 

Sonuç 
Kur’ân’ı Kerim’de insanların bireysel ve toplumsal açıdan nasıl 

mutlu olabilecekleri konusunda önemli ilkeler bildirilmekte, özellikle 
nübüvvet tarihi içerisinde beyan edilen kıssalarla meselenin insanî yönü 
konusunda önemli temsiller sunulmaktadır. Bu bağlamda öne çıkan 
temsillerden biri de Hz. Nûh kıssasıdır. Hz. Nûh kıssasının olayın 
gerçekleşmesi, vahiy ile bildirilmesi ve Kur'ân ile günümüz insanlarına 
                                                 
35  Mâtûrîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, 1/481; Zemahşerî, Keşşâf an hakâikî’l-gavâmidi’t-tenzîl, 1/191; Râzî, Mefâtihü’l-

gayb, 3/535. 
36  Şehristâni, İslâm Kelâmı ve Mezhepleri, 76. 
37  Eyyub bin Musa El-Hüseynî Ebu’l-Bekâ, el-Külliyat m’ucemu fi mastalahati ve’l-Furuqi’l-lugaviyye, ed. 
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Yayıncılık, 2016), 75-76. 
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taşınması bakımından üç farklı muhataplık seviyesi bulunmaktadır. 
Teolojik tarihin bir olgusu olarak bu meselenin ilk seviyesi hakikatin 
bilim ve teknolojik araçlarla tespit edilmeye çalışıldığı düzleme delalet 
eder. Fakat ikinci aşamada meselenin din dilinin sembolleri ile Kur'ân 
dönemi Müslümanlarına taşınmasının değeri onlarda toplumsal bir şuur 
oluşturmaya dönük olduğu açıktır. Günümüz insanları ise bu meselenin 
dinî-teolojik değerini doğru tespit etmede hem sosyal teolojinin hem de 
tabiat teolojisinin ilkelerini göz önünde bulundurmak bakımından 
üçüncü bir muhataplık seviyesinde bulunmaktadır. Bu bağlamda 
meseleye bakıldığında İslâm’ın toplum anlayışının kan bağı yerine yasa 
düşüncesine dayanacak şekilde birlikte yaşama kültürünü salık verdiği, 
bu anlamda bütün dünyanın yani “arzullah”ın emaneten insanlığın ortak 
faydasına verildiği bir ilkeye dayandığı görülmektedir. Bu anlayışı 
yerleştirmek için Hz. Âdem, Hz. Nûh ve Hz. İbrahim kıssaları ile Yahudi 
ve Hristiyanların seçkinci talepleri geriletilmektedir. İlke bağına dayanan 
toplumsal anlayış ile insanlar arasındaki mukayyet maslahat talebi 
dengelenmekte, kültürel farklılıklar taarufun vasıtası kılınmaktadır. 
Toplumun talepleri hak-din denilen yasal sistem içinde sevk ve idare 
edilmektedir. Bu anlam zenginliği ile Hz. Nûh kıssasına bakıldığında 
gemi metaforunun, sefinetu’n-necât’ın, aslında dünyadaki bütün 
tefrikaları ortadan kaldıracak bir medeniyet projesine, birlikte yaşama 
kültürüne işaret ettiğini söylemek mümkündür.  
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QARDO AND THE MOUNTAIN OF KĒWILLĀ: NOAH’S 
ARK AND ITS LANDING PLACE IN 

ASSYRIAN/SYRIAC TEXTS AND FOLKLORE 

Nicholas AL-JELOO 

Abstract: Noah’s Ark and its landing site have always held an important 
place in the history and culture of the indigenous Assyrians who lived in 
the area around it. It is thus a central theme not only in ancient Akkadian 
and medieval Syriac texts, but also in the local topography and folklore of 
the living people themselves today. This paper will attempt to provide a 
brief overview of the existing sources related to Assyrians from ancient to 
modern periods which mention Mount Judi as the Ark’s landing place, 
within an Assyrian/Syriac context and milieu. This will be done with a 
view to providing an insight into recurring themes and ideas in the various 
historical and legendary narratives, linking them to vernacular folk 
traditions and toponymy. In effect, this paper will try to bring various 
elements of language, culture, history, faith and geography together in 
order to find the common thread that binds them together. 

Narratives from AncientAssyrian Times 

The Assyrian connection to the Ark’s landing site goes back to at least the 
late eighth century BC. Thus, theHebrew Bible recounts that Assyrian king 
Sennacherib (705–681 BC) returned to dwell in his capital at Nineveh after 
his unsuccessful siege of Jerusalem, and that he was murdered by two of his 
sons – the former having been confirmed in contemporary Assyrian 

sources.
1

In Tractate Sanhedrin 96a:3 of the Babylonian Talmud, which adds 
commentary to the Biblical text, Rabbi Papa (ca. 300-375AD) recounts a 
story about the kingfinding a piece of wood from Noah’s Ark. It thus states 
that:  

“He [Sennacherib] then went away and found a plank of Noah’s 
ark [from which he fashioned a god]. ‘This [beam],’ said he, ‘must 
be the great God who saved Noah from the flood. If I go [to battle] 
and am successful, I will sacrifice my two sons to thee,’ he vowed. 
But his sons heard this [commitment], so they killed him, as it is 
written: ‘and it came to pass, as he was worshipping in the house of 

                                                 
  Dr. Kadir Has University, nicholas.aljeloo@khas.edu.tr 
1  Simo Parpola, “The Murderer of Sennacherib,” in Bendt Alster (ed.), Death in Mesopotamia: Papers read at 

the XXVIe Rencontre Assyriologique Internationale, Mesopotamia, Copenhagen Studies in Assyriology: 8, 
Copenhagen: Akademisk Forlag, 1980, pp. 171-182. 
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Nisroch, his god, that Adrammelech and Sharezer, his sons, smote 
him with the sword [and they fled to Ararat]’ (II Kings 19:36-37; 
Isaiah 37:38).”  
 

Expounding upon this, the Gemara, the component of the Talmud 
comprising rabbinical analysis of and commentary on the Mishnah, the 
earliest authoritative body of Jewish oral law,explains that this 
interpretation is based upon the etymological similarity between neser, 
the Hebrew term for beam (such as the one from Noah’s Ark), and 
Nisroch, the god that Sennacherib fashioned from a beam.2 On the other 
hand, archaeologists, Assyriologists, and Bible commentators have been 
puzzled over the identification of Nisroch, since there is no Assyrian 
deityof that name, and have suggested that it may refer to Enlil, whose 
name was used as an epithet of the chief Assyriangod Ashur; Ninurta, 
the god of war; Nusku, the god of fire; Marduk, whose city, Babylon, 
Sennacherib thoroughly destroyed in 689 BC; or a blend of Ashur and 
Marduk,since Sennacherib had taken the statue of Marduk to a temple in 
the royal city of Assur after he destroyed Babylon.3 Another possibility is 
that the name of the god Nisroch derives from a possible deification of 
Mount Niṣir, upon which the Ark landed according to the Old-
Babylonian flood account, however, no evidence of this can be found in 
ancient Assyrian texts.At any rate, if Sennacherib had indeed stopped at 
the resting place of Noah’s Ark on his return from Jerusalem, as is 
suggested, it is more than plausible that this would have taken place at 
Mount Jūdī, rather than the more northerly contender at Ağrı Dağı. 

In 697 BC, four years after his unsuccessful attempt to capture 
Jerusalem, Sennacherib went on his fifth campaign. This took him 
northward, into the land of Urartu, to deal with the rebellion of seven 
cities located on Mount Nipur and their rulers, which had not yet been 
subjected to Assyrian rule. 4 Leonard William King was the first to 
positively identify this mountain as Mount Jūdī in 1910.5Assyriologist 

                                                 
2  In both Aramaic and Syriac, a nisrā or nsārā is a plank or board of wood. 
3  Emil G. Kraeling, “The Death of Sennacherib,” Journal of the American Oriental Society, Vol. 53, No. 4 

(December 1933), pp. 336-338; Gordon Franz, “Did Sennacherib, King of Assyria, Worship Wood from 
Noah’s Ark as a Deity?” Life and Land, 4 October 2013, https://www.lifeandland.org/2013/10/did-
sennacherib-king-of-assyria-worship-wood-from-noah’s-ark-as-a-deity/.  

4  Daniel David Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, Vol. 2: Historical Records of Assyria 
from Sargon to the End, Chicago: The University of Chicago Press, 1927, pp. 139-140, para. 294, 296, p. 144, 
para. 316; Bradley J. Parker, The Mechanics of Empire: The Northern Frontier of Assyria as a Case Study in 
Imperial Dynamics, Helsinki: The Neo-Assyrian Text Corpus Project, 2001, p. 98. 

5  Leonard William King, “Sennacherib and the Ionians,” The Journal of Hellenic Studies, Vol. 30 (1910), p. 328, 
footnote 2. 

 

Julian Reade, basing his hypothesis upon Sennacherib’s inscriptions, 
suggests that the cause of his expedition was to punish the inhabitants for 
sinking loads of grain or stone sphinx colossi in transit to 
Nineveh.6Others, on the other hand, have suggested that the mountain 
villagers had been attacking Assyrian farms on the Cizre plain. 7 
According to Sennacherib’s own account, his army pitched their camp at 
the foot of the mountain, and he successfully campaigned against the 
seven cities: Tumurrum, Sharum, Khalbuda, Kipsha, Esama, Qua and 
Qana. Sennacherib was not only present during the campaign, but he was 
personally and actively involved. He wanted to get all the way to the top 
of the mountain’s highest summits, through the gullies, gorges, and 
rugged slopes, to the point that he vacated his sedan chair and proceeded 
on foot to get there.8 The impression one thus gets from his inscriptions is 
that he climbed all over the mountain in his conquest of the seven 
cities.9It would have thus been difficult for Sennacherib not to have 
noticed such a large object as the Ark’s remains, if they had indeed been 
there – despite the fact that he does not mention it in any of his 
inscriptions. 

To commemorate his victory on Mount Nipur, Sennacherib had at 
least nine sculptured panels depicting himself – with cuneiform 
inscriptions – carved near the top of the mountain. Eight were found near 
the village of Shakh (Çağlayan, tentatively identified with Tumurrum, 
the region’s chief city), and two near that of Hassana (Kösreli, also 
tentatively identified with Esama). 10 Mount Nipur is additionally 
significant as having been the source of a number of special polished 
stone panels used in Sennacherib’s “Palace Without Rival” at Nineveh in 
694 BC. 11 John Russell points out that Rooms 29, 30, and 33 were 
embellished with these.12 On the back of one winged lion from Room 33, 

                                                 
6  Julian E. Reade, “Studies in Assyrian Geography: Part I: Sennacherib and the Waters of Nineveh,” Revue 

d'Assyriologie et d'archéologie orientale, Vol. 72, No. 1 (1978), p. 60; Luckenbill, Ancient Records of Assyria 
and Babylonia, Vol. 2, p. 139, para. 295. 

7  Parker, The Mechanics of Empire, p. 98. 
8  Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, Vol. 2, p. 144, para. 316. 
9  Gordon Franz, “Did Sennacherib, King of Assyria, Worship Wood from Noah’s Ark as a Deity?” in Hamdi 

Gündoğar, Ömer Ali Yıldırım and Ata Az (eds.),Uluslararası Hz. Nuh ve Cudi Dağı Sempozyumu 
Bildirileri,27-29 Eylül 2013, Şırnak / International “Noah and Judi Mountain” Symposium, 27-29 September 
2013, Şırnak: Şırnak Üniversitesi, 2014, p. 421. 

10  Albert T. Olsmtead, History of Assyria, Chicago: The University of Chicago Press,1923, p. 314; Marc Nogaret, 
“Prospection au Cudi Dağ: Préliminaires,” Revue d’Assyriologie et d’archéologie orientale, Vol. 79, No. 
1(1985), p. 64, footnote 3. 

11  T.C. Mitchell and A.P. Middleton, “The Stones Used in the Assyrian Sculptures,” Journal of Cuneiform 
Studies, Vol. 54 (2002), pp. 95-96. 

12  John Russell, Sennacherib’s Palace Without Rival at Nineveh, Chicago: The Chicago University Press, 1991, 
pp. 90, 99, 258. 



Qardo And The Mountaın Of Kēwıllā: Noah’s Ark And
Its Landıng Place In Assyrıan/Syrıac Texts And Folklore

Nıcholas AL-JELOO

153
 

Nisroch, his god, that Adrammelech and Sharezer, his sons, smote 
him with the sword [and they fled to Ararat]’ (II Kings 19:36-37; 
Isaiah 37:38).”  
 

Expounding upon this, the Gemara, the component of the Talmud 
comprising rabbinical analysis of and commentary on the Mishnah, the 
earliest authoritative body of Jewish oral law,explains that this 
interpretation is based upon the etymological similarity between neser, 
the Hebrew term for beam (such as the one from Noah’s Ark), and 
Nisroch, the god that Sennacherib fashioned from a beam.2 On the other 
hand, archaeologists, Assyriologists, and Bible commentators have been 
puzzled over the identification of Nisroch, since there is no Assyrian 
deityof that name, and have suggested that it may refer to Enlil, whose 
name was used as an epithet of the chief Assyriangod Ashur; Ninurta, 
the god of war; Nusku, the god of fire; Marduk, whose city, Babylon, 
Sennacherib thoroughly destroyed in 689 BC; or a blend of Ashur and 
Marduk,since Sennacherib had taken the statue of Marduk to a temple in 
the royal city of Assur after he destroyed Babylon.3 Another possibility is 
that the name of the god Nisroch derives from a possible deification of 
Mount Niṣir, upon which the Ark landed according to the Old-
Babylonian flood account, however, no evidence of this can be found in 
ancient Assyrian texts.At any rate, if Sennacherib had indeed stopped at 
the resting place of Noah’s Ark on his return from Jerusalem, as is 
suggested, it is more than plausible that this would have taken place at 
Mount Jūdī, rather than the more northerly contender at Ağrı Dağı. 

In 697 BC, four years after his unsuccessful attempt to capture 
Jerusalem, Sennacherib went on his fifth campaign. This took him 
northward, into the land of Urartu, to deal with the rebellion of seven 
cities located on Mount Nipur and their rulers, which had not yet been 
subjected to Assyrian rule. 4 Leonard William King was the first to 
positively identify this mountain as Mount Jūdī in 1910.5Assyriologist 
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suggests that the cause of his expedition was to punish the inhabitants for 
sinking loads of grain or stone sphinx colossi in transit to 
Nineveh.6Others, on the other hand, have suggested that the mountain 
villagers had been attacking Assyrian farms on the Cizre plain. 7 
According to Sennacherib’s own account, his army pitched their camp at 
the foot of the mountain, and he successfully campaigned against the 
seven cities: Tumurrum, Sharum, Khalbuda, Kipsha, Esama, Qua and 
Qana. Sennacherib was not only present during the campaign, but he was 
personally and actively involved. He wanted to get all the way to the top 
of the mountain’s highest summits, through the gullies, gorges, and 
rugged slopes, to the point that he vacated his sedan chair and proceeded 
on foot to get there.8 The impression one thus gets from his inscriptions is 
that he climbed all over the mountain in his conquest of the seven 
cities.9It would have thus been difficult for Sennacherib not to have 
noticed such a large object as the Ark’s remains, if they had indeed been 
there – despite the fact that he does not mention it in any of his 
inscriptions. 

To commemorate his victory on Mount Nipur, Sennacherib had at 
least nine sculptured panels depicting himself – with cuneiform 
inscriptions – carved near the top of the mountain. Eight were found near 
the village of Shakh (Çağlayan, tentatively identified with Tumurrum, 
the region’s chief city), and two near that of Hassana (Kösreli, also 
tentatively identified with Esama). 10 Mount Nipur is additionally 
significant as having been the source of a number of special polished 
stone panels used in Sennacherib’s “Palace Without Rival” at Nineveh in 
694 BC. 11 John Russell points out that Rooms 29, 30, and 33 were 
embellished with these.12 On the back of one winged lion from Room 33, 
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door p, was an inscription that stated: “[grain stone], whose appearance 
is like mottled barley (?), which in the time of the kings, my fathers, was 
valued only as a necklace stone, revealed itself to me at the foot of Mt. 
Nipur. I had female sphinxes made of it and had them dragged into 
Nineveh.”13 Therefore, the mountain appears to have been an important 
place for the Assyrian Empire during that period. 

Another ancient account is that from Berossus (c. 330-250 BC), a 
Hellenistic-era Babylonian writer, priest of Bel-Marduk and astronomer, 
who wrote in Greek – although he knew Akkadian and possibly also 
some Sumerian. 14  Using ancient Babylonian records and texts, he 
published his major workBabyloniaca (History of Babylonia) in three 
books sometime around 290-275 BC, but it has only survived in 
fragments from mostly third-hand quotes. It was equally quoted and 
confirmed by Abydenus (c. 200 BC), Alexander Polyhistor (50 BC), Titus 
Flavius Josephus (110 AD), Eusebius of Caesarea (325) and Georgius 
Syncellus (800), that Berossus’ account borrows heavily from the 
Babylonian version of the Flood account. All these quotations narrate that 
a portion of the ship, which came to rest in Armenia, still remains in the 
mountains or at the mountain of the Korduaians, Cordyaeans, 
Gordyaeans, Gordians, or Gordyenians, and that some people would go 
there, taking parts of the Ark or scraping off and carrying off pieces of 
bitumen or pitch with which it had been outwardly coated, as souvenirs. 
These they would take away and use as talismans, good luck charms and 
amulets to ward off evil and avert mischiefs, and even as an 
alexipharmic. 15  This is significant, since while placing the Ark in 
“Armenia,” Berossus located it exactly at the mountain known in 
Aramaic as Qardu, or Mount Jūdī. 

Another reference to the remains of the Ark,recorded by Josephus 
in Antiquities of the Jews 20: 24, 25, refers to the late antique Assyrian King 
Monobaz I of Adiabene sending his son Izates off to rule the district of 
“Carron”(a corruption of “Cardon”) in around AD 31, where he 
remained until his father’s death in AD 36: 

                                                 
13  ibid., p. 276. 
14  Bill Crouse and Gordon Franz, “Mount Cudi – True Mountain of Noah’s Ark,” Bible and Spade, Vol. 19, No. 4 

(Fall 2006), p. 105. 
15  Francis Rawdon Chesney, The Expedition for the Survey of the Rivers Euphrates and Tigris, carried on by 

Order of the British Government, in the Years 1835, 1836, and 1837; Preceded by Geographical and Historical 
Notices of the Regions Situated Between the Rivers Nile and Indus, Vol. 2, London: Longman, Brown, Green, 
and Longmans, 1850, p. 7. 

 

“The land there has excellent soil for the production of amomum in 
the greatest of abundance; It also possesses the remains of the ark 
in which report has it that Noah was saved from the flood—
remains which to this day are shown to those who are curious to 
see them.”16 
Here, not only can we surmise that the region of Qardu was 

definitely under the rule of this Aramaic-speaking Assyrian kingdom, 
but that it was additionally connected with the Ark and its landing place 
in the first two centuries AD. 

Narratives in Syriac Texts of the Medieval Period 
The Peshittaversion of the Syriac Bible, which shows up for the first 

time around the beginning of the fifth century AD, describes the location 
of the ark’s resting place as the “mountains of Qardo” (Genesis 8:4). Later 
translations, however, use the term “mountains of Ararat,” which 
denotes the area where the ancient kingdom of Urartu was situated.In the 
ninth and eighth centuries BC, the Assyrian Empire was at war with the 
Urartians, who had expanded their territory toward Mesopotamia. Thus, 
from the Assyrian point of view, the biblical expression “mountains of 
Ararat” gets its full meaning as “the mountains of Urartu,” a term which 
would have indicated the mountainous territory directly north of their 
kingdom, including the whole of the Hakkari highlands.17 The Hebrew 
Bible, which had its Jewish-Babylonian origin in the Mesopotamian plain, 
would have thus seen Jūdīas the first and most striking mountain range 
that rises to the north, over the level of the great plain. If all of 
Mesopotamia (which to its inhabitants was the entire world), therefore, 
were submerged by some great deluge, then it is just the spot where a 
drifting vessel might be stranded. This is confirmed by Werner Keller in 
The Bible as History, who mentions the exact location of Mount Niṣir 
described in Old-Babylonian texts (where the Mesopotamian Noah’s Ark 
landed) as being between the Tigris and Zab rivers, where the mountains 
suddenly rise from the flat banks of the Tigris.18Furthermore, at least 
three Targums(Aramaic translations of the Hebrew bible used in Jewish 
                                                 
16  Crouse and Franz, “Mount Cudi,” p. 104. 
17 August Thiry, “The Shade of the Ark,” Shlama Mechelen, 2007, 

http://www.shlama.be/shlama/content/view/21/84/;William A. Wigram and Edgar T.A. Wigram, 
The Cradle of Mankind: Life in Eastern Kurdistan,London: A. & C Black, Ltd., 1922, p. 335. 

18  Werner Keller, The Bible as History: Archaeology Confirms the Book of Books, London: Hodder and 
Stoughton, 1955, p. 57.Significantly, the name of Mount Niṣir may be derived from the Akkadian 
word niṣirtu, which means a locality that is hidden, inaccessible, or secluded. Hence the Ark may have 
grounded on an inaccessible hill. It also has connotations to a secret, treasures, a treasury,a fortification, or a 
place that is guarded/protected, John A. Brinkman, et al., The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of 
the University of Chicago, Vol. 11: N (Part II), Chicago: The Oriental Institute, 1980, p. 276-279. 
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door p, was an inscription that stated: “[grain stone], whose appearance 
is like mottled barley (?), which in the time of the kings, my fathers, was 
valued only as a necklace stone, revealed itself to me at the foot of Mt. 
Nipur. I had female sphinxes made of it and had them dragged into 
Nineveh.”13 Therefore, the mountain appears to have been an important 
place for the Assyrian Empire during that period. 

Another ancient account is that from Berossus (c. 330-250 BC), a 
Hellenistic-era Babylonian writer, priest of Bel-Marduk and astronomer, 
who wrote in Greek – although he knew Akkadian and possibly also 
some Sumerian. 14  Using ancient Babylonian records and texts, he 
published his major workBabyloniaca (History of Babylonia) in three 
books sometime around 290-275 BC, but it has only survived in 
fragments from mostly third-hand quotes. It was equally quoted and 
confirmed by Abydenus (c. 200 BC), Alexander Polyhistor (50 BC), Titus 
Flavius Josephus (110 AD), Eusebius of Caesarea (325) and Georgius 
Syncellus (800), that Berossus’ account borrows heavily from the 
Babylonian version of the Flood account. All these quotations narrate that 
a portion of the ship, which came to rest in Armenia, still remains in the 
mountains or at the mountain of the Korduaians, Cordyaeans, 
Gordyaeans, Gordians, or Gordyenians, and that some people would go 
there, taking parts of the Ark or scraping off and carrying off pieces of 
bitumen or pitch with which it had been outwardly coated, as souvenirs. 
These they would take away and use as talismans, good luck charms and 
amulets to ward off evil and avert mischiefs, and even as an 
alexipharmic. 15  This is significant, since while placing the Ark in 
“Armenia,” Berossus located it exactly at the mountain known in 
Aramaic as Qardu, or Mount Jūdī. 

Another reference to the remains of the Ark,recorded by Josephus 
in Antiquities of the Jews 20: 24, 25, refers to the late antique Assyrian King 
Monobaz I of Adiabene sending his son Izates off to rule the district of 
“Carron”(a corruption of “Cardon”) in around AD 31, where he 
remained until his father’s death in AD 36: 
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“The land there has excellent soil for the production of amomum in 
the greatest of abundance; It also possesses the remains of the ark 
in which report has it that Noah was saved from the flood—
remains which to this day are shown to those who are curious to 
see them.”16 
Here, not only can we surmise that the region of Qardu was 

definitely under the rule of this Aramaic-speaking Assyrian kingdom, 
but that it was additionally connected with the Ark and its landing place 
in the first two centuries AD. 

Narratives in Syriac Texts of the Medieval Period 
The Peshittaversion of the Syriac Bible, which shows up for the first 

time around the beginning of the fifth century AD, describes the location 
of the ark’s resting place as the “mountains of Qardo” (Genesis 8:4). Later 
translations, however, use the term “mountains of Ararat,” which 
denotes the area where the ancient kingdom of Urartu was situated.In the 
ninth and eighth centuries BC, the Assyrian Empire was at war with the 
Urartians, who had expanded their territory toward Mesopotamia. Thus, 
from the Assyrian point of view, the biblical expression “mountains of 
Ararat” gets its full meaning as “the mountains of Urartu,” a term which 
would have indicated the mountainous territory directly north of their 
kingdom, including the whole of the Hakkari highlands.17 The Hebrew 
Bible, which had its Jewish-Babylonian origin in the Mesopotamian plain, 
would have thus seen Jūdīas the first and most striking mountain range 
that rises to the north, over the level of the great plain. If all of 
Mesopotamia (which to its inhabitants was the entire world), therefore, 
were submerged by some great deluge, then it is just the spot where a 
drifting vessel might be stranded. This is confirmed by Werner Keller in 
The Bible as History, who mentions the exact location of Mount Niṣir 
described in Old-Babylonian texts (where the Mesopotamian Noah’s Ark 
landed) as being between the Tigris and Zab rivers, where the mountains 
suddenly rise from the flat banks of the Tigris.18Furthermore, at least 
three Targums(Aramaic translations of the Hebrew bible used in Jewish 
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religious services), first produced after the Jews’ return from the 
Babylonian Captivity in the sixth century BC, namelythose of Onkelos, 
Neofiti and pseudo-Jonathan,  precisely locate the Ark’s resting place as 
“the mountains of Qardu.”19Additionally, most Targums have Qardu 
instead of Ararat for the place where Sennacherib’s sons escaped after 
murdering him.20Indeed, Gertrude Bell, who climbed the summit of 
Mount Jūdī in 1909, mentioned the remarkable continuity between the 
Babylonian, East Syriac (“Nestorian”) and later Islamic accounts of where 
the Ark came to rest, and with which she also agreed.21 

The identification of Qardo/Qardu with the mountain upon which 
the Ark came to rest is further confirmed in three Syriac hagiographical 
accounts concerning the vitae of St. Eugene, St. Shallīṭā and St. Yāreth, 
who lived in the fourth century AD. In the first two texts, the bishop St. 
James of Nisibis (present-day Nusaybin) is mentioned as having built a 
temple or monastery on the Ark’s landing site, taking saints Eugene and 
Shallīṭā, as well as many of the monks from their brotherhood to 
consecrate it. This would have occurred sometime between 300 and 315. 
According to St. Eugene’s vita, St. James had the idea to go to the Ark’s 
resting place on the mountains of Qardo,“to pray and beseech the lord, so 
that he may show him that Ark with which humankind were saved.” 
After unsuccessfully trying to convince St. Eugene to accompany him 
there, the later told him,“Our Lord is sending an angel with you, so that 
he will show you the place where the Ark has been buried, then he will 
thrust his hand into the heart of the earth and raise from it a plank for 
you, as a blessing.”22 As St. James arrived at the skirts of the mountain, 
he noticed an angel walking before him, leading him to the place where 
the ark “had been swallowed up.” The saint then prayed to God, 
beseeching Him to give him a piece of wood from it, as a blessing. When 
he had finished, he noticed a plank before him, and he took it with great 
joy.23 This is when he got the idea to build a monastery there, in which 
God could be praised. He carried the plank to St. Eugene, to show him 
that God had accepted his request and that the place had been shown to 

                                                 
19  Crouse and Franz, “Mount Cudi,” p. 102. 
20  ibid., p. 109, footnote 19. 
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him. The saint took a piece of it and made a cross which he placed in his 
cell. However, after every one of his disciples asked him who he will 
leave it to after his death, he buried it in an unknown place in his 
monasteryon Mount Izlā above Nisibis, presumably so that they 
wouldn’t fight over it!24 

The episode in the two hagiographies regarding the consecration 
of St. James’ monastery of the Ark, however, is divergent, and St. 
Eugene’s provides the most detail. This account mentions that, after the 
monks had crossed the Tigris River and were walking and praying along 
its banks, they noticed a distraught little boy there, who had just come 
out of a forest.25 The boy explained that his father was dead, and that he 
and his older brother had been collecting wood to build a hut for their 
family, when a lion emerged from the forest, killing his brother and 
snatching him away.26 The boy then led St. Eugene to the place from 
where the lion had come, finding it with the youth’s lifeless body soaked 
with blood.27 The lion departed and, after St. Eugene prayed to God, the 
youth miraculously returned to life.28 A shepherd, who witnessed the 
lion’s mauling of the youth, had crossed the river and told the people in 
their unnamed village, who came with swords and spears to retrieve the 
corpse for burial.29 Some of the villagers were pagans and others were 
Christians, but the pagans then wished to be baptized after witnessing 
the miracle that had occurred, and convinced the saints and brothers to 
come to their village first, before crossing over again to go to Qardo.30 In 
the village, St. Eugene is mentioned as having destroyed a pagan temple 
and its idols.31 The priest of that temple, after seeing that his gods had 
not reacted, was also convinced to become a Christian and was baptized. 
Since he then desired to become a monk, the saint then commissioned a 
priest to teach him the Syriac script.32 After staying in the village for 
three days and baptizing all the pagans there, the saints and brothers 
crossed the Tigris again, accompanied by notables from there, to go to the 
monastery which St. James had built. The youth which St. Eugene had 
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religious services), first produced after the Jews’ return from the 
Babylonian Captivity in the sixth century BC, namelythose of Onkelos, 
Neofiti and pseudo-Jonathan,  precisely locate the Ark’s resting place as 
“the mountains of Qardu.”19Additionally, most Targums have Qardu 
instead of Ararat for the place where Sennacherib’s sons escaped after 
murdering him.20Indeed, Gertrude Bell, who climbed the summit of 
Mount Jūdī in 1909, mentioned the remarkable continuity between the 
Babylonian, East Syriac (“Nestorian”) and later Islamic accounts of where 
the Ark came to rest, and with which she also agreed.21 
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the Ark came to rest is further confirmed in three Syriac hagiographical 
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Shallīṭā, as well as many of the monks from their brotherhood to 
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According to St. Eugene’s vita, St. James had the idea to go to the Ark’s 
resting place on the mountains of Qardo,“to pray and beseech the lord, so 
that he may show him that Ark with which humankind were saved.” 
After unsuccessfully trying to convince St. Eugene to accompany him 
there, the later told him,“Our Lord is sending an angel with you, so that 
he will show you the place where the Ark has been buried, then he will 
thrust his hand into the heart of the earth and raise from it a plank for 
you, as a blessing.”22 As St. James arrived at the skirts of the mountain, 
he noticed an angel walking before him, leading him to the place where 
the ark “had been swallowed up.” The saint then prayed to God, 
beseeching Him to give him a piece of wood from it, as a blessing. When 
he had finished, he noticed a plank before him, and he took it with great 
joy.23 This is when he got the idea to build a monastery there, in which 
God could be praised. He carried the plank to St. Eugene, to show him 
that God had accepted his request and that the place had been shown to 
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wouldn’t fight over it!24 

The episode in the two hagiographies regarding the consecration 
of St. James’ monastery of the Ark, however, is divergent, and St. 
Eugene’s provides the most detail. This account mentions that, after the 
monks had crossed the Tigris River and were walking and praying along 
its banks, they noticed a distraught little boy there, who had just come 
out of a forest.25 The boy explained that his father was dead, and that he 
and his older brother had been collecting wood to build a hut for their 
family, when a lion emerged from the forest, killing his brother and 
snatching him away.26 The boy then led St. Eugene to the place from 
where the lion had come, finding it with the youth’s lifeless body soaked 
with blood.27 The lion departed and, after St. Eugene prayed to God, the 
youth miraculously returned to life.28 A shepherd, who witnessed the 
lion’s mauling of the youth, had crossed the river and told the people in 
their unnamed village, who came with swords and spears to retrieve the 
corpse for burial.29 Some of the villagers were pagans and others were 
Christians, but the pagans then wished to be baptized after witnessing 
the miracle that had occurred, and convinced the saints and brothers to 
come to their village first, before crossing over again to go to Qardo.30 In 
the village, St. Eugene is mentioned as having destroyed a pagan temple 
and its idols.31 The priest of that temple, after seeing that his gods had 
not reacted, was also convinced to become a Christian and was baptized. 
Since he then desired to become a monk, the saint then commissioned a 
priest to teach him the Syriac script.32 After staying in the village for 
three days and baptizing all the pagans there, the saints and brothers 
crossed the Tigris again, accompanied by notables from there, to go to the 
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raised from the dead also went with them, and decided to become his 
disciple, taking the name Lazarus.33 

In the vita of St. Shallīṭā, however, a similar episode is described. 
As the saints and monks stopped to rest at a place called Saryolā, in the 
skirts of the mountain of the Ark, St. Shallīṭā went into a densely wooded 
ravine to pray and heard a boy wailing.34 In this account, the boy was an 
orphan and his brother had been swallowed by a dragon-like snake while 
they were collecting wood.35 The boy led the saint to the mouth of the 
great cavern from whence the snake had come and, after he prayed there, 
the snake came out, spat out the boys brother and died. Its measurements 
are described exactly as being 26 cubits (11.9 m) long and 5 cubits (2.3 m) 
wide, with a mouth measuring two cubits (91 cm) and fangs 1 cubit (46 
cm) long!36 After bringing the boy back to life, the saints and monks were 
brought back to the village, where they baptized its inhabitants and again 
stayed for three days.37 They then went up to the Ark, accompanied by 
many people from that village, including the youth who had been 
brought back to life. In this account, he also became a monk, but St. 
Eugene instead named him Aḥūdimmeh (“his mother’s brother”), and it is 
further noted that he became an ascetic who ended his life on the 
mountain of the Ark at a place called Shvan, which appears to have had 
an Assyrian community as late as 1671.38 

We will now return to the vita of St. Eugene, which provides more 
interesting details regarding what occurred after the monastery of the 
Ark was consecrated. According to this account, the saint and his 
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disciples began to wander in the villages of Qardo to baptize pagans and 
uproot their temples. Their first stop was a village named Sargūgā, in the 
skirts of the mountain, not very far from the Ark (probably to be 
identified with Giriçölye/Derebaşı), in which “Sharezer, son of 
Sennacherib resided after escaping from the city of Nineveh.”39 There, he 
had built his father’s “house of idols,” where he would worship, and his 
seed and progeny were kept there until the time that the saint arrived. 
The people there, who had heard of his miracles, invited him into their 
homes and asked him to baptize them.40 St. Eugene was then shown a 
beautiful house in the village, which he converted into a church, 
consecrating its foundations and altar with holy oil.Here again, the saint 
and his disciples stayed in the village for three days, instructing its 
inhabitants in the Christian faith and commanding them to send their 
sons to schools.41 He then healed the sister of the village landlords, who 
had been bleeding non-stop for three years and couldn’t walk.42 From 
there, the vita relates that St. James entered the land of “inner Qardo” to 
convert more pagans, while St. Eugene and his company of monks 
crossed the Tigris to the fortress of Beth-Zabday.43The episode of St. 
Eugene’s sojourn in Qardo is also mentioned in the vita of St. Eulogius, 
however, no mention is made of the Ark. Rather, this text only recounts 
that St. Eugene and his companions (among them St. Euologius and his 
lion) miraculously crossed the Tigris River on foot, walking on the water, 
and that they spent their time there converting the pagan locals to 
Christianity and uprooting their idols.44 

The third Syriac hagiographical text which mentions the 
mountains of Qardo and the landing place of Noah’s Ark is that of St. 
Yāreth of Alexandria, who arrived at St. Eugene’s monastery some years 
after his passing in c. 370.After staying there for some time, he also had 
the idea to ascend that holy mountain where the Ark rested in the days of 
the flood. Traveling with his disciple Cyriacus in April, they arrived to 
find the Tigris River swollen and impassable with no ferryboat or person 
in sight. St. Yāreth then made the sign of the cross on the water, and they 
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raised from the dead also went with them, and decided to become his 
disciple, taking the name Lazarus.33 

In the vita of St. Shallīṭā, however, a similar episode is described. 
As the saints and monks stopped to rest at a place called Saryolā, in the 
skirts of the mountain of the Ark, St. Shallīṭā went into a densely wooded 
ravine to pray and heard a boy wailing.34 In this account, the boy was an 
orphan and his brother had been swallowed by a dragon-like snake while 
they were collecting wood.35 The boy led the saint to the mouth of the 
great cavern from whence the snake had come and, after he prayed there, 
the snake came out, spat out the boys brother and died. Its measurements 
are described exactly as being 26 cubits (11.9 m) long and 5 cubits (2.3 m) 
wide, with a mouth measuring two cubits (91 cm) and fangs 1 cubit (46 
cm) long!36 After bringing the boy back to life, the saints and monks were 
brought back to the village, where they baptized its inhabitants and again 
stayed for three days.37 They then went up to the Ark, accompanied by 
many people from that village, including the youth who had been 
brought back to life. In this account, he also became a monk, but St. 
Eugene instead named him Aḥūdimmeh (“his mother’s brother”), and it is 
further noted that he became an ascetic who ended his life on the 
mountain of the Ark at a place called Shvan, which appears to have had 
an Assyrian community as late as 1671.38 

We will now return to the vita of St. Eugene, which provides more 
interesting details regarding what occurred after the monastery of the 
Ark was consecrated. According to this account, the saint and his 
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and his disciples stayed in the village for three days, instructing its 
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had been bleeding non-stop for three years and couldn’t walk.42 From 
there, the vita relates that St. James entered the land of “inner Qardo” to 
convert more pagans, while St. Eugene and his company of monks 
crossed the Tigris to the fortress of Beth-Zabday.43The episode of St. 
Eugene’s sojourn in Qardo is also mentioned in the vita of St. Eulogius, 
however, no mention is made of the Ark. Rather, this text only recounts 
that St. Eugene and his companions (among them St. Euologius and his 
lion) miraculously crossed the Tigris River on foot, walking on the water, 
and that they spent their time there converting the pagan locals to 
Christianity and uprooting their idols.44 

The third Syriac hagiographical text which mentions the 
mountains of Qardo and the landing place of Noah’s Ark is that of St. 
Yāreth of Alexandria, who arrived at St. Eugene’s monastery some years 
after his passing in c. 370.After staying there for some time, he also had 
the idea to ascend that holy mountain where the Ark rested in the days of 
the flood. Traveling with his disciple Cyriacus in April, they arrived to 
find the Tigris River swollen and impassable with no ferryboat or person 
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miraculously crossed the river on foot “as if on dry land.” Subsequently, 
they ascended the mountain to the place of the Ark and prayed there, 
however, no mention is made of St. James’ monastery upon the 
mountain. Rather, the Syriac name given for the mountain in this text, 
Ṭūrā d-Bēth Kēwillā (“the mountain of the house of the Ark”), could be a 
reference to that. Interestingly, upon their descent from the mountain, 
they came to the monastery of St. Aḥḥā (Yukarıdere), below which they 
found a group of wood-collectors whose companion had been snatched 
away by a lioness and killed, leading to a narrative interestingly similar 
to that in St. Eugene’s vita.45 

Quite significantly, however, no mention of the Ark or of Qardoare 
made in the Syriac text of St. James’ vita, despite him being described as 
having, “the righteousness of Noah.” 46 Incidentally, St. James’ own 
disciple and student, St. Ephrem, refers to the site of the Ark’s landing in 
his writings, both prose and poetical,as “Mount Qardu.” This occurs 
especially in his Commentary on Genesis (section VI, para. 12).47In his 
first Hymn on Paradise (1.10), where the Ark’s landing signified 
humanity’s final and complete separation from Paradise, he states that: 

“When Adam sinned, God cast him forth from Paradise,but in His 
grace, He granted himthe low ground beyond it,settling him in the 
valleybelow the foothills of Paradise;but when mankind even there 
continued to sin, they were blotted out,and because they were 
unworthyto be neighbors of Paradise,God commanded the Arkto 
cast them out on Mount Qardu.”48 
According to Andrew Palmer, the place where Noah’s Ark landed 

appears to have been a focus of religious attention in St. Ephrem’s native 
region of Nisibis, “where the steep escarpment in the North contrasts 
starkly with the seemingly endless ‘Ocean’ of plains to the South.”49 
Thus, we observe that, even though the Syriac text of St. James of Nisibis’ 
vita does not mention the bishop’s sojourn to Mount Qardo and the 
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landing place of Noah’s Ark, it still figures as an important and well-
known site in the literary output of his disciple St. Ephrem, who was to 
remain influential to subsequent generations of Syriac theologians and 
writers. 

Whereas the majority of Syriac texts from the medieval period 
refer to the landing place of the Ark as Mount Qardo or, actually, the 
less-specific “mountains of Qardo,” the singular peak upon which the 
Ark is believed to have rested is frequently called Ṭūrā d-Kēwillā, i.e., the 
mountain of the Ark.As for the monastery of the Ark, which is named 
both Qēwothā and Kēwillā in East Syriac texts, we find it mentioned again 
in relation to fifth-century Catholicos-Patriarch Dad-Isho‘ I (421-456) of 
the Church of the East. After being elected to his position, he was 
arrested, beaten and imprisoned by Sasanian emperor Bahram V (420-
438) on the charge of being a Roman spy. Following his release in 422, 
Dad-Isho‘ refused to take his place as head of the Church due to what he 
had suffered, and instead chose to retire alone at the monastery of the 
Ark, “intending to spend the rest of his days in a hermit’s cell.”50 His 
plans, however, were ended in 424, when he was forced to return to the 
Persian capital at Seleucia-Ctesiphon and resume his leadership of the 
Church of the East, which had now declared itself independent of the 
Christian Church in the Byzantine Empire.For the head of the 
Church,however, to have wanted to retire to the monastery of the Ark 
means that it must have been a significant place within the prevalent 
religious geography and spiritual world of its adherents and prelates. 

Apart from religious leaders, many rulers are believed to have not 
only made pilgrimage to the site of the Ark’s landing on Mount Jūdī, but 
also to have mined it for its sacred wood, which they used in their places 
of worship. In 537, for instance, the Byzantine Emperor Justinian I (r. 527-
565) is said to have had the wood for the bronze-covered doors of the 
Hagia Sophia Cathedral’s central imperial gate brought from 
there.51With the rise of Islam, however, Caliph ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb 
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miraculously crossed the river on foot “as if on dry land.” Subsequently, 
they ascended the mountain to the place of the Ark and prayed there, 
however, no mention is made of St. James’ monastery upon the 
mountain. Rather, the Syriac name given for the mountain in this text, 
Ṭūrā d-Bēth Kēwillā (“the mountain of the house of the Ark”), could be a 
reference to that. Interestingly, upon their descent from the mountain, 
they came to the monastery of St. Aḥḥā (Yukarıdere), below which they 
found a group of wood-collectors whose companion had been snatched 
away by a lioness and killed, leading to a narrative interestingly similar 
to that in St. Eugene’s vita.45 

Quite significantly, however, no mention of the Ark or of Qardoare 
made in the Syriac text of St. James’ vita, despite him being described as 
having, “the righteousness of Noah.” 46 Incidentally, St. James’ own 
disciple and student, St. Ephrem, refers to the site of the Ark’s landing in 
his writings, both prose and poetical,as “Mount Qardu.” This occurs 
especially in his Commentary on Genesis (section VI, para. 12).47In his 
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humanity’s final and complete separation from Paradise, he states that: 
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cast them out on Mount Qardu.”48 
According to Andrew Palmer, the place where Noah’s Ark landed 

appears to have been a focus of religious attention in St. Ephrem’s native 
region of Nisibis, “where the steep escarpment in the North contrasts 
starkly with the seemingly endless ‘Ocean’ of plains to the South.”49 
Thus, we observe that, even though the Syriac text of St. James of Nisibis’ 
vita does not mention the bishop’s sojourn to Mount Qardo and the 
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(584-644) is believed to have taken what remained of the Ark from the 
summit of the mountain and built a mosque from it, probably in the 
nearby city of Cizre.52Finally, Byzantine Emperor Heraclius (r. 610-641) is 
reported as having camped next to the village of Thamānin, “which is the 
place where the ark stopped during the flood in time of Noah.” There, he 
climbed the summit of the mountain, examined the place of the Ark and 
“surveyed the world to the four horizons.” 53  Arab geographer 
Zakarīyāibn Muḥammad al-Qazwīnī (1203–83)recorded that there was 
still, at the time of the ‘Abbāsids (eighth and ninth centuries), wood from 
the Ark to be seen on Mount Jūdī, as well as a temple there which was 
said to have been constructed by Noah and covered with the Ark’s 
planks.He additionally reports that wood was removed from there and 
used to construct a monastery (others say a “mosque”).54 Whereas the 
monastery of the Ark is not explicitly mentioned, however, it is clear that 
it may have been the structure alluded to by al-Qazwīnī, and that the site 
remained an important place of pilgrimage for world leaders and other 
high-profile people during the Middle Ages. 

As for the monastery’s demise, Gertrude Bell, citing German 
geographer Carl Ritter (1779-1859), noted that it had been destroyed by 
lightning in 766.55According to the Zuqnīn Chronicle completed in 775,a 
huge and dense gathering of “Nestorians” took place at the monastery in 
the middle of November to celebrate a customary feast at the place where 
Noah’s ark came to rest. As the huge crowd gathered there, “lightning 
occurred in the sky and fire came down from high and consumed that 
shrine and burned it, together with the people inside.”The fire turned its 
stones into lime and even those outside it did not survive. It consumed 
all 700 or 800 people there along with many animals with no one 
managing to escape.56Bell’s Assyrian guide, however, informed her that 
a Muslim shrine locally known as Sefinet Nebi Nuh (i.e., “the Prophet 
Noah’s Ship”) was erected upon its ruins, but that too had fallen.57 She 
described the shrine which she saw upon the hill’s extreme summit as 
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being a Muslim construction of recent date and consisting a number of 
roofless chambers, roughly built of unsquared stones, piled together 
without mortar. Upon their walls were laid tree trunks and branches to 
support a roofing of cloths, which were thrown over them during the 
annual pilgrimage festival. To the east of these was an open court 
surrounded by a low stone wall and, to the west, the ruins of a detached 
chamber built, perhaps at an earlier date, with very large stones. She 
located the monastery ruins further down, on a small plateau, where 
there were still scattered fragments of carefully built walls, stone 
doorposts and lintels showing just above the level of the soil.58According 
to Wilmshurst, however, the monastery of the Ark – which he locates on 
the slopes of Mount Jūdī, a few miles east of the village of Dayrik (Derik-
Mustafa) – is last mentioned in the thirteenth century, but its church, 
dedicated to Noah (Mār Nūḥ), is mentioned in a report from Catholicos-
Patriarch Eliya VIII to Pope Paul V 1607.59 This, however, might be the 
same as the Nebi Nuh Mosque in the village of Juma (Birlikköy), just 
outside Silopi, which was previously a church and religious school 
belonging to the Church of the East.60 

Until the First World War, the site of the former monastery of the 
Ark on the ridge below the summit of Mount Jūdī served as the location 
of an annual pilgrimage by all local denominations of Christians, 
Muslims, Jews, Ezidis and Sabaeans alike, to commemorate Noah’s 
sacrifice. This took place on the first day of September in Julian calendar, 
which today is equivalent to September 14 (rather than May 27, which is 
mentioned in the Genesis and Jubilees accounts,61 or 17 October, which is 
mentioned in the Old-Babylonian one), with each group bringing a lamb 
or a kid for sacrifice. On that day, according to Wigram and Wigram: “… 
all faiths and all nations come together, letting all feuds sleep on that 
occasion, to commemorate an event which is older than any of their 
divisions... and for one day there is a ‘truce of God’… and the smoke of a 
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hundred offerings goes up once more on the ancient altar.”62Indeed, at 
2010 meters above sea level, this place is still officially called Cudi Ziyaret 
Tepesi (i.e., Jūdī Pilgrimage Hill) in Turkish. 

Apart from this shrine, there is additional information regarding 
other holy places and pilgrimages on Mount Jūdī. Benjamin of Tudela, 
for instance, writing around 1170, mentioned a synagogue dedicated to 
Ezra the Scribe in the vicinity of the Ark, which was visited by the 
Assyrian Jews of Cizre every year on 9 Ab, a day of fast and mourning 
commemorating the destruction of the Temple in Jerusalem.63 Another 
Jewish traveler,Israel Joseph Benjamin II, who passed under the 
mountain in the late 1840s, described a Kurdish tribe who believed 
themselves to be “descended from the royal house of Sennacherib,” who 
made an annual pilgrimage to the summit at the end of June, “spending 
the whole day in devotional exercises” surrounded by large lighted 
torches.64  They held the tradition that King Sennacherib himself had 
divine service performed in memory of the Ark” and that, when 
returning down the mountain, they would bring with them some 
remains of the Ark, which they believed was deeply buried under the 
ground. These little pieces consisted of planks, some whitish grey and 
others black and pierced with holes, which appeared to be covered in a 
tar-like substance.65 The same author asserted that there were four stone 
pillars at the base of the mountain, which were believed to belong to an 
ancient altar built by Noah upon emerging from the Ark, and that he was 
buried within the vicinity of it.66  Gertrude Bell, on her part, located 
Noah’s grave down the southern slopes of the mountain, but she did not 
visit it.67 

The Medieval Town of Thmānon between Syriac Sources and 
Modern Studies 

Medieval accounts regarding Noah’s Ark and its landing sitehave 
beencomplemented by studies connected with the mention of a particular 
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site near Mount Jūdī, namely the town or village of Thamānin or Sūq 
Thamānin (“Market of Eight’), which various Arabic sources mention as 
having been built by Noah at the foot of the mountain. In Syriac, its name 
is Thmānon,which may refer to the eight people whowere saved from the 
Deluge (1 Peter 3:20, written in the late first century AD) and founded 
there the first village of the regenerated world when, according to the 
Book of Genesis,they came out of the Arkand descended from the 
mountain: Noah, his wife and their three sons with their wives. This 
place had a church dedicated to St. Dādo, who was martyred there by 
Sasanian Emperor Shapur II during his forty-year persecution of 
Christians between 339 and 379.68 It also appears to have been a stage 
from which people could ascend to the pilgrimage site on the mountain, 
as Byzantine Emperor Heraclius did. More importantly, Thmānonwas 
the center of a diocese of the Church of the East and five of its bishops are 
mentioned between the eleventh and thirteenth centuries.69 The last of 
these, Brīkh-Īsho‘, was present at the consecration of Catholicos-Patriarch 
Dinḥā at Baghdad in 1265, and his title also included the village of Wāsṭā 
(Başverimli) in the Silopi plain, which may provide a clue as to 
Thmānon’s location. Tenth century Arab geographer al-
Muqaddasīplaced it on the banks of a copious stream to the south of 
Mount Jūdī, a day’s march from Zakho on the Khabur River, and the 
same distance away from Cizre on the Tigris.70These accounts would, 
therefore, definitely locate Thmānon to the south of Mount Jūdī. 

In more recent times, however, an equivalent has been foundin the 
name of the village Heshtān (present-dayYoğurtçular) to the north of the 
mountain, hesht being the Kurdish word for eight. Anglican missionary 
George Percy Badger, who passed under Mount Jūdī on 5 November 
1842, noted that the “Market of Eight” was “a village in the 
mountains.”71Similarly, Eduard Sachau, who traveled in the area in 1879, 
wrote of “Betmānin” as being the same as Kurdish Heshtān in the 
mountains behind Jūdī.72Geographer Martin Hartmann also mentioned 
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hundred offerings goes up once more on the ancient altar.”62Indeed, at 
2010 meters above sea level, this place is still officially called Cudi Ziyaret 
Tepesi (i.e., Jūdī Pilgrimage Hill) in Turkish. 

Apart from this shrine, there is additional information regarding 
other holy places and pilgrimages on Mount Jūdī. Benjamin of Tudela, 
for instance, writing around 1170, mentioned a synagogue dedicated to 
Ezra the Scribe in the vicinity of the Ark, which was visited by the 
Assyrian Jews of Cizre every year on 9 Ab, a day of fast and mourning 
commemorating the destruction of the Temple in Jerusalem.63 Another 
Jewish traveler,Israel Joseph Benjamin II, who passed under the 
mountain in the late 1840s, described a Kurdish tribe who believed 
themselves to be “descended from the royal house of Sennacherib,” who 
made an annual pilgrimage to the summit at the end of June, “spending 
the whole day in devotional exercises” surrounded by large lighted 
torches.64  They held the tradition that King Sennacherib himself had 
divine service performed in memory of the Ark” and that, when 
returning down the mountain, they would bring with them some 
remains of the Ark, which they believed was deeply buried under the 
ground. These little pieces consisted of planks, some whitish grey and 
others black and pierced with holes, which appeared to be covered in a 
tar-like substance.65 The same author asserted that there were four stone 
pillars at the base of the mountain, which were believed to belong to an 
ancient altar built by Noah upon emerging from the Ark, and that he was 
buried within the vicinity of it.66  Gertrude Bell, on her part, located 
Noah’s grave down the southern slopes of the mountain, but she did not 
visit it.67 

The Medieval Town of Thmānon between Syriac Sources and 
Modern Studies 

Medieval accounts regarding Noah’s Ark and its landing sitehave 
beencomplemented by studies connected with the mention of a particular 
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Thmānon and Heshtān together, 73  and even Gertrude Bell placed 
Thmānon at Heshtān, “to the east of Shandokh [sic.Şırnak].” 74 More 
recently, however, Wilmshurst locates Thmānon at Dādar, probably 
because of the association with St. Dādo, and he is the only scholar to 
have done so.75Another tradition relates that, after having established 
Thmānon, another group, including the prophet Noah, established 
today’s Şırnak, which is believed to derived from the Persian phrase Şehr-
i Nuh, i.e., “the city of Noah.” According to etymologist Sevan Nişanyan, 
this location is also accepted in Syriac tradition as the city where Noah 
descended from Mount Jūdī after the Flood. 76 These more recent 
traditions, therefore, locate Thmānon to the north of the mountain. 

Recent studies, however, by Stephen C. Compton, have suggested 
a site, known locally as Maydānokē, to the south of the village of Giriçölye 
(Derebaşı) and adjacent to Dayrik (Derik-Mustafa). At this location, there 
appear to be the buried ruins of a round, walled enclosure measuring 
about 115 metres in diameter, which could possibly reveal the ruins of 
the medieval town or an even more ancient settlement. 77  This 
identification, however, is at loggerheads with the local Assyrian oral 
tradition, which relates that the first settlement built by Noah and his 
family must have been at Juma (Birlikköy), where there are the ruins of a 
mosque (formerly a church) dedicated to the Prophet 
Noah. 78 Interestingly, a Syriac manuscript, now kept at the British 
Library,was copied in 1268 at the monastery of Saints Ananias, Ḥnān-
Īsho‘, Bassīmā and Habbīvā, known as that of “the Bear,” which is 
mentioned as being located beside the dwelling of Noah and his sons 
after they emerged from the Ark, in the skirts of the mountain of the 
Ark. 79 While this may be an early reference to Şırnak, it could also 
possibly refer to the site at Maydānokē, since the Kurdish name of the 
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consecrated by St. James of Nisibis and St. Eugene, sometime between 320 and 338, in the vita of St. ‘Azziza 
now kept at the Houghton Library, Harvard University, MS Syr. 164, p. 8. 

 

adjacent village, Dêrik, means “little church” and ultimately derives from 
the Syriac word Dayrā, meaning “monastery.” Thus, if Dayrik (Derik-
Mustafa) is positively identified with eponymous “monastery of the 
Bear,” then this would render the identification of Maydānokē with 
Thmānon more than plausible. 80  That, however, would require a 
thorough archaeological survey of both sites, since the said monastery 
might instead be a reference to the ruined mosque at Juma (Birlikköy). At 
any rate, and in light of the medieval sources, it could safely be said that 
Thmānon should be sought for around there and not to the north at 
Heshtān (Yoğurtçular). 

Narratives in Local Folklore from Modern Times 
The Assyrian connection with Mount Jūdī as the site where Noah’s 

Ark landed has continued to the present day. In the early twentieth 
century, Anglican missionary William Wigram noted that Assyrians from 
the village of Hassana (Kösreli), lower down the hillside from thefamous 
site of the annual pilgrimage, still pointed out Noah’s tomb and his 
vineyard, the grapes of which were not used to produce wine, but rather 
treacle or molasses, “possibly in memory of the disaster that once befell 
thePatriarch.”81 This is in reference to Noah’s drunkenness (Genesis 9:20-
23), when he drank wine from his vineyard and became drunk, 
shamefully sleeping naked in his tent.82  The abovementioned area is 
today to be identified with the area known by villagers as Kēpā d-Nūḥ 
(i.e., “Noah’s rock”), and it is a sacred space where they have 
traditionally buried unbaptized children. Other villagers relate that 
Noah’s grave should be instead located at a lush oasiscalled Zēhwē, just 
above Hassana and below King Sennacherib’s rock relief (Kēpā d-Ṣalāmā, 
i.e., “the rock of the image”),where there are ancient ruins whichthey 
identify with the so-called Abi Abiun monastery. Still other Assyrians 
from the village, now in Mechelen (Belgium) today, describe climbing to 
the top of Mount Jūdī and finding big rusty nails there belonging, 
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Pseudepigrapha of the Old Testament, Vol. 2, pp. 23-24. 
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Thmānon and Heshtān together, 73  and even Gertrude Bell placed 
Thmānon at Heshtān, “to the east of Shandokh [sic.Şırnak].” 74 More 
recently, however, Wilmshurst locates Thmānon at Dādar, probably 
because of the association with St. Dādo, and he is the only scholar to 
have done so.75Another tradition relates that, after having established 
Thmānon, another group, including the prophet Noah, established 
today’s Şırnak, which is believed to derived from the Persian phrase Şehr-
i Nuh, i.e., “the city of Noah.” According to etymologist Sevan Nişanyan, 
this location is also accepted in Syriac tradition as the city where Noah 
descended from Mount Jūdī after the Flood. 76 These more recent 
traditions, therefore, locate Thmānon to the north of the mountain. 

Recent studies, however, by Stephen C. Compton, have suggested 
a site, known locally as Maydānokē, to the south of the village of Giriçölye 
(Derebaşı) and adjacent to Dayrik (Derik-Mustafa). At this location, there 
appear to be the buried ruins of a round, walled enclosure measuring 
about 115 metres in diameter, which could possibly reveal the ruins of 
the medieval town or an even more ancient settlement. 77  This 
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tradition, which relates that the first settlement built by Noah and his 
family must have been at Juma (Birlikköy), where there are the ruins of a 
mosque (formerly a church) dedicated to the Prophet 
Noah. 78 Interestingly, a Syriac manuscript, now kept at the British 
Library,was copied in 1268 at the monastery of Saints Ananias, Ḥnān-
Īsho‘, Bassīmā and Habbīvā, known as that of “the Bear,” which is 
mentioned as being located beside the dwelling of Noah and his sons 
after they emerged from the Ark, in the skirts of the mountain of the 
Ark. 79 While this may be an early reference to Şırnak, it could also 
possibly refer to the site at Maydānokē, since the Kurdish name of the 
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according to them, to the remnants of the Ark.83Indeed, Hassana appears 
to be the “Christian village” mentioned by Claudius James Rich, who 
visited the area in the early nineteenth century. His informant, Hussein 
Aga, who maintained that he had seen the remains of Noah’s Ark with 
his own eyes, ascended for an hour by a steep road from there to the 
summit, “on which he saw the remains of a very large vessel almost 
entirely rotted, with nails of a foot long still remaining.”84 

Even today, elders from the Assyrian village of Hassana recount a 
local legend that the Ark first attempted a landing on the Bekhair 
mountains to the southeast, now just within the Iraqi border. However, 
its summit was too slippery and did not hold it fast, from which the 
meaning of the range’s Kurdish name “no good” derives.85 Interestingly, 
Ezidi legends recount that the Ark narrowly escaped sinking before it 
reached its landing place on Mount Jūdī. It unfortunately bumped on 
Mount Sinjār and began to leak. Promptly, a serpent wriggled into the 
hole, coiled himself into a ball on either side, and pulled together tightly 
“like a rivet” to seal the leak and avert disaster, remaining there until the 
Ark came to rest. Upon emerging from the Ark, Noah sacrificed and 
burnt the snake, but the latter got his revenge when fleas sprung out of 
his ashes!86 Such folktales add yet another layer of complexity and detail 
to the Biblical and Qur’anic accounts of the Ark, as well as subsequent 
translations and exegesis.  

Furthermore,studies connected with the etymology of placenames 
around Mount Jūdī in modern times have strengthened both ancient and 
medieval accounts, as well as popular traditions regarding Noah’s Ark 
and its landing site. For instance, the name of the formerly Assyrian 
village of Bēspin (Görümlü), to the east of the mountain, derives from the 
Syriac phraseBēth-Spīnā, meaning “the house of the ship.”Additionally, 
Belgian Catholic priest J.C.J. Sanders adds that the name of the village of 
Dādar (Dader) derives from a Kurdish phrase meaning “the water has 
risen from the earth,” in explanation of where all the water of the Flood 
came from.87The name of the present-day village of Dūrnākh on the 
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Hezil River, just within the border of Iraq, may also denote a relation to 
Noah (Nākh) – with “dūr” meaning a fortress in Akkadian, houses in 
Arabic, or a dwelling, village or circular enclosure in Syriac. Also 
significant, are the Aramaic and Syriac names of the mountain range – 
Qardo or Qardu – both of which probably derive from the Akkadian 
word Qardu, meaning valiant, heroic, brave, courageous, or gallant (often 
used to refer to gods, kings, troops, or animals).88 Whereas, in ancient 
Assyrian and Babylonian texts, the mountain was called Nipur, it could 
also be possible that it later developed a more epithetical name, denoting 
that it was a heroic mountain which, by bearing the Ark, saved mankind 
from oblivion – or it may also refer to the exploits of King Sennacherib 
there in 697 BC. Moreover, it is not without interest that adjacent 
mountain range to the west of Jūdī is called Gabar, from the Syriac or 
Aramaic Gabbārā, meaning exactly the same thing as the Akkadian Qardu, 
but also mighty, strong, powerful, fortified, wondrous, magnificent, 
gigantic, colossal, great or grand. These examples all shed light on how 
the local topography surrounding Mount Jūdī links it directly to 
traditions relating to Noah’s Ark and its final resting place. 

Conclusions 
From ancient times until today, the indigenous Assyrians of the 

area around Mount Jūdī have been intimately linked (and have 
intimately linked themselves) with the mountain which they have 
historically called Nipur and, later on, Qardu/Qardo. It was the 
mountain conquered by King Sennacherib, and upon which he carved 
multiple copies of his own image. It was from there that he is purported 
to have brought a plank from the Ark, which he is believed to have 
worshipped in his capital at Nineveh. It was also where at least one of his 
sons is supposed to have fled to after killing him. His descendants are 
further believed to have remained there for nearly a millennium when, 
according to Syriac texts, they were rediscovered by St. Eugene, who had 
just returned from consecrating a monastery dedicated to the Ark built 
near the mountain’s summit by St. James, bishop of Nisibis. This 
monastery is believed to have persisted as a sacred site there for at least 
nine centuries, despite being destroyed by lightning. It later became a 

                                                                                                              
echoes Jewish exegesis (and the account in the Book of Jubilees) that the flood waters came from “the springs 
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according to them, to the remnants of the Ark.83Indeed, Hassana appears 
to be the “Christian village” mentioned by Claudius James Rich, who 
visited the area in the early nineteenth century. His informant, Hussein 
Aga, who maintained that he had seen the remains of Noah’s Ark with 
his own eyes, ascended for an hour by a steep road from there to the 
summit, “on which he saw the remains of a very large vessel almost 
entirely rotted, with nails of a foot long still remaining.”84 

Even today, elders from the Assyrian village of Hassana recount a 
local legend that the Ark first attempted a landing on the Bekhair 
mountains to the southeast, now just within the Iraqi border. However, 
its summit was too slippery and did not hold it fast, from which the 
meaning of the range’s Kurdish name “no good” derives.85 Interestingly, 
Ezidi legends recount that the Ark narrowly escaped sinking before it 
reached its landing place on Mount Jūdī. It unfortunately bumped on 
Mount Sinjār and began to leak. Promptly, a serpent wriggled into the 
hole, coiled himself into a ball on either side, and pulled together tightly 
“like a rivet” to seal the leak and avert disaster, remaining there until the 
Ark came to rest. Upon emerging from the Ark, Noah sacrificed and 
burnt the snake, but the latter got his revenge when fleas sprung out of 
his ashes!86 Such folktales add yet another layer of complexity and detail 
to the Biblical and Qur’anic accounts of the Ark, as well as subsequent 
translations and exegesis.  

Furthermore,studies connected with the etymology of placenames 
around Mount Jūdī in modern times have strengthened both ancient and 
medieval accounts, as well as popular traditions regarding Noah’s Ark 
and its landing site. For instance, the name of the formerly Assyrian 
village of Bēspin (Görümlü), to the east of the mountain, derives from the 
Syriac phraseBēth-Spīnā, meaning “the house of the ship.”Additionally, 
Belgian Catholic priest J.C.J. Sanders adds that the name of the village of 
Dādar (Dader) derives from a Kurdish phrase meaning “the water has 
risen from the earth,” in explanation of where all the water of the Flood 
came from.87The name of the present-day village of Dūrnākh on the 

                                                 
83  Thiry, “Shade of the Ark.” 
84  Claudius James Rich, Narrative of a Residence in Koordistan, and on the Site of Ancient Nineveh; with Journal 

of a Voyage down the Tigris to Bagdad and an Account of a Visit to Shirauz and Persepolis,London: James 
Duncan, 1836, Vol. 2,pp. 123–124 footnote. Assyrian Jews from Zakho, now in Israel, also relate that their 
grandfathers would ascend Mount Jūdī and return with large, rusted nails from the Ark (phone interview with 
Yair Cohen from Jerusalem, 24 May 2021). 

85  Interview with Giwargis Shlemun (Gürgin Kucun) at Hassana (Kösreli) on 27 May 2021. 
86  Wigram and Wigram, Cradle of Mankind, p. 336. 
87  J.C.J. Sanders, Assyrian-Chaldean Christians in Eastern Turkey and Iran: Their Last Homeland Re-charted, 

Hernen: A.A. Brediusstichting, 1997, p. 56. This phenomenon is mentioned, in turn, by St. Ephrem, who also 

 

Hezil River, just within the border of Iraq, may also denote a relation to 
Noah (Nākh) – with “dūr” meaning a fortress in Akkadian, houses in 
Arabic, or a dwelling, village or circular enclosure in Syriac. Also 
significant, are the Aramaic and Syriac names of the mountain range – 
Qardo or Qardu – both of which probably derive from the Akkadian 
word Qardu, meaning valiant, heroic, brave, courageous, or gallant (often 
used to refer to gods, kings, troops, or animals).88 Whereas, in ancient 
Assyrian and Babylonian texts, the mountain was called Nipur, it could 
also be possible that it later developed a more epithetical name, denoting 
that it was a heroic mountain which, by bearing the Ark, saved mankind 
from oblivion – or it may also refer to the exploits of King Sennacherib 
there in 697 BC. Moreover, it is not without interest that adjacent 
mountain range to the west of Jūdī is called Gabar, from the Syriac or 
Aramaic Gabbārā, meaning exactly the same thing as the Akkadian Qardu, 
but also mighty, strong, powerful, fortified, wondrous, magnificent, 
gigantic, colossal, great or grand. These examples all shed light on how 
the local topography surrounding Mount Jūdī links it directly to 
traditions relating to Noah’s Ark and its final resting place. 

Conclusions 
From ancient times until today, the indigenous Assyrians of the 

area around Mount Jūdī have been intimately linked (and have 
intimately linked themselves) with the mountain which they have 
historically called Nipur and, later on, Qardu/Qardo. It was the 
mountain conquered by King Sennacherib, and upon which he carved 
multiple copies of his own image. It was from there that he is purported 
to have brought a plank from the Ark, which he is believed to have 
worshipped in his capital at Nineveh. It was also where at least one of his 
sons is supposed to have fled to after killing him. His descendants are 
further believed to have remained there for nearly a millennium when, 
according to Syriac texts, they were rediscovered by St. Eugene, who had 
just returned from consecrating a monastery dedicated to the Ark built 
near the mountain’s summit by St. James, bishop of Nisibis. This 
monastery is believed to have persisted as a sacred site there for at least 
nine centuries, despite being destroyed by lightning. It later became a 
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Muslim shrine and then place of pilgrimage for all religions and races far 
and wide. Significantly, it was not the only sacred site on the Jūdī 
Mountain ridge, which was dotted with numerous monasteries and 
churches, rivalling Mount Izlā above Nisibis, that has long been known 
as the “Assyrian/Syriac Mount Athos.” More importantly, the etymology 
of placenames and topographical features throughout the area, which 
derive from Akkadian, Aramaic or Syriac, and the folk beliefs and 
customs held by Assyrians specifically from the village of Hassana 
(Kösreli) to this day, serve greatly in linking the ancient with the modern 
and demonstrating a bridge of continuity spanning the ages. They 
additionally provide a vital historical witness to what many may 
perceive as simply a legend or “just a nice story.”  

Finally, it is to be hoped that the relevant authorities will 
endeavour to properly investigate, protect and preserve the Ark’s 
pilgrimage site and that of Thmānon, as well as the related remains of 
places of worship in and around them (including synagogues, churches, 
monasteries and mosques), as sites relating to the shared heritage of all 
humanity. Furthermore, it would be even more meaningful if the same 
authorities could ensure that future pilgrimages and religious festivals 
held atop the sacred mountain of the Ark hold true to its prominence in 
and significance to the beliefs of all the local religions previously 
associated with it – Muslims, Christians, Jews, Ezidis and even Sabaeans 
(Mandaeans); so that they may, once again, offer their sacrifices and 
worship there together, in a fraternal spirit,united by their faith in the 
one true God who saved humankind from complete destruction in the 
great flood. 
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Muslim shrine and then place of pilgrimage for all religions and races far 
and wide. Significantly, it was not the only sacred site on the Jūdī 
Mountain ridge, which was dotted with numerous monasteries and 
churches, rivalling Mount Izlā above Nisibis, that has long been known 
as the “Assyrian/Syriac Mount Athos.” More importantly, the etymology 
of placenames and topographical features throughout the area, which 
derive from Akkadian, Aramaic or Syriac, and the folk beliefs and 
customs held by Assyrians specifically from the village of Hassana 
(Kösreli) to this day, serve greatly in linking the ancient with the modern 
and demonstrating a bridge of continuity spanning the ages. They 
additionally provide a vital historical witness to what many may 
perceive as simply a legend or “just a nice story.”  

Finally, it is to be hoped that the relevant authorities will 
endeavour to properly investigate, protect and preserve the Ark’s 
pilgrimage site and that of Thmānon, as well as the related remains of 
places of worship in and around them (including synagogues, churches, 
monasteries and mosques), as sites relating to the shared heritage of all 
humanity. Furthermore, it would be even more meaningful if the same 
authorities could ensure that future pilgrimages and religious festivals 
held atop the sacred mountain of the Ark hold true to its prominence in 
and significance to the beliefs of all the local religions previously 
associated with it – Muslims, Christians, Jews, Ezidis and even Sabaeans 
(Mandaeans); so that they may, once again, offer their sacrifices and 
worship there together, in a fraternal spirit,united by their faith in the 
one true God who saved humankind from complete destruction in the 
great flood. 
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ALEVİ İNANÇ KÜLTÜRÜNDE HZ. NUH ve  
NUH TUFANI 

Fevzi RENÇBER 

Öz: Hz. Nuh ve Nuh Tufanı, tarihsel süreç içerisinde birçok kültür içinde 
yaşatılarak günümüze kadar gelen, insanlığın her dönem dini, kültürel bir 
motif olarak kullandığı önemli argüman olarak karşımıza çıkmaktadır.  
Alevî Bektaşî kültürü üzerine yaptığımız çalışmalardan aldığımız veriler ve 
çalışmalar dikkate alındığında günümüze kadar Hz. Nuh ve Nuh Tufanı 
metaforu kullanılmış olmasına rağmen detaylı bir şekilde bu konunun 
dikkatlerden kaçması bizleri bu başlığı atmaya mecbur bırakmıştır. Bu 
sebeple Hz. Nuh ve Nuh Tufan’ına genel anlamda farklı anlamlar 
yüklenildiği gibi özel anlamda da Alevî-Bektaşî kültüründe de farklı 
betimlemelerin kaynağı olarak kullanılmıştır. Örneğin Alevî ve Bektaşî 
nitelemeli gruplarda tevella ve teberra inanç ilkelerini merkeze alan Ehl-i 
Beyt kavramı, klasik kaynaklarda da Hz. Nuh ve Nuh Tufanı metaforuna 
benzetilerek kullanılmaktadır. Muharrem orucunun ardından Kerbelâ 
şehitlerinin ruhu için aşure dağıtmak Alevi gereklerinden birisidir. 
Aşurenin tarihçesi Nuh tufanına kadar götürülerek aşurenin önemi Alevîler 
tarafından ortaya konulmaktadır. Alevî Bektaşî kültüründe Nevruz 21 
Mart’ta kutlanır.  Çünkü Alevî Bektaşî kültüründe Hz. Nuh, tufandan sonra 
karaya ilk bugün ayak basmıştır. Bununla birlikte özellikle kuş mitolojisi 
etrafında şekillenen Alevî ve Bektaşîlikte güvercine farklı anlamlar 
yüklenerek kurtuluşun simgesi olarak kullanılmıştır. Bizde yukarıda 
anlatılanları dikkate alarak bu çalışmamızda Alevi-Bektaşî olarak 
tanımlanan gruplarda Hz. Nuh ve Nuh tufanı çerçevesinde şekillenen ve 
günümüze kadar ulaşan anlatıları ve kullanılan sembolleri işlemeyi bu 
tebliğimizde uygun bulduk. Özet bir ifadeyle tufankültürünün Alevîlerin 
inanç dünyalarında ve sosyal hayattaki   yansımaları Alevîlerin kendileri ve 
Alevî- Bektaşî klasik kaynakları merkeze alınarak   bu kültürün teorik ve 
pratik yansıması ortaya konulacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Alevîlik, Bektaşîlik, Hz. Nuh, Nuh Tufanı, Aşure. 

NOAH AND NOAH’S FLOOD IN THE CULTURE OF ALAWITE FAITH 

Abstract: Noah and Noah’s Flood appear before us as an important 
argument surviving in many cultures in the historical process, which was 
used as a religious and cultural motif in every period of humanity. When 
the data and studies on the Alawite Bektashi culture were considered, 
although the metaphor of Noah and Noah’s Flood have been used until our 
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present time, the fact that this subject was overlooked in detail made us to 
use the above title for the present study. For this reason, different meanings 
were attributed to Noah and Noah’s Flood in general, and it was used as a 
source of different descriptions in the Alawite-Bektashi culture in a specific 
sense. For example, the concept of Ehl-iBeyt, which is based on the 
principles of belief in tawalla and tabarra in groups with Alevi and Bektashi 
qualifications, was also used in classical sources with an analogy to the 
metaphor of Noah and Noah’s Flood. It is one of the Alawite requirements 
to distribute Ashura for the souls of the martyrs of Karbala after the 
Muharram fasting. The history of Ashura dates back to Noah’s Flood, and 
the importance of Ashura is revealed by Alawite. Nawruz is celebrated on 
March 21In Alevi-Bektashi culture. Because Noah set foot on land for the 
first time after the flood that day in the Alawite-Bektashi culture. However, 
the pigeon was used as a symbol of salvation by giving different meanings 
especially in Alawite and Bektashism, which were shaped around bird 
mythology. In this context, we have found it appropriate to deal with the 
narratives shaped in the framework of Noah and Noah’s Flood and that 
have survived until our present day, and the symbols used in the groups 
defined as Alawi-Bektashi in this paper. Briefly, the reflections of the flood 
culture in the belief world and social life of the Alawites will be mentioned 
in the center, and the theoretical and practical reflections of this culture will 
be discussed. 
Keywords: Alevism, Bektashism, Noah, the Noah’s Flood, Ashura. 

Giriş 
Hz. Nûh ve NûhTûfanı, tarihsel süreç içerisinde birçok kültür 

içinde yaşatılarak günümüze kadar gelen, insanlığın her dönem dini, 
kültürel bir motif olarak kullandığı önemli argüman olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Alevî-Bektaşî kültürü üzerine yaptığımız çalışmalardan 
aldığımız veriler ve çalışmalar dikkate alındığında günümüze kadar Hz. 
Nûh ve NûhTûfanı metaforu kullanılmış olmasına rağmen detaylı bir 
şekilde bu konunun dikkatlerden kaçması bizleri bu başlığı atmaya sevk 
etmiştir. Bu sebeple Hz. Nûh ve NûhTûfan’ına genel anlamda farklı 
anlamlar yüklenildiği gibi özel anlamda da Alevî-Bektaşî kültüründe de 
farklı betimlemelerin kaynağı olarak kullanılmıştır. Örneğin; Alevî ve 
Bektaşî nitelemeli gruplarda tevellâ ve teberrâ inanç ilkelerini merkeze 
alan Ehl-i Beyt kavramı, klasik kaynaklarda da Hz. Nûh ve NûhTûfanı 
metaforuna benzetilerek kullanılmaktadır. Muharrem orucunun 
ardından Kerbelâ şehitlerinin ruhu için aşure dağıtmak Alevî 
geleneklerinden birisidir. Aşurenin tarihçesi Nûhtûfanına kadar 
götürülerek aşurenin önemi Alevîler tarafından yaşatılarak ortaya 
konulmaktadır. Alevî Bektaşî kültüründe Nevruz 21 Mart’ta kutlanır.  
Çünkü Alevî Bektaşî kültüründe Hz. Nûh, tûfandan sonra karaya ilk 
bugün ayak basmıştır. Bununla birlikte özellikle kuş mitolojisi etrafında 

 

şekillenen Alevî ve Bektaşîlikte güvercine farklı anlamlar yüklenerek 
kurtuluşun simgesi olarak kullanılmıştır. Bizde yukarıda anlatılanları 
dikkate alarak bu çalışmamızda Alevî-Bektaşî olarak tanımlanan 
gruplarda Hz. Nûh ve Nûhtûfanı çerçevesinde şekillenen ve günümüze 
kadar ulaşan anlatıları ve kullanılan sembolleri işlemeyi bu tebliğimizde 
uygun bulduk. Özet bir ifadeyle tûfan kültürünün Alevîlerin inanç 
dünyalarında ve sosyal hayattaki yansımaları Alevîlerin kendileri ve 
Alevî- Bektaşî klasik kaynakları merkeze alınarak bu kültürün teorik ve 
pratik yansıması ortaya konulacaktır.  

1-Hz. Nûh’un Peygamberliği 
Alevî-Bektaşî klasik kaynaklarında ve kültüründe yüce Allah 

tarafından Hz. Âdem’den başlayarak Hz. Muhammed’e kadar olan 
bütün peygamberlere iman edilmektedir.  Peygamberlere iman Alevîliğin 
temel esasları içindedir. Klasik kaynaklarda Allah’a imandan son 
peygamberlere iman tartışılamaz bir gerçeklik olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Özellikle de “Ulu'lʻAzm Peygamber” olarak tasnif edilen 
Hz. Nûh’a bu bağlamda iman edilmektedir. 

Hz. Nûh’la ilgili Kur’ân’da anlatılan olaylar silsilesi Alevî-Bektâşî 
klasiklerinde de içerik olarak geçmektedir. Bu bağlamda Hz.Nûh’un, 
kendi kavmini Allah’a ibadete ve itaate çağırdığı ve sadece bir kısmını 
iknâ ettiğine değinilerek çaresizliğinin sonucunda Allah’a yalvarması, 
O’ndan yardım talep etmesi ve nihâyetinde de Allah’ın Nûh’u ve 
kendisine tâbi olanları, davete tâbi olmayan insanlardan ayırarak tûfanla 
desteklenmesi ve Allah’ın onu bir ak tâc ile ödüllendirdiği 
anlatılmaktadır.1 

Klasik kaynaklarda Hz. Nûh ve kıssası üzerinden Alevîlik ve 
Bektaşîliğin temel sembolleri argüman olarak kullanılmaktadır. Alevî-
Bektaşî erkanları icrâ edilirken   okunan gülbank deyiş ve nefeslerde 
bütün peygamberler zikredildiği gibi Hz.  Nûh peygamberin isminin de 
de sürekli zikredildiğini görmekteyiz. Hz. Nûh’tan bahsedilirken 
“NûhNeciyullah” olarak kendisi zikredilmektedir. Deyiş, şiir, gülbank, 
mirâciye ve nefeslerde ise şu şekilde geçmektedir: 

Kurtuluşa gemi yaptırdı Nûh’a 
Nûh secde eyleyip yakardı şâh’a 
Sırlar vasıl olur sübhan Allah’a  
Kopan kıyametin sonrası nedir… 

                                                 
1  Hacı Bektâş-ı Velî, Besmele Tefsîri, s. 122. 
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pratik yansıması ortaya konulacaktır.  

1-Hz. Nûh’un Peygamberliği 
Alevî-Bektaşî klasik kaynaklarında ve kültüründe yüce Allah 

tarafından Hz. Âdem’den başlayarak Hz. Muhammed’e kadar olan 
bütün peygamberlere iman edilmektedir.  Peygamberlere iman Alevîliğin 
temel esasları içindedir. Klasik kaynaklarda Allah’a imandan son 
peygamberlere iman tartışılamaz bir gerçeklik olarak karşımıza 
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Hz. Nûh’la ilgili Kur’ân’da anlatılan olaylar silsilesi Alevî-Bektâşî 
klasiklerinde de içerik olarak geçmektedir. Bu bağlamda Hz.Nûh’un, 
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iknâ ettiğine değinilerek çaresizliğinin sonucunda Allah’a yalvarması, 
O’ndan yardım talep etmesi ve nihâyetinde de Allah’ın Nûh’u ve 
kendisine tâbi olanları, davete tâbi olmayan insanlardan ayırarak tûfanla 
desteklenmesi ve Allah’ın onu bir ak tâc ile ödüllendirdiği 
anlatılmaktadır.1 

Klasik kaynaklarda Hz. Nûh ve kıssası üzerinden Alevîlik ve 
Bektaşîliğin temel sembolleri argüman olarak kullanılmaktadır. Alevî-
Bektaşî erkanları icrâ edilirken   okunan gülbank deyiş ve nefeslerde 
bütün peygamberler zikredildiği gibi Hz.  Nûh peygamberin isminin de 
de sürekli zikredildiğini görmekteyiz. Hz. Nûh’tan bahsedilirken 
“NûhNeciyullah” olarak kendisi zikredilmektedir. Deyiş, şiir, gülbank, 
mirâciye ve nefeslerde ise şu şekilde geçmektedir: 

Kurtuluşa gemi yaptırdı Nûh’a 
Nûh secde eyleyip yakardı şâh’a 
Sırlar vasıl olur sübhan Allah’a  
Kopan kıyametin sonrası nedir… 

                                                 
1  Hacı Bektâş-ı Velî, Besmele Tefsîri, s. 122. 
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Selam olsun ol Güruhu Naci soyuna 
Nûh Nebiye, taamında aşureye, gemisindeki cümle mahlûkata… 
 
Zulüm-ü hasrete giriftar fertler 
Geçti Nûh Nebiler tûfanlaŞit’ler… 
 
Halil İbrahim’le Nûh’a 
Tûfanda erdiler Şâh’a 
        Niyazi Arslan  

2-Hz. Nûh ve Aşure Geleneği 
Alevî-Bektaşî kültüründe Hz. Nûh üzerine temellendirilen temel 

sembollerden bir tanesi de aşure geleneğidir. “Aşure” tâbirinin kökenine 
baktığımızda Arapça kaynaklarda “Âşûrâ” şeklinde kullanıldığını 
görmekteyiz. Arapçada “aşr” on sayısına tekabül etmektedir ki bundan 
Muharrem ayının onuncu günü kastedilmektedir. Diğer yandan, 
develerin güdülmesiyle ilgili “ışr” kökünden türemiş Arapça bir kelime 
olarak kabul edenler olduğu gibi, bu dilde "faûlâ" vezninin 
bulunmadığını ileri sürerek İbraniceden geldiğini iddia edenler de 
bulunmaktadır.2Bu durum bu konuda ittifak olmadığını göstermekler 
beraber âlimlerin çoğu “âşûre’’ kelimesinin Arapça olduğunu kabul 
etmişlerdir. 

Âşûrâ kelimesinin menşeî hakkında kaynakların belirttiği görüşleri 
iki noktada toplamak mümkündür. Âşûrâ, Hz. Mûsâ ve kavminin, 
Firavun’un zulmünden kurtulduğu ve Yahudilerin oruç tutmakla 
mükellef olduğu önemli bir gündür. Bu görüş daha çok müsteşrikler 
tarafından benimsenmiştir. Buna göre Müslümanların mübarek bir gün 
olarak kabul edip oruç tuttukları âşûrâ Yahudi geleneğine 
dayanmaktadır. 2. Âşûrâ, Hz. Nûh’tan itibaren bütün Sâmî dinlerde var 
olan ve Câhiliye Arapları arasında da Hz. İbrâhîm’den beri önem 
atfedilip oruç tutulan bir gündür. 3 Buhârî de bu konu şu şekilde 
geçmektedir: Hz. Peygamber Medine’ye geldiğinde Yahudilerin aşure 
gününde oruç tuttuklarını görünce, onlara sebebini sordu. Onlar: “Bugün 
Allah, Hz. Mûsâ ve kavmini kurtarıp Firavun ve adamlarını suda 

                                                 
2  İbn Manzûr, “Aşura” mad.,Lisânu’lʻArab, Beyrut, IV/569-571 
3  Yavuz, Yusuf Şevki, “Âşûrâ’’ Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Ansiklopedisi, c. 4, s. 24-26, İstanbul, 1991. 

 

boğmuştur. Bunun üzerine Hz. Mûsâ da Allah'a şükretmek için o gün 
oruç tutmuştur. İşte bu nedenle biz de bugün oruç tutmaktayız” şeklinde 
cevap verdiler. Bunun üzerine Allah Rasûlü: "Biz Hz. Mûsâ'ya sizden 
daha layığız." dedi. Kendisi o gün oruç tuttu. Aynı zamanda oruç 
tutulmasını emretti4. 

Aşure, Alevî ve Bektaşîler tarafından muharrem ayının başında 
tutulan on iki imam veya matem orucundan sonra pişirilerek gelen 
misafirlere ikram edilen bir yemek çeşididir. Alevî gruplar tarafından 
Aşure yemeğinin çıkış kaynağı olarak Hz. Nûh peygamber ve tûfan 
sonrası yaşananlarla ilgili olan anlatımdır. Hz. Nûh peygamberin ve 
gemidekilerin sular çekildikten sonra geminin karaya oturmasıyla 
birlikte gemide son kalan yiyeceklerle yemek yapmasıdır.  

 Alevî ve Bektaşîler tarafından aşure gününde gerçekleştiğine 
inanılan bazı önemli olaylar ifade edilmektedir. Bunlar Alevî gruplar 
tarafından aşure: Hz. Adem’in işlediği günahından dolayı bağışlandığı, 
Hz. İbrâhîm’in Nemrut'un zulmünden kurtulduğu, Hz., İsmâil’in 
doğduğu, Hz. Mûsâ'nın Firavun’un zulmünden kurtulduğu, Hz. Yûnus 
peygamberin karaya kavuştuğu, Eyyüb peygamberin şifâ bulduğu, Hz. 
Yakup’un Hz. Yûsuf'a kavuştuğu,Hz. İsâ’nın o gün dünyaya geldiği ve 
semaya yükseldiği, Hz. Nûh peygamberin gemisinin Cûdî Dağı’na 
oturduğu ve Hz. Hüseyin’in vefat ettiği gün olarak telakki edilir.5 

“Müslüman Türkler’in dini halk geleneğinde önemli bir yer tutan aşure, 
aynı zamanda, muharremin onuncu günü başlamak üzere daha sonraki günlerde 
de özel merasimlerle pişirilip dağıtılan tatlıya ad olmuştur. Çok eskiden beri 
devam eden aşure aşı, Osmanlılar döneminde sarayda da pişirilirdi. Helvacıların 
nezaretindeki aşçılar ve kiler ağaları tarafından hazırlanan aşure, muharremin 
onundan itibaren "aşure testisi “adı verilen özel kaplarla saray dairelerine ve 
halka birkaç gün süreyle dağıtılırdı. Anadolu'da zengin aileler ve esnaf 
teşkilatları tarafından pişirilen aşure sebilciler ve halkın iştirak ettiği 
merasimlerle dağıtılır, bazı bölgelerde aşure dağıtımından sonra kurban kesilirdi. 

                                                 
4  Buhârî, “Savm’’, 69.  
5  Metin Bozkuş “Aşûre Günü, Muharrem Mâtemi/Orucu ve Sivas'ta 

Aşûre Uygulamaları”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, (2008).  12(1): 33-61; Hüseyin Dedekargınoğlu. “Muharrem ve 
Aşure”, Hünkâr Alevîlik Bektaşîlik Akademik Araştırmalar Dergisi, 
2014, 1(1): 43. 
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Ansiklopedisi, c. 4, s. 24-26, İstanbul, 1991. 
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4  Buhârî, “Savm’’, 69.  
5  Metin Bozkuş “Aşûre Günü, Muharrem Mâtemi/Orucu ve Sivas'ta 

Aşûre Uygulamaları”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, (2008).  12(1): 33-61; Hüseyin Dedekargınoğlu. “Muharrem ve 
Aşure”, Hünkâr Alevîlik Bektaşîlik Akademik Araştırmalar Dergisi, 
2014, 1(1): 43. 
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Günümüzde de aşure orucu tutmak ve aşure tatlısı pişirmek bütün canlılığıyla 
devam etmektedir.”6 

Alevîlikte tutulan yasın ve orucun merkezinde Kerbelâ olayı 
bulunmaktadır. Bu oruç, 10 Muharrem 680 yılında Kerbelâ’da şehit 
edilen İmam Hüseyin ve yanındakilerin yasını tutmak içindir. Muharrem 
orucu on iki imamlar adına 12 gün tutulurken, 3 gün de Hz. Hüseyin’in 
amcasının oğlu Müslim ve iki oğlu için tutulmaktadır. Bu Oruç, 
Muharrem ayı girmeden üç gün önce başlar ve masumlar orucu olarak 
isimlendirilir. 12 günün sonunda aşure ve etli pilav pişirilerek dağıtılır. 
Muharrem orucu sırasında şehitler anısına su içilmez, kurban kesilmez, 
tıraş olunmaz,  sünnet ve diğer düğünler gibi eğlencelerden uzak 
durulur. Akşamları Kerbelâ olayını konu edinen kitaplar okunur, 
mersiyeler söylenir. Aşure Orucunun nihayetinde ise Kerbelâ’da sağ 
kurtulan İmam Zeynelabidin’in kurtulması ve Ehl-i Beyt soyunun devam 
etmesinin şükranı olarak kurban kesilir, aşure yapılıp dağıtılır.7 

Alevî-Bektaşîler aşure lokması için şu şekilde dua ederler: “Bism-i 
Şâh, Allah… Allah…Bârekallah. Şehitler Şâh’ı İmam Hüseyin Efendimizin ve 
Kerbelâ şehitlerinin yüce ruhlarının şâd olması için bârekallah. Cümle erenlerin 
ruhu için bârekallah. Yurdumuzun, ulusumuzun, cumhuriyetimizin esenlikte 
olması için bârekallah. Ordularımızın güçlü olması için bârekallah. Ahirete 
göçenlerimiz ve bugün yaşayanlarımız için bârekallah. Gökten hayırlı rahmet, 
yerden hayırlı bereket vermesi için bârekallah. Muhammed Mustafa, 
Aliyye’lMürtezâ, İmam Hasan, İmam Hüseyin ve Kerbelâ Şehitleri hakkı için el-
Fâtiha ve salâvat. Gerçeğe Hû…” Aşure yendikten sonra okunacak dua ise şu 
şekildedir: “Bism-i Şâh, Allah... Allah… Muhammed, Ali, On iki İmam 
Efendilerimizin ruhu revanları, şâd ve handan ola. Münkir ve münafıklar mat 
ola, mü’minler şâd ola. Lokmalarımız dertlere devâ ola. Matem-i Hasan ve 
Hüseyin ola. Cümlemize haklı, hayırlı kısmetler verilmesi için Nur-ı Nebî, 
Kerem-î Ali, Pirimiz Hünkâr Hacı Bektaş Veli demine Hû…”8 

Dolayısıyla Muharrem ayında tutulan oruç ve sonrasında pişirilen 
aşure, Alevî toplumunda Hz. Hüseyin’in şehadeti ve on iki imamlar için 
daha anlamlı ve önemli bir hüviyet kazanmıştır. Çünkü Alevîlikte Aşure 
Kerbelâşehitleri ve on iki imamlar olmak üzere bu yolda canlarını veren 

                                                 
6  Yavuz, Yusuf Şevki, “Âşûrâ’’ Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Ansiklopedisi, c. 4, s. 24-26, İstanbul, 1991. 
7  Alpaslan, Hasan Hüseyin,  Anadolu’daki Alevîlik ve Kızılbaş Türkler, 

s. 257,  Kum Saati Yayınları, İstanbul, 2012. 
8  Hüseyin Dedekargınoğlu. “Muharrem ve Aşure”, Hünkâr Alevîlik 

Bektaşîlik Akademik Araştırmalar Dergisi, 2014, 1(1): 46. 

 

bütün şehitlerin anılarına bağlılığın bir gereği olarak pişirilip dağıtılır. 
Alevî olarak nitelendirilen gruplar tarafından günümüzde de bu ritüeller 
devam ettirilmektedir. 

3-Hz. Nûh ve Ehl-i Beyt 
Alevî-Bektaşî klasiklerinde Ehl-i Beyt kavramı söz konusu edilince 

tevellâ ve tebberâ anlayışı karşımıza çıkmaktadır. Tevellâ, Hz. 
Peygamber ve Ehl-i Beyt’ini sevmeye ve onları sevenleri sevmeye denir. 
Teberrâ ise Hz. Peygamber ve Ehl-i Beyt’ini sevmeyenleri sevmemek, 
onlarla iletişim kurmamaktır. Özellikle bu kavramlar söz konusu edilince 
Hz. Nûh ve gemisine sürekli atıfta bulunulur. 

ِ َصلهى هللاُ َعلَْيِه َوَسلهَم يَقُوُل:   أَبَا ذَر ٍّ يَقُوُل: َسِمْعُت َرُسوَل �ه

ِكبََها نََجا َوَمْن تََخلهَف َعْنَها ِمثُْل أَْهِل بَْيِتي ِمثُْل َسِفينَِة نُوحٍّ َعلَْيِه السهََلُم َمْن رَ »

 9«   َهلَك

Sahabeden Abû Zer şöyle dedi: Allah Rasulünden işittim. Allah 
Rasulü şöyle buyurdu: “Benim Ehl-i Beyti’min misali Hz. Nûh’un gemisi 
gibidir. Ona binen kurtulur; ondan yüz çeviren, binmeyende geride kalır 
helak olur.” Ehl-i Beyt ve ona tâbi olanlar Hz. Nûh’un gemisine 
benzetilir. Hz. Nûh’un gemisine binenler nasıl kurtulduysa ve cennete 
girdiyse Ehl-i Beyt gemisine binenlerde kurtulacak ve cennete girecekler 
ve binmeyenler ve yüz çevirenler de cehenneme gireceklerdir.10 

4-Hz. NûhTûfanı ve Kuş Sembolü 
Tûfan kelimesi Kûr’ân-ı Kerîm’de iki yerde geçmekte, birinde 

Firavun ve Mısır halkına (el-A‘râf 7/133), diğerinde Nûh kavmine (el-
Ankebût 29/14) gelen su felâketi olayı anlatılmaktadır. Kûr’an’da Hz. 
Nûh’un tebliği ve kavmini Allah’a kulluğa daveti, kavminin ise onu 
dinlemeyip inkârda ısrar etmesi üzerine tûfan ile cezalandırıldığı 

                                                 
9  el-Acuriyye, eş-Şeriʻa, 5/221. 
10  Anadolu Alevîliğinde Ehl-i Beyt kavramı için bkz. Cenksu Üçer, 

“Geleneksel Alevîlikte Ehl-i Beyt Anlayışı -Tokat Yöresi Örneği-, 
Marife: Dini Araştırmalar Dergisi, 2004, cilt: IV, sayı: 3, s. 269-285; 
Harun. “Yıldız, Ehl-i Beyt İnanışının Anadolu Alevîleri Üzerindeki 
İzdüşümleri”, Marife: Dini Araştırmalar Dergisi, 2004, cilt: IV, sayı: 3, 
s. 297-317. 
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edilen İmam Hüseyin ve yanındakilerin yasını tutmak içindir. Muharrem 
orucu on iki imamlar adına 12 gün tutulurken, 3 gün de Hz. Hüseyin’in 
amcasının oğlu Müslim ve iki oğlu için tutulmaktadır. Bu Oruç, 
Muharrem ayı girmeden üç gün önce başlar ve masumlar orucu olarak 
isimlendirilir. 12 günün sonunda aşure ve etli pilav pişirilerek dağıtılır. 
Muharrem orucu sırasında şehitler anısına su içilmez, kurban kesilmez, 
tıraş olunmaz,  sünnet ve diğer düğünler gibi eğlencelerden uzak 
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etmesinin şükranı olarak kurban kesilir, aşure yapılıp dağıtılır.7 

Alevî-Bektaşîler aşure lokması için şu şekilde dua ederler: “Bism-i 
Şâh, Allah… Allah…Bârekallah. Şehitler Şâh’ı İmam Hüseyin Efendimizin ve 
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ruhu için bârekallah. Yurdumuzun, ulusumuzun, cumhuriyetimizin esenlikte 
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Dolayısıyla Muharrem ayında tutulan oruç ve sonrasında pişirilen 
aşure, Alevî toplumunda Hz. Hüseyin’in şehadeti ve on iki imamlar için 
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6  Yavuz, Yusuf Şevki, “Âşûrâ’’ Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Ansiklopedisi, c. 4, s. 24-26, İstanbul, 1991. 
7  Alpaslan, Hasan Hüseyin,  Anadolu’daki Alevîlik ve Kızılbaş Türkler, 

s. 257,  Kum Saati Yayınları, İstanbul, 2012. 
8  Hüseyin Dedekargınoğlu. “Muharrem ve Aşure”, Hünkâr Alevîlik 

Bektaşîlik Akademik Araştırmalar Dergisi, 2014, 1(1): 46. 

 

bütün şehitlerin anılarına bağlılığın bir gereği olarak pişirilip dağıtılır. 
Alevî olarak nitelendirilen gruplar tarafından günümüzde de bu ritüeller 
devam ettirilmektedir. 

3-Hz. Nûh ve Ehl-i Beyt 
Alevî-Bektaşî klasiklerinde Ehl-i Beyt kavramı söz konusu edilince 

tevellâ ve tebberâ anlayışı karşımıza çıkmaktadır. Tevellâ, Hz. 
Peygamber ve Ehl-i Beyt’ini sevmeye ve onları sevenleri sevmeye denir. 
Teberrâ ise Hz. Peygamber ve Ehl-i Beyt’ini sevmeyenleri sevmemek, 
onlarla iletişim kurmamaktır. Özellikle bu kavramlar söz konusu edilince 
Hz. Nûh ve gemisine sürekli atıfta bulunulur. 

ِ َصلهى هللاُ َعلَْيِه َوَسلهَم يَقُوُل:   أَبَا ذَر ٍّ يَقُوُل: َسِمْعُت َرُسوَل �ه

ِكبََها نََجا َوَمْن تََخلهَف َعْنَها ِمثُْل أَْهِل بَْيِتي ِمثُْل َسِفينَِة نُوحٍّ َعلَْيِه السهََلُم َمْن رَ »

 9«   َهلَك

Sahabeden Abû Zer şöyle dedi: Allah Rasulünden işittim. Allah 
Rasulü şöyle buyurdu: “Benim Ehl-i Beyti’min misali Hz. Nûh’un gemisi 
gibidir. Ona binen kurtulur; ondan yüz çeviren, binmeyende geride kalır 
helak olur.” Ehl-i Beyt ve ona tâbi olanlar Hz. Nûh’un gemisine 
benzetilir. Hz. Nûh’un gemisine binenler nasıl kurtulduysa ve cennete 
girdiyse Ehl-i Beyt gemisine binenlerde kurtulacak ve cennete girecekler 
ve binmeyenler ve yüz çevirenler de cehenneme gireceklerdir.10 

4-Hz. NûhTûfanı ve Kuş Sembolü 
Tûfan kelimesi Kûr’ân-ı Kerîm’de iki yerde geçmekte, birinde 

Firavun ve Mısır halkına (el-A‘râf 7/133), diğerinde Nûh kavmine (el-
Ankebût 29/14) gelen su felâketi olayı anlatılmaktadır. Kûr’an’da Hz. 
Nûh’un tebliği ve kavmini Allah’a kulluğa daveti, kavminin ise onu 
dinlemeyip inkârda ısrar etmesi üzerine tûfan ile cezalandırıldığı 

                                                 
9  el-Acuriyye, eş-Şeriʻa, 5/221. 
10  Anadolu Alevîliğinde Ehl-i Beyt kavramı için bkz. Cenksu Üçer, 

“Geleneksel Alevîlikte Ehl-i Beyt Anlayışı -Tokat Yöresi Örneği-, 
Marife: Dini Araştırmalar Dergisi, 2004, cilt: IV, sayı: 3, s. 269-285; 
Harun. “Yıldız, Ehl-i Beyt İnanışının Anadolu Alevîleri Üzerindeki 
İzdüşümleri”, Marife: Dini Araştırmalar Dergisi, 2004, cilt: IV, sayı: 3, 
s. 297-317. 
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bildirilmekte, tûfanın ortaya çıkış tarzı ile Hz. Nûh’un ilâhî emir ile gemi 
yapması ve kendisine tâbi olanlarla birlikte tûfandan kurtulması, 
inkârcıların ise boğulması anlatılmakta, geminin özellikleri, 
gemiyebinenlerin türü ve adedi, tûfan hadisesinin süresi gibi konularda 
bilgi yer verilmektedir. Hz. Nûh kıssası A‘râf, Yûnus, Şuʻarâ ve 
Nûhsûrelerinde de geçmekle birlikte en ayrıntılı hali Hûd sûresinde 
geçmektedir. Kûr’ân’da bildirildiğine göre Nûhtûfanının muhatabı Nûh 
kavminden inkârcılardır ve tûfan bu inkârcıları cezalandırmak için 
gönderilmiştir. Hz. Nûh’un peygamber olarak gönderildiği kavim, 
putperest bir kavimdi. Nûh onları bir olan Allah’a kulluğa davet ettiği, 
putları bırakıp Allah’a dönmeleri için çok uğraştığı halde onlar putlara 
tapmaktan vazgeçmedikleri gibi, “Sakın ilâhlarınızı bırakmayın; hele 
Ved’den, Süvâ‘dan, Yegûs’tan, Yeûk’tan ve Nesr’den asla vazgeçmeyin” 
diyerek (Nûh, 71/23) insanları Nûh’un davetinden uzaklaştırmışlardı. 
Hz. Nûh, kavmini bir olan Allah’tan başkasına tapmama konusunda ikaz 
etmiş, aksi takdirde başlarına gelecek azabı kendilerine haber vermiş 
(Nûh, 71/1-4), uzun mücadeleler sonunda kavminin putperestlikten 
vazgeçmediğini görünce inanmayanları cezalandırması için Allah’a dua 
etmiş (eş-Şuʻarâ, 26/118-119; Nûh, 71/1-28), Allah’da onun duasını kabul 
etmiş ve inkârcı kavminin tûfanla helâk edileceğini, kendisinin ve 
inananların kurtulacağını bildirerek bir gemi yapmasını istemiştir. (Hûd, 
11/36-39).11 

Bazı kaynaklarda tûfan sakinleştiğinde Hz. Nûh, suların çekilip 
çekilmediğini anlamak için bir güvercin salar. Salınan bu güvercin sular 
çekilmediği için gemiye geri gelir. Hz. Nûh, yedi gün sonra güvercini 
tekrar uçurur. Güvercin bu sefer, ağzında yeni koparılmış zeytin 
yaprağıyla gelir. Bunun üzerine Hz. Nûh, suların yeryüzünden 
çekildiğini anlar.  

Hz. Nûhtûfan sakinleştikten sonra Tûfan hadisesinde karşımıza 
çıkan güvercin sembolü, mitosu veya metaforunu özellikle Alevî-Bektaşî 
klasiklerine baktığımız zaman da karşımıza çıkmaktadır. Hacı Bektaş 
Veli Vilâyetnamesi’nde metaforun içinde zikredildiği birçok menâkıp 
bulunmaktadır. Örneğin; Hacı Bektaş Veli güvercin donuna girmektedir. 
Ahmet Yesevî’nin izniyle “Rum ülkesine” giden Hacı Bektaş, oradaki 
erenler tarafından istenmemektedir. Rum ülkesine girerse ülkeyi 
almasından, halkı kendisine bağlamasından korkan Rum Erenleri, Hacı 

                                                 
11  Ömer Faruk Harman, ‘‘Tûfan’’ TDV Ansiklopedisi, 41. C., İstanbul, 

2012. 

 

Bektaş’ın bu topraklara girişini engellemeye çalışırlar fakat başarılı 
olamazlar. Fakat Hacı Bektaş Veli bir güvercin donuna bürünerek ülkeye 
girmiştir. 12  Klasik kaynaklarda don değiştirme: “Canlı veya cansız 
varlıkların “Yüce Varlık/Üstün Güç” tarafından ceza veya ödül olarak 
mevcut durumdaki yapıdan farklı bir yapıya dönüştürülmesidir”13 

Bu menkıbe Vilâyetname’de şu şekilde geçmektedir: “Hünkâr bir 
güvercin donuna girdi ve oradan uçarak doğruca Sulucakarahöyük’e 
indi; Bir taşın üstüne kondu; Mübarek ayakları hamura gömülür gibi taşa 
gömüldü. O an Rum Erenlerine bir korku düştü; O erin girdiğini 
anladılar, “yolunu bağlayamadık” dediler. Karaca Ahmet’e “Sen Rum 
ülkesinin gözcüsüsün, bak bakalım ülkeye girmiş mi?” diye sordular. 
Karaca Ahmet, bir süre murakabeye vardı; Sonra başını kaldırdı ve “Rum 
ülkesini baştanbaşa taradım; Her yaratık eşiyle oturmakta, yalnız 
Sulucakarahöyük’te bir er var, bir başına oturuyor; Onu görünce içime 
bir dehşet düştü; Olsa olsa odur.” dedi. (...)14 

Görüldüğü üzere Alevî-Bektaşî klasiklerinde buna benzer birçok 
kuş metaforunun yoğun bir şekilde kullanıldığını görmekteyiz. 
Geçmişten günümüze güvercinlere insanların inanç dünyalarında kutsal 
bir değer kazandığı görülmektedir. 

Sonuç 
Hz. Nûh ve çevresinde oluşan inançlar, hikâyeler ve ritüeller 

herkes tarafından kabul görmektedir. İnsanlığın ikinci babası olarak 
bilinen ve günümüz Şırnak sınırları içinde yaşadığını kabul ettiğimiz Hz. 
Nûh, birçok kültürde karşılık bulduğu gibi Alevî-Bektaşî kültüründe de 
karşılık bulmuştur. Hz. Nûh peygamber olarak kendisine iman 
edilmektedir. Bu miras bütün bir insanlığa yetecek zengin bir ortaklıktır.  

                                                 
12  Sibel Kuşca, “Dinler ve Mitlerin İlişkisi Bağlamında Alevî-Bektaşî 

İnancının Mitik Yapısı”, Ankara, 2014. Alevîlik Araştırmaları Dergisi, 
7. sayı, s. 235-265.  

13  Mehmet Alparslan Küçük, Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk 
Geleneğinde “Don Değiştirme”, Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler 
Dergisi, 2020, 94. sayı, s. 97-122. 

14  Sibel Kuşca, “Dinler ve Mitlerin İlişkisi Bağlamında Alevî-Bektaşî 
İnancının Mitik Yapısı”, Ankara, 2014. Alevîlik Araştırmaları Dergisi, 
7. sayı, s. 235-265; Abonoz Küçük, “Sözlü Gelenekten Derlenen Hacı 
Bektaş Veli - Mevlâna Rekabeti Konulu Bir Menkıbe”, Türklük Bilimi 
Araştırmaları Niğde, 2014 35. sayı, s. 229-239.  
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çekilmediği için gemiye geri gelir. Hz. Nûh, yedi gün sonra güvercini 
tekrar uçurur. Güvercin bu sefer, ağzında yeni koparılmış zeytin 
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çekildiğini anlar.  
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11  Ömer Faruk Harman, ‘‘Tûfan’’ TDV Ansiklopedisi, 41. C., İstanbul, 

2012. 
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12  Sibel Kuşca, “Dinler ve Mitlerin İlişkisi Bağlamında Alevî-Bektaşî 

İnancının Mitik Yapısı”, Ankara, 2014. Alevîlik Araştırmaları Dergisi, 
7. sayı, s. 235-265.  

13  Mehmet Alparslan Küçük, Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk 
Geleneğinde “Don Değiştirme”, Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler 
Dergisi, 2020, 94. sayı, s. 97-122. 

14  Sibel Kuşca, “Dinler ve Mitlerin İlişkisi Bağlamında Alevî-Bektaşî 
İnancının Mitik Yapısı”, Ankara, 2014. Alevîlik Araştırmaları Dergisi, 
7. sayı, s. 235-265; Abonoz Küçük, “Sözlü Gelenekten Derlenen Hacı 
Bektaş Veli - Mevlâna Rekabeti Konulu Bir Menkıbe”, Türklük Bilimi 
Araştırmaları Niğde, 2014 35. sayı, s. 229-239.  
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Dinler ve toplumlar tarafından Cûdî Dağı’nın neresi olduğuna dâir 
tartışmalar olsa da Hz. Nûh’un ve tevhid düşüncesinin varlığı 
tartışılmazdır. Her şeyin ötesinde tûfan bizlere birlik ve beraberliği, 
sevgiyi barışı hatırlatmaktadır. İnsanlığın yeniden barışını sağlayacak 
şifreleri bizlere sunmaktadır. Bugün bilimin Cûdî Dağı’nın neresi 
olduğunu araştırmak yerine Hz. Nûh ve etrafında şekillenen fikirleri 
yaşanılır kılmaya çalışması gerekir. Çünkü insanlığın yeniden doğuşa, 
yeniden temizlenmeye, birlik olmaya ihtiyacı olduğunu düşünmekteyiz. 
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Öz: 10.000 yıllık bir geçmişe sahip olan Anadolu geleneksel mutfak 
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kutlama yapmak ister. Ancak, Hz. Nuh gemide bulunan herhangi bir 
hayvanı kesmek istememektedir. Bu yüzden gemideki yiyecek ambarları 
boşalmış olduğundan, bulunan tüm malzemeler bir araya getirilip pişirilir. 
Çeşitli bakliyat, tahıl ve meyve kurusunun karıştırılıp pişirilmesiyle yapılan 
bu ünlü yemek, Anadolu mutfak kültürü ve Anadolu toplumlarının aşure 
olarak adlandırdıkları geleneksel yiyeceğidir. Aşure yiyeceği ile ilgili 
gizemli inanç geleneği, Anadolu’da yaşayan toplumlar tarafından daha çok 
benimsenmiştir. Örneğin, Ermeniler Aşure’ye “Anuşabur”, Süryaniler 
“Kavite”, Rumlar da “Koliva” demektedir. Farklı isimler ile adlandırılan 
Anuşabur, Kavite ve Koliva’da, tıpkı Aşure yiyeceği gibi, o yılın bolluk, 
bereket ve huzur içinde geçmesi için yapılıp yenilmekte ve komşulara 
dağıtılmaktadır. 
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ASHURE: ANATOLIA’S OLDEST AND HOLY DISH  
(MANIA AND POEMS ON ASHURE) 

Abstract: One of the oldest and sacred foods of the Anatolian traditional 
cuisine culture, which has a history of 10000 years, is ashura. Ashura food 
entered the Anatolian cuisine culture after the Flood event, which is 
understood to have occurred approximately 5500 years ago, and has 
continued its existence with different religious beliefs and material changes 
until today. On the day that Noah's ark sat on the slopes of Mount Judi or 
Mount Ararat after the flood, Noah wanted to celebrate to thank God. 
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Dinler ve toplumlar tarafından Cûdî Dağı’nın neresi olduğuna dâir 
tartışmalar olsa da Hz. Nûh’un ve tevhid düşüncesinin varlığı 
tartışılmazdır. Her şeyin ötesinde tûfan bizlere birlik ve beraberliği, 
sevgiyi barışı hatırlatmaktadır. İnsanlığın yeniden barışını sağlayacak 
şifreleri bizlere sunmaktadır. Bugün bilimin Cûdî Dağı’nın neresi 
olduğunu araştırmak yerine Hz. Nûh ve etrafında şekillenen fikirleri 
yaşanılır kılmaya çalışması gerekir. Çünkü insanlığın yeniden doğuşa, 
yeniden temizlenmeye, birlik olmaya ihtiyacı olduğunu düşünmekteyiz. 
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However, Noah does not want to slaughter any animal in the ark. 
Therefore, since the food holds on the ship are empty, all the materials 
found are brought together and cooked. This famous dish, which is made 
by mixing and cooking various legumes, grains and dried fruit, is the 
traditional food of Anatolian cuisine culture and Anatolian societies called 
ashura. The mysterious tradition of belief about the food of Ashura has 
been adopted more by the societies living in Anatolia. For example, 
Armenians call Ashura "Anuşabur", Assyrians call it "Kavite", and Greeks 
call it "Koliva". In Anuşabur, Kavite and Koliva, which are called by 
different names, it is made, eaten and distributed to neighbors so that that 
year will pass in abundance, abundance and peace, just like the food of 
Ashura. 
Keywords: Ashure, MoundJudi, Mount Ararat. 

Giriş 
10.000 yıllık bir geçmişe sahip olan Anadolu geleneksel mutfak 

kültürünün bilinen en eski ve kutsal yiyeceklerinden biri de, aşuredir. 
Aşure yiyeceği, günümüzden yaklaşık olarak 5.500 yıl önce meydana 
geldiği anlaşılan Tufan olayından sonra, Anadolu mutfak kültürüne 
girmiş ve günümüze kadar farklı dinsel inanç ve malzeme değişikliği ile 
varlığını sürdürmüştür (1). 

Bilindiği gibi Hz. Nuh Nebinin gemisi tufan dinip Cudi Dağı veya 
Ağrı Dağı eteklerine oturduğu gün, Hz. Nuh Tanrı’ya şükretmek için bir 
kutlama yapmak ister. Ancak, Hz. Nuh gemide bulunan herhangi bir 
hayvanı kesmek istememektedir. Bu yüzden gemideki yiyecek ambarları 
boşalmış olduğundan, bulunan tüm malzemeler bir araya getirilip 
pişirilir. Çeşitli bakliyat, tahıl ve meyve kurusunun karıştırılıp 
pişirilmesiyle yapılan bu ünlü yemek, Anadolumutfak kültürü ve 
Anadolu toplumlarının aşure olarak adlandırdıkları geleneksel 
yiyeceğidir (Foto: 1). 

 

 

Foto 1: Kazanda pişirilen aşure yiyeceğinin dağıtılması 

Anadolu’nun farklı coğrafi bölgelerinde özgün aşure malzemesi ile 
geleneksel yöntemle pişirilen aşure yiyeceği, tıpkı Bayburt yöresinde 
olduğu gibi, “Tatlı çorba” olarak isimlendirilmektedir (Foto: 2). 

 
Foto 2: Aşure 

Aşure yiyeceğinin, M.Ö. I. binyılın ilk yarısında Doğu Anadolu 
Bölgesi’nde çok güçlü bir krallık kuran Urartular döneminde yapılıp 
yapılmadığını ve özgün inancın devam edip etmediğini, ne yazık ki çivi 
yazılı belgelerin az ve çok yetersiz olması yüzünden şimdilik 
bilemiyoruz. Benzer bilinmezlik durumu, Eski Çağ’da Anadolu’nun Pers 
ve Sasanilerin egemenliği döneminde de varlığını sürdürmüştür. 

1. Aşure Yiyeceğinin Kutsallığı 
Aşure yiyeceği yalnızca Anadolu’da değil, Kafkasya, Nahçıvan,  

Azerbaycan, İran, Irak, Mısır ve özellikle Osmanlı Devleti’nin egemenliği 
altındaki topraklarda da kutsallığını sürdürmüştür. Ancak, Aşure 
yiyeceği ile ilgili gizemli inanç geleneği, Anadolu’da yaşayan toplumlar 
tarafından daha çok benimsenmiştir. Örneğin, Ermeniler Aşure’ye 
“Anuşabur”, Süryaniler “Kavite”, Rumlar da “Koliva” demektedir. Farklı 
isimler ile adlandırılan Anuşabur, Kavite ve Koliva’da, tıpkı Aşure 
yiyeceği gibi, o yılın bolluk, bereket ve huzur içinde geçmesi için yapılıp 
yenilmekte ve komşulara dağıtılmaktadır. 

Anadolu’da yaşayan Rumların Aşureye benzeyen buğdaydan 
yaptıkları tatlı Koliva çorbasını Aziz Barbara gününde dağıtmalarının 
yanı sıra, mezar ziyareti sırasında da mezara bir iki kaşık koymaları, aile 
bireyleri ve akrabaları arasında dağıtmaları ve artan Koliva’yı orada 
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hazır bulunanlar ile gelen geçen yabancılara dağıtmaları, Aşureden 
ayrılan farklı özelliğini yansıtmaktadır. 

Süryanilerin, buğday, nohut, ceviz, çekirdeksiz kuru üzüm, 
kezvan, kavun çekirdeği ve pekmez gibi yedi ayrı malzemenin katılması 
ile yaptıkları “Kavite tatlısı”, üç gün tutulan şükür oruçunun sonunda 
yenilmektedir (2). 

Ermenilerin Aşureye benzeyen ve “Tatlı Çorba”-“Şirin Çorba” 
olarak adlandırdıkları Anuşabur tatlısı da, İsa’nın doğum günü sayılan 6 
Ocak’ı kutlayarak yenilmektedir (3). 

Aşure, farklı dinsel inanç, gelenek ve göreneklerle yüzeysel olarak 
değişikliğe uğramasına karşın, özündeki kutsal yiyecek olma özelliğini 
yüzlerce yıldan beri sürdürmüştür. İslami inanca göre Aşure, hemen her 
dönemde kutsallığını sürdürmüştür. Özellikle Anadolu coğrafyasında 
yüzlerce yıldan beri yaşayan ve farklı dinsel inanca sahip olan 
topluluklar, aşure geleneğini devam ettirmiştir (Foto: 3). 

 
Foto 3: Aşure 

Bunun en güzel örneğini, Hz. Hüseyin’in Muharrem’in 10. 
gününde (10 Ekim 680 yılında) Kerbela’da şehit edilmesinden sonra, 
O’nun ve onunla birlikte orada ölenlerin ruhuna pişirilen aşure, hayrat 
olarak dağıtılmaya başlanmıştır. 

Anadolu çoğrafyasında bu geleneğin en iyi yaşadığı bölge, 
Malatya’dır. Malatya Bölgesi’nde, Muharrem ayının onuncu gününde 
büyük kazanlar içinde özgün aşure malzemesi ile pişirilen “Aşure 
çorbası”, tutulan oruçtan sonra yenilmekte ve hemen her kese hayrat 
olarak dağıtılmaktadır. 

 

Bilindiği gibi, Aşure Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmeden 
önce yoldaşlarının getirdiği yiyeceklerin karışımı ile yaptığı son kutsal 
bir yemektir. 

16. yüzyılda yaşamış ünlü Türk ozanı Fuzuli’de, aşure ve 
Kerbela’yı şu güzel dizelerle anlatmaktadır: 

Her yer olup Kerbela, 
Her günümüz Aşura, 

Gel Hüseyin’in yasına 
Ey yadigar Zehra 

İster Hz. Nuh Nebi efsanesi, isterse Hz. Hüseyin’in Kerbela’da 
şehit edilmesinin ruhuna pişirilip dağıtıldığına inanılan aşure, Anadolu 
geleneksel mutfak kültürünün en özgün, en eski ve ilginç 
yiyeceklerinden birini oluşturmuş ve tarihsel söylencelere konu 
olmuştur. Bu kutsal inanç ve gelenek doğrultusunda her yıl aksatılmadan 
yapılan aşure, günümüzde de tarihsel ve dinsel özgünlüğünü tıpkı ilk 
günkü gibi korumaktadır (Foto:4). 

 
Foto 4: Aşure tatlısı 

Anadolu’nun geleneksel mutfak kültürünün en özgün ve eski 
yiyeceklerinden biri olan aşure, Hicri Takvim’in ilk ayı olan 
Muharrem’inilk on günü içinde ve özellikle 10. gün pişirilerek hayrat 
olarak dağıtılmaktadır. Osmanlı Devleti döneminde tekkelerde bir tören 
eşliğinde kazanlar içinde malzemenin hazırlanarak pişirilmesi işlemine, 
Muharrem ayının dokuzuncu gecesi başlanıldığı konusunda ayrıntılı 
bilgiye sahibiz (Foto:5). 1553 yılında İstanbul’u ziyaret eden Alman sey-
yah HansDernschwam’ın gözlemlerine dayanarak yazdıkları bizim için 
çok önemlidir: 
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Foto 5: Pirinçten yapılmış aşurelik, 19. yüzyıl  

“…Kutsal ay olan Muharrem’de dervişler hem Hz. Hüseyin’in hatırasına, 
hem de toprağın o yıl bolluk ve bereket içinde olması dileğiyle bir tören 
düzeni içinde bütün İstanbul sokaklarını dolaşarak, kutsal olarak 
benimsenen aşure (Aschir) çorbasını dağıtmaktadır...” 

Tekkelerde aşurenin kalaylanmış büyük kazanlar içinde 
pişirilmesi, bu yiyeceğe ayrıca bir başka kutsallık kazandırmıştır. Eski 
Çağ’dan beri bayramlarda ve çeşitli dinsel törenlerde tapınaklarda 
kullanılan bakır kazanlar, tek tanrılı Müslümanlıkta da Yeniçeri Ocağı ve 
tekkelerde kullanılarak kutsallığını sürdürmüştür. İlginçtir ki, 
günümüzde bile türbelere adak olarak sunulan kazanlar, Eski Çağ’dan 
beri süregelen kazanların kutsallığı geleneğini canlı bir şekilde 
yansıtmaktadır. 

Kafkasya, Nahçıvan, Azerbaycan, İran ve özellikle Anadolu’da her 
yıl aksamadan yapılan aşure yiyeceğinin, özellikle Kuzeydoğu Anadolu 
Bölgesi geleneksel mutfak kültüründe çok özel bir yeri vardır. Çünkü bu 
bölgede yapılan Aşure yemeği, ilk yapıldığı dönemdeki malzemelere 
daha yakındır (Foto: 6). 

 

 

 

 
Foto 6: Aşure tatlısı 

2. Aşure Yiyeceği 
Anadolu’nun diğer yörelerinde olduğu gibi, Kuzeydoğu Anadolu 

Bölgesi geleneksel mutfak kültüründe de, yüzlerce yıldan beri aşurenin 
yapımında kullanılan malzeme sürekli olarak değişikliğe uğramıştır. 
Özellikle dağ köylerinde geleneksel olarak yapılan aşurenin malzemesi, 
Osmanlı Devleti döneminde ve günümüzde Anadolu’nun çeşitli yerleşim 
merkezlerinde pişirilen aşurenin malzemesinden daha farklıdır. Çok 
büyük bir olasılıkla, Eski Çağ’da pişirilen aşurenin malzemesi ile 
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nin dağ köylerinde pişirilen aşure 
yiyeceğinin malzemesi arasında bir benzerliğin olduğu sanılmaktadır. 

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nin çeşitli yerleşim merkezleri ile dağ 
köylerinde yüzlerce yıldan beri geleneksel olarak pişirilen aşure 
yemeğinin malzemesi, şunlardan oluşmaktadır(4): 

“Fasulye, nohut, döğme geceden su içinde ayrı ayrı ıslatılır. Döğme 
uzun süre pişirilir. Nohut ve fasulye de ayrı ayrı haşlanır, iyice piştikten 
sonra döğmenin içine katılır. Bir veya iki tane küçük küçük doğranmış 
patates, kuru dut, üzüm, küçük parçalar haline getirilmiş incir, kayısı, 
siyah erik (temez), kurutulmuş elma, armut, ayva ve mayhoşluk vermesi 
için az miktarda kurutulmuş kızılcık katılarak birlikte pişirilir. Ayrı bir 
tencere içinde küçük parçalar halinde doğranmış et pişirilir ve suyu ile 
birlikte aşure yemeğinin içine katılır. Ayrı bir tavada eritilmiş tereyağı 
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içinde küçük küçük doğranmış soğanlar kavrulur, üzerine tuz eklenir. 
Bölge halkı buna ‘Anık’ demektedir. Bakırdan dövme tekniğiyle 
yapılmış, içi kalaylı, sapı demir veya pirinçten yapılmış özel anık kabı 
bulunmaktadır. Kısık ateşte pişmekte olan aşure içine katılarak birlikte 
karıştırılır, anık yemeğe çok büyük bir lezzet vermektedir. Kaselere 
konan aşure, tandır ekmeği veya lavaş ile birlikte servise sunulur ve 
sıcak olarak yenilir" 

Pişirilen aşure, günümüzdeki gibi tatlı değil, yemek ile çorba 
arasında, sulu bir kıvamdadır. Ayrıca, günümüzde aşure yemeği içine 
konulan fasulye, mısır ve patates, Eski Çağ’da Anadolu’da yoktu. Bu tür 
yiyecekler, Amerika kıtası keşfedildikten sonra, önce Avrupa ülkelerine 
gelmiş ve buradan da Osmanlı Devleti topraklarına gelmiştir. Fasulye, 
mısır ve patatesin Osmanlı Devleti döneminde Anadolu mutfak 
kültürüne girdikten sonra, aşure yemeğine konulmaya başlanmıştır. 
Ancak, nohut, Eski Çağ’dan beri Doğu Anadolu Bölgesi’nde yetişen ve 
bu yüzden her yemeğe sevilerek konulan bir bakliyat türüdür. 

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde küçük kasabalarda, müftü veya 
cami hocalarının öncülüğünde büyük kazanlar içinde pişirilen aşure 
yemeği, Muharrem ayının 10. günü insanlara hayrat olarak dağıtıl-
maktadır. Kaselere konulan, tandır ekmeği, lavaş veya açık ekmek ile bir-
likte sunulan sıcak aşure yiyeceği, toplu olarak yenilmektedir. Çok az da 
olsa varlığını sürdüren bu ilginç gelenek, Osmanlı Devleti döneminde 
tekkelerde pişirilerek dağıtılan aşure çorbasının bir devamı niteliğindedir 
(Foto: 7). 

 
Foto 7: Anadolu’nun en eski ve kutsal yiyeceği aşure 

 

3. Erik Aşı 
Doğu Anadolu Bölgesi’nde yokluk, göç, savaş ve seferberlik 

dönemlerinde pişirilen Erik Aşı, yüzlerce yıldan beri geleneksel olarak 
yapılan Aşurenin malzemesi ile birebir örtüşmektedir. Bu yemeğin en 
önemli özelliği, elde mevcut olan bakliyat ve kurutulmuş meyve çeşitleri 
ile birlikte yapılmasıdır (5). Tatlı olmayan Erik Aşının malzemesi, 
şunlardan oluşmaktadır: 

“Daha önce ıslatılan döğme, nohut, kuru fasulye ve küçük küçük 
doğranmış et birlikte pişirilmeye bırakılır. Bunun üzerine kurutulmuş 
yeşil fasulye, kurutulmuş kayısı, yeterince tereyağı, tuz ve şilor (erik) 
salçası konur. Malzeme iyice piştikten ve çorba kıvamından biraz daha 
katı olduktan sonra, tabaklara doldurulur ve tandır ekmeği veya 
lavaşile birlikte sıcak olarak servise sunulur. 

Sonuç 
Anadolu’da yüzlerce yıldan beri yapılan aşure yiyeceğinin 

malzemesinde çok küçük değişikler olmuştur. Örneğin, Anadolu’nun 
birçok yerleşim merkezinde pişirilen aşureye, şeker katılmakta ve tatlı 
gibi yenilmektedir. Sulu yemek veya çorba kıvamında olan aşureye bu 
yüzden “Şirin çorba"veya “Tatlı çorba”adı verilmektedir. 

Bunun yanı sıra, Anadolu’nun çeşitli yöre, şehirve yerleşim 
merkezlerinde yüzlerce yıldan beri pişirilen Aşure yiyeceği, tıpkı Hz. 
Nuh Nebi döneminde olduğu gibi, elde mevcut olan malzemenin bir 
araya getirilip geleneksel bir biçimde pişirilmesiyle yapılmaktadır. 

Anadolu coğrafyasında yaşayan yüzlerce yıldan beri birlikte 
yaşayan, ancak farklı dinsel inanç ve geleneğe sahip olan topluluklar, 
aşure yiyeceği ve geleneğini kesintisiz olarak devam ettirmişlerdir. 
Müslüman Türklerin yanı sıra, Anadolu’nun yerli toplumu olan Rumlar, 
Ermeniler ve Süryaniler, farklı malzemelerin katılması ile yapılan ve 
farklı isimler alan kutsal yemek aşure geleneğini, günümüze kadar 
taşımayı başarmışlardır. 

Aşure yiyeceği, değişik malzemenin yanı sıra, farklı dinsel inanç 
ve gelenekler doğrultusunda her yıl aksatılmadan Muharrem ayının 
dokuzuncu günü pişirilip, onuncu gününde, tutulan oruçtan sonra 
yenilmektedir. Özgün aşure malzemesi ile büyük kazanlar içinde 
pişirilen “Aşure çorbası”, hemen herkese hayrat olarak dağıtılmaktadır. 
Orta Çağ’dan günümüze kadar varlığını sürdüren bu dinsel inancın 
özünde şunlar gelmektedir; kutsal aşure yemeğinin pişirilip yenilmesi, 
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pişirilen “Aşure çorbası”, hemen herkese hayrat olarak dağıtılmaktadır. 
Orta Çağ’dan günümüze kadar varlığını sürdüren bu dinsel inancın 
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komşulara ve fakir insanlara dağıtılması, refah düzeyinin yükseleceğine, 
huzur içinde yaşanacağına,bolluk ve bereketin artacağına inanılmaktadır. 

Hiç kuşkusuz, Anadolu’da binlerce yıl boyunca devam eden bu 
kutsal geleneğin kökeni, Hz. Nuh Nebi’ye dayanmaktadır. Hz. Nuh’un 
Doğu Anadolu Bölgesi’ne yaymış olduğu bolluk ve bereket, halk ozanları 
tarafından yazılan mani ve şiirlerde de övgü ile anılmaktadır. Öyle 
anlaşılmaktadır ki, kutsal aşure yiyeceği ve bununla ilgili kuşaktan 
kuşağa anlatılan söylenceler, Anadolu halkları tarafından geçmişten 
geleceğe başarılı bir şekilde taşınmaktadır. 

Aşure Yiyeceği Üzerine Yazılan Manive Şiirler 
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan ozanların aşure yiyeceği 

ile ilgili yazmış olduğu şiirlerden bazı kıtalar, şu şekildedir (6). 
Aşure cana can katar 
Pişince bir köye yeter 

Çiğ köfte burnumda tüter 
Ne güzeldir yemeğimiz. 

 
Muhlis Denizer 

 
Aşure’dir Nuh Nebi’den kalma aş 
Ne ki aş var cümlesine odur baş 
Pinavunda un var teknede lavaş 

Olmaz hiç feleğe minneti Kars’ın. 
 

Ağrı Dağı’nda Nuh’un Gemisi yatar 
Güneş şarktan doğar ta garptan batar 

Aşure aşını pişiren kavim 
İşbu yurtta şenlik eyler bar tutar. 

 
Sadık Miskini (Sait Küçük) 

 
AŞURE 

 
Türlü nimetleri bahş eden Allah. 

 

Nuh Nebi’den aşuredir aşımız 
Muharrem ayının onuncu günü, 
Nuh Nebi’den aşuredir aşımız. 

 
Musevilik Hıristiyan İslamda. 
Yezidiler yerin alır Niran’da, 

Kerbelanın bayraktarı Kuranda, 
Nuh Nebi’den aşuredir aşımız, 

 
Hazreti Hüseyin’in şehadet günü. 
Ensar Şahbazoğlu bu günü dünü, 

Hak Resul Muhammed semavi dini, 
Nuh Nebi’den aşuredir aşımız. 

 
Aşık Ensar Şahbazoğlu 

 
AŞURE 

 
Nuh’un Tufanından beri bellidir 

Lezzetin damağın tadı aşure 
Yedi bitki karışımın dilidir 

Lezzetin damağın tadı aşure. 
Her tarafta biliniyor sedası 

Nuh’un Gemisi’nde tufan tortası 
Tatlılar içinde başka havası 
Lezzetin damağın tadı aşure. 

 
Aşık Bilal hakka eyle hareket 
İkramlar içinde nazar nezaket 
Bişen ocaklarda olur bereket 
Lezzetin damağın tadı aşure. 

 
Aşık Bilal Ersarı 
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AŞURE GÜNÜ İBADETİ 
 

Muharremin ilk on günü oruçluysa, 
Girecek Hasan, Hüseyinle cennete, 
Yapamayana son üç gün tavsiye, 

Resul hürmet ederdi aşure gününe. 
 

Dokuz yüz senelik orucun sevabı, 
Perşembe, Cuma, ertesini tutana, 
Farzdı daha önce savm-ı aşure, 

Resul hürmet ederdi, aşure gününe. 
 

Savm-ı aşure sünnet olan oruç, 
Allahım cc. seçip, sevdiği bir oruç, 
Sevabı sınırsız, belirsiz bir oruç, 

Resul hürmet ederdi, yevm-i aşure. 
 

Efendimiz o günde salar haberi, 
Oruçla olan bozmasın tutsun derdi, 
Çocuklar o günde hep oruç tutardı, 
Resul hürmet ederdi, yevm-i aşure. 

 
 

Vahşi hayvanlar o gün bir şey yiyemez, 
Geyikler yavrusunu gündüz emzirmez, 

Kurtlar o gün koyunlara pek saldırmaz, 
Resul hürmet ederdi, aşure gününe. 

 
Aşure günü eve biraz erzak al, 

On Müslümana en az selam ver, 
Fakur fukaraya yardımı gönder, 

Resul hürmet ederdi, aşure gününe. 
 

 

O gün guslet, hiç olmazsın asla hasta, 
Zemzem suyu katılır, bütün sulara, 
İki yap guslü, gözlerin çekmez cefa, 
Resul hürmet ederdi, yevm-i aşure. 

 
Aşure günü et ziyaret akrabayı, 
Meclis-i zikrde temizle kalbini, 

O günde okşa, aman öksüz, yetimi, 
Resul hürmet ederdi, yevm-i aşure. 

 
Yevm-i aşurde kıl iki rekathusameyi, 
Kılarak affettir, ağmalindeki hakları, 
Aşure günü kıl iki rekat salat-ı duhayı 

Resul hürmet ederdi, yevm-i aşure. 
 

Hidayet Doğan 
 
 

AŞURE GÜNÜ 
 

Hasan, Hüseyin’in sofra’sı olsun. 
Fadıma Ana’nın hikmeti dolsun. 

Sofra’mızdan yiyen, keramet bulsun 
Bu gün, Aşure Gün’ümüzdür bizim. 

 
Bütün dünya’yı bir felaket sardı. 

Nuh’un Gemi’si tufandan kurtardı. 
İçinde, her türlü, mahlukat vardı. 
Bu gün Aşure Gün’ümüzdür bizim. 

 
Kazan’lar kaynadı, Aşure pişti. 
Ashabı Kiramın, hepsi de içti. 

İnsanlar kardeşlik yol’unu seçti. 
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Bu gün Aşure Gün’ümüzdür bizim 
 

Gönül sofra’mızı aleme açtık 
Kin ile nefre’ten, öteye kaçtık. 

Barış gül’ümüzücihan’a saçtık. 
Bu gün Aşure Gün’ümüzdür bizim. 

 
Hacı Bektaş Veli’dir yolumuz. 

Şükürle, zikre kalkar, Kol’umuz. 
Hak yol’una saçılır mal’ımız. 

Bu gün Aşure Gün’ümüzdür bizim. 
 

Fine karlar, nasihatle uslanmaz. 
Ali’nin kılıcı, kın’da paslanmaz. 

Paksoy’um varıp, cahile yaslanmaz 
Bu gün Aşure Gün’ümüzdür bizim. 

 
Abbas Paksoy 

Karslı ozan, araştırmacı ve yazar Salih Şahin, bugüne kadar aşure 
yemeği ile ilgili en çok mani yazan kişilerin başında gelmektedir(7). 

Salih Şahin’in aşure yemeği ile ilgili yazmış olduğu manilerden bazıları 
şunlardır: 

 
Aşure sofrada baştır 

Hemi yemek, hemi aştır. 
Yiyenkoçak, hamarattadır 

Yemeyenin gözü yaştır. 
 

Bir kazanda pişirdiler 
Dağdan dağa aşırdılar 
Aşurede bir hikmet var 
Tadan doydu şaşırdılar 

 
 

 

Nuh ile Nebi’den beri 
Hem karısı, hem eri 
Aşure kültür eseri 

Türk Eli’nin alın teri 
 

Usta analar kayırır 
Ağa paşayı doyurur 

Aşure barış elçisi 
Yolcuyu yoldan ayırır 

 
Nuh gemisini kurtardı 

Hayvanlar doğayı sardı 
Meyve sebze bol hububat 

Aşureye tad aktardı 
 

Aşureyi aşırdılar 
Lezzetine şaşırdılar 

İsteseler vermezmiydik? 
Sabrımızı taşırdılar 

Nuh Nebi’nin izi kaldı 
Manilerde sözü kaldı 

Aşure tarih elçisi 
Yemeyenin gözü kaldı 

 
Aşuremiz aş yemeği 

Meclislerin baş yemeği 
Hem çobana, hem gonağa 

Dost ile yoldaş yemeği 
 

Kars Eli, kültür kapısı 
Doğa, vitamin deposu 

Aşurede var hepisi 
Lezzeti usta yapısı 
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Üzüm, kayısı hem fıstık 
Badem, ceviz, incir koyduk. 
Buğday, nohut daha saydık 

Aşureyle bir köy doyduk. 
 

Aşure yemişsiz olmaz 
Al yanağın rengi solmaz 

Enerji, besin deposu 
Kışın yiyen yolda kalmaz 

 
Orta Asya’nın izi var 

Türk’ün gelenek hazı var 
Aşure bayram yemeği 

Davul-zurna-tar sazı var 

Dipnotlar 
1-Bu çalışma, 2009 yılında yayımladığımız “Anadolu’nun en Eski 

ve Özgün Yemeği: Aşure-Ashure: 
Anatolia’sOldestandMostAuthenticDish”, (ed. O. Belli), II. Uluslararası 
Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, 08-10 Ekim 2008, 
Doğubayazıt, Ağrı Valiliği Kültür Yayınları, Nr. 9, İstanbul 2009, 629-636, 
isimli makalenin değiştirilmiş ve büyük ölçüde genişletilmiş şeklidir. 

2-Bu konuda bizlere önemli bilgiler veren Cizreli Seyde ile Şırnak 
Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterliğinde görevli değerli 
meslektaşımız Doç. Dr. İbrahim Baz’a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. 

3-Anuşabur konusunda bizlere bilgi veren ve yardımcı olan 
değerli meslektaşımız Prof. Dr. Ara Altun’a, ne kadar teşekkür etsek 
azdır. 

4-Aşure yemeği konusunda bizlere bilgi veren meslektaşımız Sayın 
Priscilla Mary Işın’a, çok teşekkür ederiz. 

5-Ahlat’da yaşayan Sayın Nuray Deveci, 1916 ‘lı yıllarda meydana 
gelen seferberlik olayları sırasında babaannesinden öğrendiği “Erik aşı” 
hakkında bilgi vermiş, bu lezzetli ve doyurucu yemeği bizzat pişirerek 
bizlere sunmuştur. Misafirperver davranışından dolayı, Sayın Nuray 
Deveci’ye sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. 

 

6-Kars Bölgesi’nin yetiştirmiş olduğu çok değerli araştırmacı, yazar 
ve ozanlardan Sadık Miskini (Sait Küçük), Muhlis Denizer, Aşık Bilal 
Ersarı ve Aşık Ensar Şahbazoğlu’na, yazmış oldukları birbirinden 
kıymetli “Aşure” şiirleri dolayısıyla çok teşekkür ederiz. 

7-Karslı ozan, araştırmacı ve yazar Salih Şahin’e, değerli 
katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. 
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Üzüm, kayısı hem fıstık 
Badem, ceviz, incir koyduk. 
Buğday, nohut daha saydık 

Aşureyle bir köy doyduk. 
 

Aşure yemişsiz olmaz 
Al yanağın rengi solmaz 

Enerji, besin deposu 
Kışın yiyen yolda kalmaz 

 
Orta Asya’nın izi var 

Türk’ün gelenek hazı var 
Aşure bayram yemeği 

Davul-zurna-tar sazı var 
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DOĞU MEDENİYET HAVZALARININ TUFAN 
HADİSESİ HAKKINDA MİTOLOJİK BİRİKİMLERİ 

Gönül YONAR ŞİŞMAN 

Öz: Tufan, başta kutsal kitaplar olmak üzere birçok yazılı kaynakta, 
söylence edebiyatında ve ona kaynaklık eden mitolojide yer alan en temel 
insanlık hikayelerinden birisidir. Bu çalışma, Doğu coğrafyasında yer alan 
beş medeniyet havzasında, insanlığın ilk devirlerinden bu yana gelenmitsel 
anlatılarda tufan hadisesinin nasıl anlatıldığı, hangi biçimlerde ele alındığı, 
anlatıların hangi kaynaklardan etkilenerek günümüze kadar geldiği üzerine 
odaklanmıştır. Bu çerçevede İran, İbrani, İslam, Mezopotamyave Türk 
havzalarının mitolojik birikiminde Tufan’ın varlığı ortaya konulmuştur. 
Buna göre; İran mitolojisinde Avesta’nın yorumları, İslam mitolojisinde 
başta kutsal kitap ve hadis kaynakları olmak üzere, tasavvufi birikimin 
oluşturduğu kaynaklar, İbrani mitolojisinde rabbinik kaynaklarla birlikte 
Eski Ahit ve Yeni Ahit geleneği içinde varlık bulan yorumlarve Türk 
boylarının oluşturduğu havzadaki zengin söylence kültüründe bulunan 
tufanla ilgili mitolojik birikimler ele alınmıştır. Tufan hadisesinin Doğu 
mitolojilerindeki varlığının yorumlanması, insanlık tarihinin kesintisiz 
hafıza taşıyıcı rolünü öne çıkarması bakımından ilim dünyasının 
disiplinlerarası çalışmalarına katkı sağlayacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Tufan hadisesi, mitoloji, Doğu medeniyet havzaları, 
Doğu mitolojileri. 

MYTHOLOGICAL ACCUMULATIONS ON THE TUFAN EVENT OF 
THE EASTERN CIVILIZATION BASIN 

Abstract: The Flood is one of the most basic human stories that takes place 
in many written sources, especially in the holy books, in the myth literature 
and the mythology that is the source of it. This study focuses on how the 
flood event was described in the mythical narratives from the first periods 
of humanity in the five civilization basins in the Eastern geography, in what 
ways it was handled, and on which sources the narratives were influenced 
by and came to the present day. In this context, the existence of the Flood in 
the mythological accumulation of Iran, Hebrew, Islamic, Mesopotamian 
and Turkish basins has been revealed. According to this; The 
interpretations of the Avesta in Iranian mythology, the sources of mystical 
accumulation, especially the holy books and hadiths in Islamic mythology, 
the interpretations found in the Old Testament and New Testament 
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tradition together with the rabbinic sources in Hebrew mythology, and the 
mythological myths about the flood in the rich myth culture of the Turkish 
tribes. collections are taken into account. The interpretation of the existence 
of the Flood event in Eastern mythologies will contribute to the 
interdisciplinary studies of the scientific world in terms of highlighting the 
role of uninterrupted memory carrier in the history of humanity. 
Keywords: Flood event, mythology, Eastern civilization basins, Eastern 
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Giriş 
İnsanlığın başlangıcından bu yana birikmiş hikayeleri bugün bir 

bilim dalı altında toplamış bulunmak insanlığın bizatihi kendisinin 
hafıza deposuna şahitlik ettiği anlamına gelir. İlk insandan da önceye 
dayanan, mekânın ve uzamın, tarihsel dilimin ya da dönemin, devrin söz 
konusu olmadığı zamanların hikayelerini kuran atalarımızın tutum, 
davranış, inanç, hayal, kültür, din ve düşüncelerini anlamak, onları 
anlam kategorilerinde yorumlamak ve bundan çok daha fazlası için bir 
karşılaşma gerekiyor. Mitoloji bu karşılaşmanın temel kodlarını 
vermesiyle insanın geçmişiyle kurduğu bağın bilimsel alanını teşkil 
ediyor. Mitolojinin insanlığın ilk izlerinin yeryüzünde görüldüğü 
zamandan da önceye giden bir geçmişi var. Adem’in Havva ile 
cennetteki günlerine, ondan da önce Havva’nın, Adem’in yaratılışına ve 
nihayet ondan da önce evrenin yaratılışına. Ucu bucağı belli olmayan bu 
mitik dünyanın belki de elle tutulur en önemli hikayelerini anlatan vahiy 
olmasaydı bu uçsuz bucaksız mitik evren insanın geçmişine dair 
hikayeleri flu bir tür perde ardında, bilinmezlikler içinde, şüphenin 
zirvelerinde yitirebilirdi. Bu nedenle dinin içinden insana anlatılan 
kendisine dair hikayeler mitik dünyanın inancımızda somutlaşan 
hakikatleridir. 

Bu makalede, insanlığın mitik dünya içinde bulunan binlerce 
hikayesinden en bilindik, en yaygının olanına, Nuh Tufanı olarak 
adlandırılan hikâyeye Doğu medeniyet havzasının yaptığı katkı ele 
alınmıştır. Doğu’nun İran, İbrani, Mezopotamya, Türk ve İslam 
kültürlerinin birbirine eklemlenen sözlü kültür geleneği içinde tufan 
mitsel anlatısının nasıl şekil aldığı tespit edilmiştir. Bakış açısının 
odağında sadece mitsel anlatı ve versiyonları değil, aynı zamanda onu 
biçimlendiren kutsal kitap anlatısının çizdiği pozisyon da 
bulunmaktadır. Din ve mitolojinin birleştiği en önemli mitik 
hikayelerden birisi olan tufan hadisesinde Doğu düşünce birikiminin 
kutsalla ilişkisi oranı daha belirgindir. Bunda tufana dair tespit edilebilen 

 

ilk anlatıları içeren tabletlerin bu havzada bulunmuş olmasının etkili 
olduğu düşünülebilir. Bununla birlikte, bulunan ilk tabletlerin, 
kendilerine bir kutsal kitabın ulaştığına dair bir verinin olmadığı bir bir 
kültür havzası olmasıyla dikkat çeken Sümerler, tufandan bahseden ilk 
anlatılara ev sahipliği yapmasıyla da önemlidir. Sümerlere benzer bir 
durum Türk kültür havzası için de geçerlidir. Türklerin varolan ve 
bilinen inanç sistemleri içerisinde kutsal kitapları olmaksızın bir tufan 
anlatısına sahip oldukları görülecektir. Mısır, Sümer ve Türk kültür 
havzası dışında İran’ın Zerdüşt Avesta, İbraniler’inKitab-ı Mukaddes ve 
İslam kültür havzasına rengini veren kültürün Kur’an-ı Kerim gibi kutsal 
kitaplarının tufanı onaylayan, yer yer genel yer yer detaylı açıklamalarla 
mitik anlatıya destek verdiği görülür. Burada varılmak istenen sonuç 
şudur: Günümüze kadar ulaşmış bir kutsal kitabı olan kültür 
havzalarıyla, günümüze kadar ulaşmış bir kutsal kitabı olmayan kültür 
havzalarının ürettiği tufan mitinin hikayelerinin temel omurgası birbirine 
benzerdir. Mitikhikâye, dinsel bildirimler olmaksızın benzerliği ortaya 
koymaktadır. O halde şu soruyu sorabiliriz: Mitikhikâyenin temel 
motivasyonu nedir? Bu sorunun cevabı, mitin tanımını yapmaya çalışan 
ilim adamlarının mit tanımlarında gizlidir. Bu tanımlar ontolojik, 
antropolojik, teolojik, kültürel, psikanalitik, sosyolojik birçok açıdan 
yapılan tanımları kapsar. Mitlerin farklı kültür havzalarında, farklı dinsel 
motivasyonlarla nasıl olup benzer söylenceler ürettikleriyle ilgili 
ipuçlarını bize en yakın olarak analitik psikolojide zirve isimlerden birisi 
olan Carl GustavJung verir. Jung’u diğerlerinden öne çıkaran temel 
güdü, onun bütün bir insanlığın kendisini bağlamış olduğu ‘kollektif 
bilinç’dediği yapının varlığıdır (Jung; Segal, 1998). Ona göre insanlığın 
temel kodları bu bilinçaltında saklıdır. Bu bilinçaltı, nerede bir ‘homo 
narrans’ var ise orada kendiliğinden ortaya çıkan temel kalıplardır 
(Gezgin, 2020).  

Tufan anlatısı, dinlerin motivasyonuyla silik mitik hikayeler 
olmaktan kurtulmuştur. Bu yönüyle tufan, semavi dinlerin 
kaynaklarında ister detaylı ister genel yer alsın, mitik bir hikâyenin 
onaylanması, kabul edilmesi ve üzerine çeşitli araştırmaların yapılmasını 
kolaylaştırmıştır. Bu araştırmalar (L. Piccardi; W.B. Masse, 2007) 
‘geomitolojik’ olarak kavramsallaşan mitin jeoloji ile ilişkisinden (bu 
yaklaşımda mitolojik hikayelerde tasvir edilen jeolojik olayları 
öğrenebilmek için analiz yapılır. Böylece yerkabuğu hareketleri, volkanik 
olaylar, tsunamiler sel gibi olaylar hakkında bilgiler elde edilir), 
iklimdeğişikliklerinin incelenmesine kadar bir dizi alanı içerir. Böylece 
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tribes. collections are taken into account. The interpretation of the existence 
of the Flood event in Eastern mythologies will contribute to the 
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mitik bir hikâye ve onun devirlere göre değişen binlerce versiyonu, 
insanoğlunun tarih öncesinde yaşadığı bir hadiseye günümüze kadar 
canlı bir şekilde getirebilir. Dindar insanlar için bu canlı mitikhikâye 
kutsal kitaplarda sürekli tekrar edilirken, profan tarafın tercihi bilimsel 
yollarla neyin nasıl olduğunu, olanın neyi tetiklediğini ya da neye sebep 
olduğunu bulmaya yönelir. Her iki durumda da mitikhikâye kendi 
yolunu çizerek Jung’ın ısrarla tekrar ettiği kollektif bilincin 
sızıntılarından hayatımıza akar. 

Bu çalışma, Doğu kültürel hinterlandında yer alan tufan 
hadiselerine odaklanmıştır. Doğu dediğimizde kastedilen şey, dünyanın 
bir merkezine nispeten konumlanan yön değil, kültürel ve siyasal söylem 
içinde Batı’nın kökenlere gitmek konusunda başvurduğu, insanlığın çıkış 
momentini işaret eden bir konumdur. Bu yönüyle Mezopotamya’nın, 
Hint havzasının ve Orta Asya göçlerinin varlığı, insanlığın ilk izlerinin 
bu bölgelerdeki hikayelerinde görülmesiyle mitik dünyanın başlangıçına 
dair ilk elden bilgilerin beşiği sayılan Doğu, tufan hadisesi konusunda da 
ilk bilgileri veren bölgedir. Sümer tabletlerinin dokuzuncusunda yazılı 
olan tufan, mitik dönemin günümüze ulaşan ilk versiyonudur. Bölgesel 
diğer tufanlar ise daima bu tabletten sonraya tarihlendirilmiştir. 
Mezopotamya’nın, kuzeye doğrusu uzantısında Babil ve Asur’un, Asur 
ile komşuluğu Orta Asya Türk boylarından daha yakın olan Zerdüşt 
İran’ın ve Mısır’ın geniş mitik anlatı geleneğinin dayandığı kutsal 
kitaplar, bu geniş coğrafyanın geri kalanına da sirayet etmiş, Mısır’dan 
Latin medeniyetini, Anadolu medeniyetlerini ve sair medeniyet 
havzalarını etkilemiştir. Doğu’nun, gücünü kutsal metinlerden alan mitik 
anlatı dünyası böylece bütün bir dünya mitolojisi etkileyecek derecede 
etkileşimlerle mitse dünyayı zenginleştirmiştir. 

1. Mit ve Din 
Mitin tanımı, onu ele alan bilim adamlarının sayısında çoktur. 

Nereden bakılırsa oradan bir tanım geliştirmenin mümkün olduğu mit, 
çok yönlü açılımlarıyla insanlığa dair teolojik, antropolojik, sosyolojik, 
psikolojik, kültürel birçok veçheyi içine alçak biçimde tanımlanabilir. 
Kelimenin kökeni Yunanca“mythos”so zcu g u  dür. Kullanılan söz, 
konuşma, anlatma anlamlarına gelen kelime, tarihin bilinmeyen 
dönemlerine atıfla tarih öncesi denilen zamandayaşamış insan 
topluluklarının inandıkları tanrıların, kahramanların, doğaüstü  
varlıkların, olayların ve bunlar etrafında örülmüş anlatılara denir. Bu 
anlatılar kökenleri gereğiolağanüstü   unsurlarla donatılmışlardır. Böylece 

 

ortaya, olağanüstülüklerle dolu, insanlığın ilk izlerini ele veren hikayeler 
çıkar(Can,1994:1). Mite nereden bakarsak tanımın biçim değiştirdiğini 
belirtmiştik. Biz, bu çalışmanın ana ekseninde yer alan kutsal hikâye-mit 
açısından bakacağımızdan, mitin teolojik açılımlarına ihtiyaç duyuyoruz. 
Zira tufan hadisesi kutsal kitaplarda yer almasıyla, mitik anlatıların 
alanında kutsala geniş bir yer açmıştır. Mit “insani so ylemin, kendi 
bilinc lietkinlig  i ile yas amı anlama ve anlamlandırma 
mücadelesininürünleri” (C oban veO zarslan, 2003: 261) olarak alındığında 
‘toplumsal bilincin ve söylemin yansıtıldığı bir ayna’ gibikutsalla yakın 
ilişki düzlemi kurulur. Emile Durkheim’in dinin sosyal bir oldu olduğu 
tezi de miti sosyal düzlemde hareket eden kutsalla ilişkilendirir. Eliade 
(1993) ın motto haline gelen ‘‘mit başlangıca dair’’ hikâyenin kendisi 
olduğu sözü de miti durmaksızın kutsalla ilişkilendirir. Başlangıç, kutsal 
bir varlığın edimi ise mit o edimin anlatımıdır. Kutsal varlığın, harekete 
geçirdiği eylem, mit ile kelimeye kavuşur, anlatıma dökülür. Böylece 
eylem, kelime ile ‘bilinir’ hale gelir.Bununla birlikte mit için dünyanın 
geçmiş düzeni (Grimmal, 2005:14), bir iletişim dili (Barthes, 1991:107), 
geçmişi olduğu kadar geleceği de açıklayan (Strauss, 1955: 430), “insan 
kaderinin ve gelis endu s  u ncesinin saf gerc eklig inin ifadesi”olarak 
tanımlar (McDonald, 1893: 133) gibi birçok tanım ya da tasvirle 
yaklaşılabilir.Pu sku llu og  lu’nunTu rkc e mit ve mitoloji tanımında ise daha 
geniş bir açı görülür. Mit, “kus aktankus ag a yayılan, toplumun du s   gu cu  
etkisiyle zamanla bic imdeg is tiren, tanrılar, tanrıc alar, evrenin dog  us u 
vb.yle ilgili imgesel alegorik bir anlatımı olan halk o  yku su  , so ylence” 
(Püsküllüoğlu, 1997: 742) şeklinde tanımlandığında, mitin anlatıyla 
kesişen insanlık tecrübesine doğru yol alınır. Bu tecrübenin görüldüğü 
ilk oluşumlar dinlerdir. 

Mitin dinle ilişkisinde ritüeller temel unsurdur. Mitler, rit 
üzerinden doğrudan dinle ilişki içine girer. İnsanoğlunun sürekli, belli 
kurallarla, bir beklenti içine girerek, bir hedef doğrultusundan 
metafizik/bilinmeyen güçlerle koruduğu iletişimin adı olan rit, ritüel 
insan-kutsal ilişkisinin doğrusal ve dikey edimini ele verir. Mitlerin dinle 
ilişkisini ritüeller üzerinden gerçekleştirdiğini savunan William 
Robertson Smith, mit-ritu  el ilişkisinde birbirlerini açıklayan, onaylayan 
ve sürdürülebilirliğini teyid eden bir ilişkisellik kurar(Smith, 1894: 
19).Mitler ritüeller aracılığıyla anlaşılabilirler. Bu bakımdan mit ritüele 
muhtaçtır. Bu detay, dini adetleri açıklamakta mitin işini kolaylaştırdığı 
gibi bu adetlerin asırlarca devam ediyor oluşunda mitin gücünü ve dinle 
kurduğu sıkı bağı da ele vermesi açısından dikkat çekicidir. Smith (1894: 
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1. Mit ve Din 
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varlıkların, olayların ve bunlar etrafında örülmüş anlatılara denir. Bu 
anlatılar kökenleri gereğiolağanüstü   unsurlarla donatılmışlardır. Böylece 

 

ortaya, olağanüstülüklerle dolu, insanlığın ilk izlerini ele veren hikayeler 
çıkar(Can,1994:1). Mite nereden bakarsak tanımın biçim değiştirdiğini 
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geçmiş düzeni (Grimmal, 2005:14), bir iletişim dili (Barthes, 1991:107), 
geçmişi olduğu kadar geleceği de açıklayan (Strauss, 1955: 430), “insan 
kaderinin ve gelis endu s  u ncesinin saf gerc eklig inin ifadesi”olarak 
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Mitin dinle ilişkisinde ritüeller temel unsurdur. Mitler, rit 
üzerinden doğrudan dinle ilişki içine girer. İnsanoğlunun sürekli, belli 
kurallarla, bir beklenti içine girerek, bir hedef doğrultusundan 
metafizik/bilinmeyen güçlerle koruduğu iletişimin adı olan rit, ritüel 
insan-kutsal ilişkisinin doğrusal ve dikey edimini ele verir. Mitlerin dinle 
ilişkisini ritüeller üzerinden gerçekleştirdiğini savunan William 
Robertson Smith, mit-ritu  el ilişkisinde birbirlerini açıklayan, onaylayan 
ve sürdürülebilirliğini teyid eden bir ilişkisellik kurar(Smith, 1894: 
19).Mitler ritüeller aracılığıyla anlaşılabilirler. Bu bakımdan mit ritüele 
muhtaçtır. Bu detay, dini adetleri açıklamakta mitin işini kolaylaştırdığı 
gibi bu adetlerin asırlarca devam ediyor oluşunda mitin gücünü ve dinle 
kurduğu sıkı bağı da ele vermesi açısından dikkat çekicidir. Smith (1894: 
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22) bu yönüyle bakıldığında ritüeller olmadan hiçbir mitin var 
olamayacağını belirtir. 

Mitlerin tecrübelerinin kutsalla ilişkilendirildiği ilk alan dindir. 
Din, mitlerin insana ilişkin birikimlerini kendi sahasın içinde konu etmiş, 
mitik anlatının barındırdığı hakikat bilgisini teyid ederek ya da redderek 
mitle ilişki kurmuştur. Dinin mitle ilişkisini savunanlardan birisi olan 
Malinowski mitlerin son derece etkili, olağandışı önemli bir kültürel güç 
ve yaşayan bir gerçeklik olmasını dinlere borçlu olduğunu söyler. Ona 
göre mitler, sürekli fenomen yaratırlar, bunu ritle yaparlar ve rit dinin 
kökenini oluşturur. (Malinowski, 1990: 73). Din-mit ilişkisinde XX. 
yüzyılın en önemli teologlarından Mircea Eliade iseMalinowski’ye yakın 
yaklaşımlarla din-mit ilişkisini gerçekliğe akın eden ritüeller üzerinden 
değerlendirir. Mit kutsallığını başlangıca dair olan hikayesiyle pekiştirir. 
Bu başlangıç hikayesinin itici gücü olan kutsal öykü gerçek bir hikayedir. 
Öyleyse din, mitin fenomenlerinde varlık bulan, mit ise dinin kutsal 
öyküsünü somut dünya ile pekiştiren bir konumda sürekli birbirlerinin 
alanını teyit ederler (Eliade, 2001) 

2. Kutsal Kitaplardaki Hikayelerin Gerçekliği Meselesi  
Mitin kutsalla, kutsalın mitle ilişkisinin doğal sonucu olan kutsal 

kitaplarda bulunan ve kaynağı mitik anlatılar olan hikâyelerin gerçekliği 
var mıdır sorusu, bir yandan mitin ontolojik alanına bir yandan da dinin 
temel motivasyonu olan kutsal kitabın ontolojisine odaklanır. Bu sorunun 
iki uçlu incelenebilecek tahlili bu makalede konu edilmemiştir. Kutsal 
kitapların anlattığı ‘kıssa’ denilen ve anlatım imkanları dahilinde 
imgesel, alegorik ya da simgesel dil üzerinden bir tahkiye kuran 
anlatıların gerçeklikle ilişkisi üzerine kafa yoran bilim çevreleri her 
zaman bir şüphe payı bırakmaküzere bu anlatıların doğruluğunu 
tartışmışlardır.Yine de en heterodoksundan en katısına kadar dinin 
içinde bulunan mitik unsurları yorumlamak inanmış bir insanın 
teslimiyeti kadar bütünlüklü bir bakış sunamaz. Zira mitin kaygan 
zemininde yer alan hikayelerin kutsal kitaplardaki varlığı en nihayetinde 
bir inanç duvarını yükseltirken onu yıkan şüphe, yeniden inşa eden de 
yine şüphedir. ‘‘Kabul edilmis   ve vahyedilmis  so zlereinandıg ımızsu rece, 
bunları Musa’nın ya da bir bas  kasının yazıp yazmadıg ı beni ilgilendirmiyor, 
zira hepsi hem gerc ek hem de vahiy u  ru  nu du r.’diyen Yahudi din alimi 
EliezerBonfilis, böyle bir şüphenin kişinin kendisinde ve inancını nerede 
konumlandırdığında gizli olduğunu söyler (Bilgin, 2002: 15).C u nku  her 
din, kutsalını mitlerden arındırmıs  olarak insanlara iletse dehiçbir neden 

 

insanların mitos u retmesininhic birdo nemdeönüne geçememiştir. Böylece 
din, mit ile güçlenmiş, onunla hurafeler batağına batmış, üstü binlerce 
yıllık söylencelerle örtülmüş ama yine onunla kutsalın en saf tınısını 
yakalamıştır (Yonar, 2015). Bu noktada mitik hikayelerin gerçekliği 
meselesi bir yandan asırlardır süregelen kültürel etkileşimlerle, bir 
yandan heterodoks sistemlerin tali kaynaklarının üretimiyle bir yandan 
da dinin kurumsallaştırılmasına bağlı sistematik süreçlere ilişkili olarak 
gündeme gelir.  

Kutsal kitaplardaki mitik kökenlere sahip hikayelerin gerçekliği 
problemi ‘mitten arındırma’ kavramıyla ilim adamlarını meşgul etmiştir. 
Tek Tanrılı dinlerin kutsal kitaplarında bulunan hika  yelerin mitten 
arındırılmıs  olma ihtimalleri u zerinde duran ilim adamları, c ok tanrılı 
dinlerin mit u retirken daha co mertoldug unu vurgularlar. Tek tanrılı 
fakat sonradan tahrifata ug  ramıs  kutsal kitaplarda ise bu süreç daha 
hızlıdır. Asırlar boyunca süregelen etkileşimler, değişimler, ekleme ve 
çıkarmalar, yoğun bir söylence kültürünün içinden geçen kutsalı ve 
kutsal kitaplardaki hikayeleri büyük bir değişime uğratır. Bu son derece 
normal bir süreçtir. Bu durum, vahiy söz konusu olduğunda tahrifata 
uğramamış  sıfatıyla anılan son din olan İslam ic in dahi so z konusudur. 
Mu slu manların, fethettikleri yerlerde halk ile bu  tu  nles  meleri neticesinde 
oluşan heterodoks yapılar ve bunun zamanla genis  İsla m medeniyetini 
olus turdug udu şu nu  lu rse bunun hic  de s as ırtıcı bir sonuc  
olmadıg ıgo ru lür. Bu konuda Ahmet Yaşar Ocak, ‘İslam mitolojisi’ 
kavramını ve bu kavram etrafındaki anlamlandırmayı ele aldığı 
makalesinde İslam mitolojisi kavramının ‘‘devasa bir olgu’’ olduğuna 
dikkat çeker. Ocak, İslam mitolojisi kavramını kültürel etkileşimlerin 
oluşturduğundan ve Müslüman kültür örüntüleri içinde yer edinmiş 
olan bir yapı olduğundan bahisleİslam mitolojisi kavramını “I sla m’ın 
yayılmaya bas ladıg ı ilk do nemlerden itibaren, bas  ta Arap yarımadası 
Arapları olmak u zere, I sla m idaresine dahil olan muhtelif halkların 
ku ltu  rlerindendeg is ik yollar ve vesilelerle I sla mku ltu ru  negec en, ama 
I slâmi  renk ve kalıplarla yeniden u  retilerek benimsenen, o zu msenen; 
I sla mku ltu ru   ic erisinde yayılıp “I sla mi  les en”, dolayısıyla muhtelif 
I sla mila hiyat kaynaklarında yer bularak halk arasında inanc  unsuruna 
do nu s  en, edebiyat ve sanat u  ru  nlerine konu veya ilham kaynag  ı olan bir 
“mitolojiler bu  tu  nu du r” (Ocak, 2009: 139) şeklinde tanımlar.Asırlar 
boyunca birikmiş bu mitik yapının oluşturduğu kesinlik ve gerçeklik 
testine tabi tutulamaz yapı, kutsal kitapların ontolojisine ters düşse de 
içerikte paralel anlamları bütünleştiren bir yapı bulunur. Mitin 
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kutsaldan, kutsalın da mitten ‘arındırılamaz’ yapısı içselleşmiş 
pozisyonlarda herhangi bir ‘gerçekdışı’ durumun olmadığını da 
düşünmeyi sağlar.Kitab-ı Mukaddes’te gec enonlarca kıssa, baştta Sümer 
olmak üzere Asur, Babil gibi temel Mezopotamya mitlerinde geçen 
hikayeleri doğrulmaktadır.Ninovatabletlerinin her bir satırının bilim 
dünyasını şaşkına çevirmesi kutsalın bu mitik hikayeleri nereden biliyor 
olduğu sorusu değildi. Bilim dünyası aynı zamanda ‘ana kaynak’ 
problemini yeniden gündeme getirdi. Kimin kimden önce ya da sonra 
olduğunun bir önemi yoktu. Sonra anlatandan önce anlatan kimdi? Asıl 
büyük soru buydu. Ortada mit ve kutsala dair bir ilişki vardı ve kutsal 
kitaplardaki hika  yeleringerc eklig i ya da mitolojik anlatıların kutsal ile 
ilis kili olup olmadıg ı, varsa ne kadar ilgili oldug  u daha net tahlil 
edilmeliydi. Daha da önemlisi itiraz edilemez hakikat mitin kutsalı, 
kutsalın miti sürekli beslemesi söz konusuydu.  

3. Bir Mitik Kutsal: Tufan 
Dinin mitle buluştuğu en önemli hikayelerden birisi tufan, suyun 

bir ceza nesnesi olarak verildiği bir felakettir. Bu felaket su ile 
gerçekleşmiştir.Tufan, “sel getiren s iddetliyag mur, su baskını, her yeri 
kaplayan su” anlamına gelir veates  , deprem, kar gibi unsurlarla meydana 
gelen fela  ketlere verilen ortak isim olarak ‘tuğyan’ sözcüğünden 
türetilmiş ve taşkınlıkla ilişkili olarak suyun taşması anlamında 
kullanılmıştır. (Harman, 1998: 319). 

Tufan, birçok kültürün söylencesinde varolanmitik özelliklere 
sahip bir hadisedir. Üç büyük semavi dinin kitapları başta olmak üzere 
birçok inanç sisteminde, medeniyet havzasında mitik hikayelerle 
harmanlanarak anlatılır. Tufan, her kültürün kendi dinamikleri 
çerçevesinde farklılı anlatılara sahiptir. Bu farklılıklar oluş biçimlerinden, 
kahramanına kadar farklılık gösterebilir. Ortak yön ise felaketin su ile 
gerçekleşmiş olması, gemiye insanlığı yeniden kuracak yeterlilikte canlı 
alınmış olması, gemidekilerin bu felaketten kurtulması şeklinde 
sıralanabilir. Tufanın ana karekteri ise Su  merlerdeZiusudra veya 
Utnapis tim, BabildeAtrahasis, Hindistan’da Manu, I ran’daYima, 
Tu  rklerdeU lgen veya Nama, İslam ve İbrani kutsal kitaplarında Nuh 
peygamber olarak geçer.Gemiye alınan canlıların hayatı yeniden inşa 
etmelerine karşılık tufanın eskatolojik bir mit olup olmadığı tartışmalıdır. 
Tufanın ‘yıkım mitleri’ içinde sayılmasının (Dundes, 1988: 2)yanında 
tufanı bir yıkım ve yokoluş miti içinde değerlendirmeyen görüşler de 
vardır. Mitik anlatılarda Tanrıların yaşamı tufan yoluyla sona 

 

erdirmeleri, tufanı eskatoloji mitleri içinde değerlendirmeye yol açmıştır. 
“Tufan mitlerine göre bu dünyanın tümden yok olmasına gerek 
kalmaksızın dünya kötülüklerden ve yozlaşmalardan arındırılarak aynı 
dünya üzerinde hayat yeniden başlar… eskatolojik anlayışta (ise) tüm 
evrenin tamir edilmeksizin, düzeltilmeksizin, telafi edilmeksizin yok 
edilmesi ve onun yerine başka bir alanın (cennet-cehennem) ikame 
edilmesi söz konusudur” (Yonar, 2019: 42-43). Bu yönü ile tufan bir 
eskatolojik mit değil, ancak bir yeniden yaratım olarak insanlığa verilen 
ikinci bir şanstır.  

4. Mezopotamya’nın Sırrı: Sümer’in Tufan’ı 
Tufan, Sümerlere ait olduğu bilinen dünyanın ilk edebi metni 

olarak kabul edilen Gılgamış Destanı’nın sonuç kısmındaki küçük bir 
detaydan keşfedilmiştir. Bu detay, ölümsüzlüğü aramak için yola çıkan 
Kral Gılgamış’ın, yeraltı nehrine vardığında karşılaştığı, ölümsüzlüğü 
elde etmiş Utnapiştim’in anlattığı olaydır. Bu olay tanrıların insanları 
cezalandırdığı tufan hadisesidir. Tufana dair elimizdeki en eski belge, 
1914’te ArnoPoebel tarafından UniversityMuseum’unNippur 
koleksiyonunda bulunan Su merceyazılmıs   M.O . 3000’lere ait oldug  u 
varsayılan altı su tunlu ve u st kısmı kırık bir kil tablettir. Poeble’ın 
yayımladığı bu tablet hala tektir. Kramer bu parça için “Ne yazık ki bu 
parça tektir ve bugüne değin eşi bulunmamıştır ne İstanbul’da ne de 
Philadelphia’da kırık parçayı onarmaya yardımcı olacak hiçbir malzeme 
bulmadım” der (Kramer, 1999: 173). Bu parçanın bulunuşu Sümer 
mitolojisine dair büyük bir parçanın tamamlanması anlamına gelir. Zira 
Gılgamış Destanı olarak bilinen anlatının içinde geçen hadise tufandır ve 
bu yönüyle Babilli rahiplerin Kitab-ı Mukaddes’te yer aldığını 
belirttikleri hadisenin öncülü olan ilk bulgudur. Yani Babilli rahiplerin 
tufan anlatılarının en azından bugüne kadar bilinen 
orjinalininSümerler’de anlatılageldiği tespit edilmiştir. Fakat, ilk anlatının 
kökeninin Sümer olduğu, ancak bugüne kadar elde edilebilmiş 
bulgulardır. Tufan anlatısının Sümerlilere nereden geldiği ya da 
Sümerlilerin bu anlatıyı nereden aldığına dair ‘en ilk köken’ 
bilinmemektedir.  

1853 yılında Ninova’daki Kral Asurbanibalku  tu phanesinde 
yapılan kazılarda bulunan ve on iki tabletten olus  an bu destanın on 
birincisinde tufandan bahsedilmektedir (Çığ, 2005: 77-78).British 
Museum’a getirilen bu tabletlerin Asurolog ve arkeolog George Smith’in 
mitoloji merakı ve kendisini eğittiği yazı çözme becerisi sonucunda 
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çözülmüştür. Bu büyüleyici keşif sonrasındatufan hadisesinin İbrani   
yazarlar tarafından yaratılmıs  /uydurulmus  olmadıg ı anlaşılmıştır. 1914’e 
gelindiğinde iseArnoPoebel, Nippur koleksiyonunda bulunan u st kısmı 
kırılmıs  altı su tunlu bir tabletin c evirisini yayımlar. Böylece tufan 
hikayesinin, başta Kitab-ı Mukaddes olmak üzere diğer kutsal 
kitaplardakine birebir benzer olduğu ilim dünyası tarafından kabul 
edilmiş olur. 

M.O . 2700’lerde yas adıg ı ve yu z yirmi altı yıl 
hu  ku mdarlıkyaptıg ından bahsedilen Kral Gılgamış, yakın 
arkadas  larından birinin (Enkidu) o lu mu   u zerineo lu msu zlu g u  n sırrını 
aramaya koyulur.ÖlülerDiyarı’na yaptığı yolculuktaUtnapis tim ile 
tanıs ır. Bu kis inin tufandan kurtulup o lu  msu zlu g  eulas tıg  ına 
inanılmaktadır. Tabletteki yazı Gılgamış’ın Utnapiştim’den dinlediği, 
tanrıların kızgınlıklarının bir sonucu olan selle yıkım anlamına gelen 
tufandır. 

Su merler tufanı insanlıg ınkars ılas tıg  ı en bu yu k felaket olarak 
nitelendirirken Tanrılar panteonunda yaşanan büyük kavganın tufana 
neden olduğuna inanmışlardır. İnsanın yeryüzünden silinmesi üzerine 
başlayan tartışmada bazı tanrılar bu karara itiraz ederler. Fakat karar 
kesindir ve insan yeryüzünden silinecektir. Bu karardan pişmanlık 
duyan tanrılardan birisi de su tanrısı Enki’dir. Kitab-ı Mukaddes’teki 
Nuh’un Sümer karşılığı olan Enki, ‘‘dindar, tanrı korkusu olan 
alçakgönüllü kral Ziusudra’ya tanrıların korkunç kararını bildirir’’ 
(Kramer, 1999:174). Burada görüldüğü gibi Kitab-ı Mukaddes’te Nuh 
bizzat tufanın baş aktörüyken Sümer mitik tabletinde Nuh’un rolünü 
üstlenmiş olan kişi kralZiusudra’dır. Ziusudra daha sonra Utnapiştim 
adını alacak kahramandır. Onu tufana karşı uyaran ise bir tanrıEnki’dir. 
Kitab-ı Mukaddes’te Nuh sıradan bir kişi iken Sümer’de kurtarıcı rolü bir 
kralındır. Ziusudra, tufandan selamete çıkmasından sonra An ve Enlil’in 
önünde yerlere kapanır ve onlara öküz ve koyun kurban eder (Hooke, 
1995: 4).Tanrı An ve Enlil’de ona o  lu msu zlu k bahşederek ‘‘Ona 
tanrılarınki gibi bir hayat’’ verirler. Buradaki ifade dikkat çekicidir 
‘‘Tanrılarınki gibi ebedi soluğu onun için yere indirdiler’’ (Kramer, 1999: 
174). Böylece selamete çıkan gemi sakinleri Dilmun mevkiine 
yerleştirilirler.  

Geminin sel boyunca gidiş istikameti konusunda bazı görüşler 
vardır. Fırat kıyısında bulunan Şurrupal kentinde vuku bulduğu 
düşünülen tufanda, geminin su üzerinde izlediği rota için Ortadoğu 
hinterlandı gösterilir. Gemi önce Habeş ülkesini, sonra Cidde’yi ardından 

 

Rum ülkesini (güneydoğu Anadolu) ve sonra da Mekke civarını 
dolaşarak sonunda suların çekildiği Cudi/Ağrı Dağı civarında 
durmuştur (And, 2012:114). Kramer bu anlatının geri kalanının 
okunamadığını belirtir. Sümer mitolojisine ait bu tabletin burada kesilmiş 
olmasıyla, dini metinlerin de neredeyse aynı yerde kesilmiş olması 
enteresandır. Hikâyenin bundan sonrası için mitoloji kendi argümanları 
üzerinden genişletmeler yaparken, dini metinlerde Tanrının emrine 
uyanların selameti, uymayanların helaki sonucuna varılarak her iki anlatı 
da susar. 

Sümerlilerin ürettikleri mitik edebiyatın dini edebiyatla 
bütünleştiği bu hikayelere, M.Ö. 1800lere geldiğimizde Babil döneminin 
bir yandan Gılgamış Destanı’na bir yandan da tufan anlatısına varyant 
farkı denilebilecek eklemeler yaptıkları görülür. Bu durum oldukça 
normaldir. Çünkü sözlü gelenek çerçevesinde anlatılar bir yandan 
kültürel kodlarla şekillenirken bir yandan da muhayyilenin geniş 
olanaklarından faydalanarak farklılaşır. Bu farklılaşmaları en belirgin 
isim değişimlerinde görebiliriz.  

Babil do nemine ait Atrahasis Destanı’nda tufan hadisesinden 
bahsedilmektedir. Tarihi M.O . 1800 lere kadar uzanan bu destan 
Gılgamıs  Destanı’nda oldug u gibi Su  mer kaynaklarına 
dayandırılmaktadır. Bu destana go re tanrılar insanların gu  ru ltu  
yapmalarından rahatsız olurlar ve insanları yok etmek ic inonları su ile 
cezalandırmaya karar verirler. Bu esnada Tanrı Enki tufanın haberini 
Atrahasis’e verir ve ondan bir gemi ins  a ederek hazırlık yapmasını ister. 
Yedi gu n ve gece su ren tufan neticesinde Atrahasis ve beraberindekiler 
dıs ında her s  ey yok olur. Sümer tanrılarının verilen kararda yaşadığı 
kararsızlığa benzer bir tedirginliğin Babil panteonunda da yaşandığı 
kaydedilmiştir. Buna göre tufan o kadar s  iddetliolmus tur ki tanrılar dahi 
tedirgin olmuşlardır (Rayn;Pitman, 2003: 82). 

Sümerlere ait tufan hadisesine farklı bir bakış getiren Harvard 
Üniversitesi’nden Profesör David DamroschTheBuriedBook: TheLoss anda 
Rediscovery of The Great EpicGilgamesh(2007)adlı eserinde mitin gerçek ve 
kutsalla bağını kurmada yeni perspektifler sunar. Edman, kitap üzerine 
yaptığı krtikteDamrosch’un şu görüşüne yer verir: ‘‘Gılgamıs  Destanı, 
Richard Bulliet’in ‘I slam-HristiyanUygarlıg ı’ adını verdig ibu yu k ailenin 
temelini gu c lu   bir s ekilde resmetmektedir. Gılgamıs  ve I lyada, I ncil ve 
Kur’an birbirinden uzak ve sonsuz c  atıs  maic inde olan toplumların birer 
u  ru nu  deg il, batı Asya ve dog u Akdeniz du nyasınınku ltu  rel matrisinin 
ortak birer sonucudur. I shak ve I  smailu veykardes lerdir. Utnapis tim ile 
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cezalandırmaya karar verirler. Bu esnada Tanrı Enki tufanın haberini 
Atrahasis’e verir ve ondan bir gemi ins  a ederek hazırlık yapmasını ister. 
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Kur’an birbirinden uzak ve sonsuz c  atıs  maic inde olan toplumların birer 
u  ru nu  deg il, batı Asya ve dog u Akdeniz du nyasınınku ltu  rel matrisinin 
ortak birer sonucudur. I shak ve I  smailu veykardes lerdir. Utnapis tim ile 
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Nuh ise birbirine daha yakındır. Onlar tek ve aynı karakterin iki farklı 
su ru mu  du r’’ (Damrosch, 2007: 265; aktaran Edman, 2018: 415). Bu bakış 
açısının bütünlüklü bir insanlık ortak medeniyeti sunduğu 
görülmektedir. 

Mezopotamya hinterlandında sözlü anlara yansıyan tufan şu 
şekilde anlatılır: 

Olag anu  stu  bu  tu nfıtınalar bir olup saldırdı, Tufan yeryzu nu  kapladı, 
Yedi gu n yedi gece boyunca, Tufan u lkeyi kasıp kavurdu,  

Koca gemi azametli kayalara c arpıp dururken, Is ıg  ını yere 
go g  esac anUtuc ıktı. Ziusudra koca geminin bir penceresini ac  tı, Kral Ziusudra, 
Utu’nuno nu  nde yerlere kapandı, Bir o ku z kesti Kral, bir koyun kesti. (Kramer, 
1999:174). 

5. İbraniler’de Kutsal ve Mit: Tufan 
Tevrat’ın M.O . 10. ve 9. yu  zyıllarında kaleme alınan Yahvist 

metinlerinde ve M.O . 5. yu zyılda Babil esaretinde yazılan Ruhban 
metinlerinde tufandan bahsedilmektedir. Bu bölümler, 
Tekvin’in(Yaradılıs ) altıncı, yedinci ve sekizinci kısımlarında konu 
edilir(Kitab-ı Mukaddes, 2001). Bahse konu olan olaylar benzer olmakla 
birlikte tufanı hazırlayan sebepler, tufanın su  resi ve gemiye alınan 
hayvanların sayısı gibi birtakım detaylarda farklılıklarbulunur (Harman, 
1999: 16). Tevrat’a go re Tanrı Yahve tufan sonrasında Nuh ve og  ullarını 
kutsayarak, bundan sonra yeryu  zu nde bir daha tufan yas anmayacag ını 
ve hic bir canlıyı helak etmeyeceg ini ifade ederek bu konuyu kapatır 
(Yaratılıs  9/11). Büyük oranda Tevrat’ın verilerini onaylayan Ahd-i 
Atikise tufan olayında Tevrat atıflarını teyid eder. Hıristiyanlar Tevrat’ta 
nakledilenleri kabul ederler. Ahd-i Atik’de gemide bulunanların sayısıyla 
ilgili olarak Nu hile birlikte yedi kis ininbulundug undan (I. Petrus3/20-
21), Nuh’a Tanrı tarafından tufanın o  nceden haber verildig  inden 
(I braniler 11/7), Nuh’un hane halkını tufandan korumak ic  in gemi 
yaptıg ından (I  braniler 11/17) ve tufanın evrensel boyutlu oldug  undan 
(I braniler 11/17; II. Petrus 2/5; Matta 24/37-39)bahsedilir. 

Tufanın neden gerçekleştiği hakkında semavi dinleri pagan 
inançlardan ayıran en önemli özellik, Tek tanrının direktifinin doğrudan 
insana yönelen cezasıdır. Pagan inanışlarda tanrılar arası kavga, 
tanrılardan birisinin insanlardan yana tavır alması ve böylece kendi 
aralarındaki anlaşmazlıklar dikkat çekerken, tek tanrılı inanışlardaki 
tufanın oluş nedeni daha net ve doğrudan ceza içeriklidir. Pagan mitik 

 

anlatılarında Tanrılar ile insanlar arasında is  birlig inin bozulması 
yu zu ndengo nderilen tufan cezası Tevrat’ta insanog lununko tu  lu kte ileri 
gitmesi ve haddi as ması sebebi ile verilmis  doğrudan bir cezadır. Schultz, 
tufan ile ilgili Tevrat ayetlerini yorumlarken, tanrıtanımazlığın yaygın 
olduğu o dönemlerde insanların gitgide Tanrı’nın armag  anlarını kendi 
zevkleri ic in kullanmaya ve bunları vereni ihmal etmeye, 
unutmayabas ladıklarını, tanrıya karşı nankör davrandıklarını anlatır. 
Kötülüğün, had bilmezliğin ve tanrıtanımazlığın yaygınlaştığı bir 
dönemde Tanrı insanı yarattıg  ınao ylesinepis man oldu ki bu soyu 
yeryu zu nden yok etmeyi planladı. Fakat ‘merhamet, yasaya galip geldi’ve 
insan yine de Tanrı merhametine muhatap oldu ve kurtarıldı. Tufanın 
amacı gu nahkâr ve nankörinsanlıg ı yok etmek ve geriye Tanrı’yı tanıyan 
bir grup insanla tu  m insan soyunu yenilemekti. Bu büyük hedefin öznesi 
olan insan, bir yandan cezalandırılacak öte yandan kendisine yeniden bir 
şans verilerek ödüllendirilecekti. Tufan aracılıg ı ile Tanrı’nın amacı 
gerc ekles ti ve Bab VI, ayet 8-22’de geçtiği üzere Tanrı Nuh ve ailesi ile 
antlas masını yaptı (Schultz, 2004: 15). 

Kitab-ı Mukaddes tufan anlatısının 1800’lerin ortalarından sonra 
spekülatif bir şekilde Batı ilim dünyasında gündeme gelmesi tufan 
anlatısı nedeniyledir. Mezopotamya bahsinde zikredildiği üzere British 
Museum’da görevli meraklı bir arkeoloğun olan Smith’in, Ninova’dan 
getirtilmiş binlerce tablet arasından rasgele seçip üzerinde çalıştığı 
tabletin Gılgamış Destanı’nın son bölümü olması ve son bölümde 
Utnapiştim’e giden Gılgamış’ın ondan tanrının bir tufanla insanlığı yok 
ettiğini kendisine ise ölümsüzlük verdiğini belirttiği satırlarla 
karşılaşması, onun üzerinde çalıştığı kutsal-mit denklemine muazzam bir 
katkı sağlamıştır. İlim dünyasının şaşkınlığı ise miti çoktandır ‘uydurma’ 
kategorisine hapsetmiş olmaları nedeniyle yeniden masaya yatırmaları 
gereğini doğurmuş olmasıdır. Mitin özellikle Yunan halk edebiyatın 
küçük bir kısmını teşkil eden pagan-romantik mitik anlatıları(Veyne, 
2003: 30) kutsalı yeryüzünden kovma mücadelesinin bir sonucu olarak 
baş tacı etmesi nedeniyle mit ve mitiktassavvurlar gerçek dışı ve 
uydurma olarak nitlendirilmiştir. Veyne, Yunanlıların mitlere karşı bakış 
açısını değerlendirirken aslında Yunan mitolojisi dediğimiz ‘devasa’ 
yapının “halka dayanan edebi bir türden başka bir şey” olmadığını 
belirtir. “eğer edebiyat sözcüğü gerçeklikle kurmacanın birbirinden 
ayrılmaya başlanmasından önce, yani efsanevi öğelerin serinkanlılıkla 
kabul edildiği zaman için geçerli olursa, bu mitoloji geniş kapsamlı ve 
özellikle de sözlü bir edebiyattı” (30) açıklamasıyla Yunan mitolojisinin 
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yapısal niteliğine açıklık getirir. Pagan mitolojinin bütün diğer mitolojik 
anlatıları baskıladığı ve onların içinde bulunan hakikat parçalarını da 
paganist özelliklerle tanımladığını düşünürsek, batı bilim dünyasının 
Kitab-ı Mukaddes’te geçen tufan ve diğer mitik özellik gösteren anlatıları 
karşısında neden şaşkına döndükleri anlaşılabilir.  

Tufanın oluş dayanaklarını değerlendiren Alan Dundes, tarihsel ve 
bilimsel bilginin sağlam delillerinin Hristiyan inancını ve dolayısıyla 
İncil’i güvenilir bir kale olarak tutabileceğini söylerken mitin bilimle ve 
tarihle ilişkisine vurgu yapmış olur (Dundes, 1998: 3) Dundes’in 
vurgusuna ek olarak Longman ve Walton (2018: 365) da bilim dünyası 
tarafından kabul edilen tufanın neden olduğu kayıp dünyanın, kutsal 
metinlerde otoritesini devam ettirdiğinden bahseder. Batı bilimi mite ne 
derse desin, kutsal metinlerin mit üzerindeki hakimiyeti her yeni keşifle 
pekişmektedir. 

İbranilerdeki tufanın Kitab-ı Mukaddes’te geçen (Tekvin: Bab VI,1-
22; Bab VII, 24; Bab VIII, 1-22) anlatısı şu şekildedir: 

“Ve Rab go rdu  ki, yeryu zu  nde adamın ko tu lu  g u   c oktu.  

Ve her gu nyu reg inindu s u  nceleri ve kuruntuları ancak ko tu  idi.  

Ve Rab yeryu zu  nde adamı yaptıg ına nadim oldu ve yu reg inde acı duydu. 

Ve Rab dedi: yarattıg  ım adamı ve hayvanları su ru  nenleri ve 
go klerinkus  larınıtoprag ınyu zu   u zerindensileceg im; c u  nku   onları yaptıg ıma 
nadim olacag ım.  

Fakat Nuh Rabbin go zu  nde inayet buldu.  

Rab Nuh’a dedi: Ve is  te ben onları yeryu zu  ile beraber yok edeceg  im. 
Kendine Goferag acından bir gemi yap, gemide odalar yapacaksın ve onu ic  eriden 
ve dıs arıdanzifle ziftleyeceksin. Ve onu s o  yle yapacaksın...  

Ve ben is te ben, go klerin altında hayat nefesi olan bu  tu  nbes eri yok etmek 
ic  inyeryu zu   u zerine tufanı getiriyorum.  

Yeryu zu   u zerinde onların hepsi o lecektir. 

Fakat seninle ahdimi sabit kılacag  ım ve sen ve seninle birlikteog  ulların ve 
senin karın ve og ullarının karıları gemiye bineceksiniz.  

Ve seninle beraber, sag  kalmak ic  in her yas ayanbu tu n beden sahibi 
olanlardan, her nev’inden ikis  er olarak gemiye bineceksiniz. Erkek ve dis  i 
olacaklar...  

Ve Nuh, Allah’ın kendisine emrettig i her s eyego re yaptı, o yle yaptı...  

 

Fakat Nuh, Rabbin go zu  nde inayet buldu... Ve Allah Nuh’a dedi: 
O nu mebu tu  nbes erin sonu geldi, c u  nku  onların sebebiyle yeryu  zu  zorbalıkla 
doldu ve is te ben onları yeryu zu  ile beraber yok edeceg  im. ...  

Ve ben, is te ben, go klerin altında kendisinde hayat nefesi olan bu  tu  nbes eri 
yok etmek ic inyeryu zu   u zerine sular tufanı getiriyorum. Yeryu zu  nde olanların 
hepsi o lecektir. Fakat seninle ahdimi sabit kılacag ım...  

Ve Rab Nuh’a dedi: Sen bu tu n evdekilerle gemiye gir, c  u  nku   seni o nu mde 
bu nesil ic in salih go rdu m.” 

6. Türklerde Tufan 
Türk boylarının çeşitli varyant zenginlikleri içerisinde yer alan 

mitik anlatılarından birisi de tufanla ilgili olandır. Tu rk mitolojisinde 
tufanla ilgili o rnekler Altay Tu rklerinin efsanelerinde detaylı anlatımlar 
yer alır. ‘Tas kın’ olarak ifade edilen tufanı, Nama’ya haber veren ‘demir 
boynuzlu Ko kTeke’dir. Onun bir gemi (kerep-tahta sandık) yapması 
ilhamı da yine demir boynuzlu Ko  k Teke’den gelir (Dilek, 2014: 175).Kök 
Teke, tıpkı Sümer mitolojisinde olduğu gibi tufanın kahramanına haber 
veren kutsal olarak yer alır. Bu efsanenin hem genelinde hem de 
detaylarında semavi  dinlerin kutsal kitaplarda anlattıkları tufan hadisesi 
ile ciddi paralellikler go ru lu  r. Buna göre yedi gün boyunca dağların ateş 
püskürdüğü, zelzele olduğu, fırtına, dolu ve kar yağdığı anlatılır (İnan, 
1954: 23). Haberi alan Nama gemi yapar. Diğer detaylar kutsal 
kitaplardaki detaylar gibidir. Tufan gerçekleştiğinde Nama, 
beraberindeki insanlıg ı yeniden bas - latacak olan c iftlerle birlikte bir su  re 
sonra karaya ayak basarak yeni bir insanlık deneyiminin bas  langıcını 
yaptı.  

İnsanlıg ın su ile temizlenip, bas  langıc ta her yerin su olmasına 
benzer bir temizlenis le tufan olayını yorumlayan Tu  rkler, bu hadiseyi 
yenilenmenin bir sembolu  olarak go ru  rler. Tanrı U lgen, 
insanlıg ınko tu  lu klerini su ile tezmizlemis  ve onlara yeni bir bas  langıc   
ic in fırsat vermis tir. Tufan esnasından insanın Tanrı(lar) ile 
mu  cadelesiningo ru lmedig iTu  rk tufan hika  yelerindeinsanlıg ın elde ettig  i 
bu ikinci fırsat ic in Tanrı U lgen onlara yine yardım etmis  ve yeni bir 
yas am kurmak ic inis lerinikolaylas  tırmıs  tır.  

Tufanın Türklerdeki versiyonundakutsala dair herhangi bir 
çatışmanın olmadığı görülür. Bununla birlikte tanrısal bir kızgınlık söz 
konusudur. Bu kızgınlığın nedeni ise insanların haddi aşarak 
bozulmalarıdır. 
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anlatıları baskıladığı ve onların içinde bulunan hakikat parçalarını da 
paganist özelliklerle tanımladığını düşünürsek, batı bilim dünyasının 
Kitab-ı Mukaddes’te geçen tufan ve diğer mitik özellik gösteren anlatıları 
karşısında neden şaşkına döndükleri anlaşılabilir.  

Tufanın oluş dayanaklarını değerlendiren Alan Dundes, tarihsel ve 
bilimsel bilginin sağlam delillerinin Hristiyan inancını ve dolayısıyla 
İncil’i güvenilir bir kale olarak tutabileceğini söylerken mitin bilimle ve 
tarihle ilişkisine vurgu yapmış olur (Dundes, 1998: 3) Dundes’in 
vurgusuna ek olarak Longman ve Walton (2018: 365) da bilim dünyası 
tarafından kabul edilen tufanın neden olduğu kayıp dünyanın, kutsal 
metinlerde otoritesini devam ettirdiğinden bahseder. Batı bilimi mite ne 
derse desin, kutsal metinlerin mit üzerindeki hakimiyeti her yeni keşifle 
pekişmektedir. 

İbranilerdeki tufanın Kitab-ı Mukaddes’te geçen (Tekvin: Bab VI,1-
22; Bab VII, 24; Bab VIII, 1-22) anlatısı şu şekildedir: 

“Ve Rab go rdu  ki, yeryu zu  nde adamın ko tu lu  g u   c oktu.  

Ve her gu nyu reg inindu s u  nceleri ve kuruntuları ancak ko tu  idi.  

Ve Rab yeryu zu  nde adamı yaptıg ına nadim oldu ve yu reg inde acı duydu. 

Ve Rab dedi: yarattıg  ım adamı ve hayvanları su ru  nenleri ve 
go klerinkus  larınıtoprag ınyu zu   u zerindensileceg im; c u  nku   onları yaptıg ıma 
nadim olacag ım.  

Fakat Nuh Rabbin go zu  nde inayet buldu.  

Rab Nuh’a dedi: Ve is  te ben onları yeryu zu  ile beraber yok edeceg  im. 
Kendine Goferag acından bir gemi yap, gemide odalar yapacaksın ve onu ic  eriden 
ve dıs arıdanzifle ziftleyeceksin. Ve onu s o  yle yapacaksın...  

Ve ben is te ben, go klerin altında hayat nefesi olan bu  tu  nbes eri yok etmek 
ic  inyeryu zu   u zerine tufanı getiriyorum.  

Yeryu zu   u zerinde onların hepsi o lecektir. 

Fakat seninle ahdimi sabit kılacag  ım ve sen ve seninle birlikteog  ulların ve 
senin karın ve og ullarının karıları gemiye bineceksiniz.  

Ve seninle beraber, sag  kalmak ic  in her yas ayanbu tu n beden sahibi 
olanlardan, her nev’inden ikis  er olarak gemiye bineceksiniz. Erkek ve dis  i 
olacaklar...  

Ve Nuh, Allah’ın kendisine emrettig i her s eyego re yaptı, o yle yaptı...  

 

Fakat Nuh, Rabbin go zu  nde inayet buldu... Ve Allah Nuh’a dedi: 
O nu mebu tu  nbes erin sonu geldi, c u  nku  onların sebebiyle yeryu  zu  zorbalıkla 
doldu ve is te ben onları yeryu zu  ile beraber yok edeceg  im. ...  

Ve ben, is te ben, go klerin altında kendisinde hayat nefesi olan bu  tu  nbes eri 
yok etmek ic inyeryu zu   u zerine sular tufanı getiriyorum. Yeryu zu  nde olanların 
hepsi o lecektir. Fakat seninle ahdimi sabit kılacag ım...  

Ve Rab Nuh’a dedi: Sen bu tu n evdekilerle gemiye gir, c  u  nku   seni o nu mde 
bu nesil ic in salih go rdu m.” 

6. Türklerde Tufan 
Türk boylarının çeşitli varyant zenginlikleri içerisinde yer alan 

mitik anlatılarından birisi de tufanla ilgili olandır. Tu rk mitolojisinde 
tufanla ilgili o rnekler Altay Tu rklerinin efsanelerinde detaylı anlatımlar 
yer alır. ‘Tas  kın’ olarak ifade edilen tufanı, Nama’ya haber veren ‘demir 
boynuzlu Ko kTeke’dir. Onun bir gemi (kerep-tahta sandık) yapması 
ilhamı da yine demir boynuzlu Ko  k Teke’den gelir (Dilek, 2014: 175).Kök 
Teke, tıpkı Sümer mitolojisinde olduğu gibi tufanın kahramanına haber 
veren kutsal olarak yer alır. Bu efsanenin hem genelinde hem de 
detaylarında semavi  dinlerin kutsal kitaplarda anlattıkları tufan hadisesi 
ile ciddi paralellikler go ru lu  r. Buna göre yedi gün boyunca dağların ateş 
püskürdüğü, zelzele olduğu, fırtına, dolu ve kar yağdığı anlatılır (İnan, 
1954: 23). Haberi alan Nama gemi yapar. Diğer detaylar kutsal 
kitaplardaki detaylar gibidir. Tufan gerçekleştiğinde Nama, 
beraberindeki insanlıg ı yeniden bas - latacak olan c iftlerle birlikte bir su  re 
sonra karaya ayak basarak yeni bir insanlık deneyiminin bas  langıcını 
yaptı.  

İnsanlıg ın su ile temizlenip, bas  langıc ta her yerin su olmasına 
benzer bir temizlenis le tufan olayını yorumlayan Tu  rkler, bu hadiseyi 
yenilenmenin bir sembolu  olarak go ru  rler. Tanrı U lgen, 
insanlıg ınko tu  lu klerini su ile tezmizlemis  ve onlara yeni bir bas  langıc  
ic in fırsat vermis tir. Tufan esnasından insanın Tanrı(lar) ile 
mu  cadelesiningo ru lmedig iTu  rk tufan hika  yelerindeinsanlıg ın elde ettig  i 
bu ikinci fırsat ic in Tanrı U lgen onlara yine yardım etmis  ve yeni bir 
yas am kurmak ic inis lerinikolaylas  tırmıs  tır.  

Tufanın Türklerdeki versiyonundakutsala dair herhangi bir 
çatışmanın olmadığı görülür. Bununla birlikte tanrısal bir kızgınlık söz 
konusudur. Bu kızgınlığın nedeni ise insanların haddi aşarak 
bozulmalarıdır. 
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Türklerin tufan hadisesi sözlü kültürde şu şekilde yayılmıştır:  

‘Sel bu tu n yeri kapladıg ındaTengiz (deniz) yerin u  zerinde efendi idi.  

Tengiz’inyo netimi altında Nama adında iyi bir erkek yas ardı.  

Nama’nınSozunUul, Sar Uul ve Balık adlarında u c  og lu vardı.  

U lgen (Tanrı) Nama’ya bir kerep (tahta sandık) yap- masını buyurdu.  

Nama sandıg ın yapılması is iniu  c  og luna bıraktı.  

Og ullarıkerepi bir dag  u  zerinde yaptılar. Kerep yapıldıktan sonra Nama 
onu her biri seksen kulac   olan sekiz halatla ko  s elerinden yere 
bag lamalarınıso yledi.  

Bo ylece su seksen kulac  yu kseldig inde durum anlas ılacaktı.  

Bundan sonra Nama ailesi ile c  es itli hayvanları kus ları alarak kerepe 
bindi.  

Yeryu zu  nu  sisler kapladı. Du  nyakorkunc  bir karanlıg ago mu ldu  . Yerin 
altından, ırmaklardan, denizlerden sular fıs kırdı. Go ktensag anakbos aldı. Yedi 
gu n sonra yere bag lanan halatlar koptu kerepyu zmeyebas ladı. Suyun seksen 
kulac   yu kseldig ianlas ıldı. Yedi gu n daha gec  ti. Nama en bu yu kog lunakerepin 
penceresini ac masınıc evreye bakmasını so yledi. SozunUulbu tu nyo nlere baktı.  

Sonra s o yle dedi: “Her s ey suların altına batmıs . Yalnızca dag ların 
dorukları go ru  nu yor.” Daha sonra Nama da baktı. O da “Go kyu zu   ile sular 
dıs ında bir nesne go ru  nmu yor,” dedi. Kerep sonunda sekiz dag ın birbirine 
yaklas tıg  ı yerde durdu. C omoday ve Tuluttudag  larında karaya oturdu. Nama 
pencereyi ac tı kuzgunu serbest bıraktı. Kuzgun geri do nmedi.  

I kincigu  n kargayı go nderdi, u  c u ncu  gu nsaksag anıgo nderdi. Hic biri geri 
gelmedi. Do rdu ncu  gu n bir gu vercingo nderdi. Gu vercin gagasında bir ince dalla 
geri do ndu . Nama bu kus tano tekikus larınnic in geri gelmedig  inio  g rendi. Onlar 
sırasıyla geyik ko pek ve at les  i yemek u zere gittikleri yerde kalmıs lardı. Nama 
bunu duyunca o  fkelendi. “Onlar s imdi ne yapıyorsa du nyanın sonuna deg in 
onu yapmaya devam etsinler,” dedi. (I nan, 1954: 22) 

7. İslam’ın Arındırma Yöntemi Tufan 
İnsanlığın son ilahi mesajı olan İslam, hüküm ve ayetlerini 

bildirdiği Kur’an-ı Kerim’de insanlığın başlangıcından bu yana 
anlatılagelen tufan hadisesine yer verir. İlk mesajdan son mesaja kadar 
Allah’ın tebliği doğrusal bir düzlemde ilerler. Kur’an-ı Kerim’in en 
önemli özellikleriden birisi geldiği toplumun iyi değer yargılarını 
onaylayıp teyid etmek, kötü ve yozlaşmış değerlerini ise düzeltip 

 

onarmaktır. Bunu peygamber kıssalarınd çok net görmekteyiz (Gündüz, 
1988).  

Kur’an-ı Kerim’de1‘tufan’ kavramı iki yerde gec mektedir. I lkinde 
Firavun ve Mısır halkına (A’raf 7/133)dig erinde ise Nuh kavmine 
(Ankebut 29/14)gelen sel fela keti anlatılmaktadır. Tufan kavramının 
daha da özelleşmiş hali olan Tufan hadisesi İsla m medeniyetinin temsil 
edildig ibu tu  ncog  rafyalardaHz. Nuhaleyhisselam ile özdeştir.Kur’an’da 
zikredilen detaylara baktığımızda Nuh peygamberin teblig  faaliyetinden, 
kavmine yaptıg  ıc  ag rıdan, kendisine yapılan muamele ve yapmıs  oldug u 
daveti inka r etmeleri sebebiyle kavmine vaat edilen tufandan, Allah’ın 
emri dog rultusundains a edilen gemiden, tufanın meydana gelis i ve 
neticesinde sadece gemidekilerin kurtulup geride kalanların helak 
olduklarından bahsedildiği görülür. Bir anlatım özelliği olarak ikinci 
derecede öneme sahip olan konular açıklanmamış, geminin fiziki 
o zelliklerinden, ic indekilerin kim ve kac  kis iolduğudan, tufanın ne 
zaman, nerede oldug u ve ne kadar su  rdu g u   konularına 
deg inilmemis tir.Nuh Tufanına ait ana hatlarıyla belirttig imiz bu konular 
Kur’an-ı Kerim’de Hu d, A ’raf, Nu h, Kamer ve 
Mu ’minu nSureleri’ndegec mektedir (Hud 25-49; Nuh 3-9,21-28; Enbiya 
76-77; Kamer 9-16; Mu ’minu n 23- 26,32-40; Ara f 59-64.) 

Tufan hadisesin oluş neden için İslam’ın açıkladığı gerekçe 
insanların haddi aşması ve tuğyanda bulunmasıdır. Allah tarafında 
insanları uyarmak ve mu jdelemeku zerego revlendirilen Nuh 
Aleyhisselam da her peygamber gibi tebliğ vazifesini yapmış, kabul 
edenlerle reddedenler ayrışmıştır. Bu yönüyle tufan Nuh aleyhisselam’ın, 
kavminin ‘puta tapmaya devam etme, fasıklık ve vicdansızlık’ u  zere 
olmalarından Allah’a sıg  ınarak duaya devam etmesi ve bunun 
neticesinde O’nun ‘vaadettig  i yardımı yapması’ ile sonuc lanmıs   bir 
‘azap’ hadisesidir (Çelem, 2016: 37). Allah, Hz. Nuh’un duasına icabet 
ettig  indeinsanlıg ın ikinci bas langıcıiçin emir verilir. Allah, Hz. Nuh’a 
emrederek, s o yle buyurur:  

‘Ey Nuh, sana vahyettig  imiz gibi gemi yap! Sonra yer ve go  kleri birbirine 
karıs tırıp zalimler helak olurken sakın onlara acıyıp benden bir istekte bulunma. 
Onlar bu azabı gerc ektenhaketti.’ (Hud/ 34). 

Hz. Nuh (as) sorgulamaksızın emre uyarak gemi yapımına bas  lar. 
Geminin ne s ekildeyapılacag ını bizzat bildiren Cebrail (as), Hz. Nuh’un 

                                                 
1  Ayet mealleri için: (Ateş, 2009) 
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Türklerin tufan hadisesi sözlü kültürde şu şekilde yayılmıştır:  

‘Sel bu tu n yeri kapladıg ındaTengiz (deniz) yerin u  zerinde efendi idi.  

Tengiz’inyo netimi altında Nama adında iyi bir erkek yas ardı.  

Nama’nınSozunUul, Sar Uul ve Balık adlarında u c  og lu vardı.  

U lgen (Tanrı) Nama’ya bir kerep (tahta sandık) yap- masını buyurdu.  

Nama sandıg ın yapılması is iniu  c  og luna bıraktı.  

Og ullarıkerepi bir dag  u  zerinde yaptılar. Kerep yapıldıktan sonra Nama 
onu her biri seksen kulac   olan sekiz halatla ko  s elerinden yere 
bag lamalarınıso yledi.  

Bo ylece su seksen kulac  yu kseldig inde durum anlas ılacaktı.  

Bundan sonra Nama ailesi ile c  es itli hayvanları kus ları alarak kerepe 
bindi.  

Yeryu zu  nu  sisler kapladı. Du  nyakorkunc  bir karanlıg ago mu ldu  . Yerin 
altından, ırmaklardan, denizlerden sular fıs kırdı. Go ktensag anakbos aldı. Yedi 
gu n sonra yere bag lanan halatlar koptu kerepyu zmeyebas ladı. Suyun seksen 
kulac   yu kseldig ianlas ıldı. Yedi gu n daha gec  ti. Nama en bu yu kog lunakerepin 
penceresini ac masınıc evreye bakmasını so yledi. SozunUulbu tu nyo nlere baktı.  

Sonra s o yle dedi: “Her s ey suların altına batmıs . Yalnızca dag ların 
dorukları go ru  nu yor.” Daha sonra Nama da baktı. O da “Go kyu zu   ile sular 
dıs ında bir nesne go ru  nmu yor,” dedi. Kerep sonunda sekiz dag ın birbirine 
yaklas tıg  ı yerde durdu. C omoday ve Tuluttudag  larında karaya oturdu. Nama 
pencereyi ac tı kuzgunu serbest bıraktı. Kuzgun geri do nmedi.  

I kincigu  n kargayı go nderdi, u  c u ncu  gu nsaksag anıgo nderdi. Hic biri geri 
gelmedi. Do rdu ncu  gu n bir gu vercingo nderdi. Gu vercin gagasında bir ince dalla 
geri do ndu . Nama bu kus tano tekikus larınnic in geri gelmedig  inio  g rendi. Onlar 
sırasıyla geyik ko pek ve at les  i yemek u zere gittikleri yerde kalmıs lardı. Nama 
bunu duyunca o  fkelendi. “Onlar s imdi ne yapıyorsa du nyanın sonuna deg in 
onu yapmaya devam etsinler,” dedi. (I nan, 1954: 22) 

7. İslam’ın Arındırma Yöntemi Tufan 
İnsanlığın son ilahi mesajı olan İslam, hüküm ve ayetlerini 

bildirdiği Kur’an-ı Kerim’de insanlığın başlangıcından bu yana 
anlatılagelen tufan hadisesine yer verir. İlk mesajdan son mesaja kadar 
Allah’ın tebliği doğrusal bir düzlemde ilerler. Kur’an-ı Kerim’in en 
önemli özellikleriden birisi geldiği toplumun iyi değer yargılarını 
onaylayıp teyid etmek, kötü ve yozlaşmış değerlerini ise düzeltip 

 

onarmaktır. Bunu peygamber kıssalarınd çok net görmekteyiz (Gündüz, 
1988).  

Kur’an-ı Kerim’de1‘tufan’ kavramı iki yerde gec mektedir. I lkinde 
Firavun ve Mısır halkına (A’raf 7/133)dig erinde ise Nuh kavmine 
(Ankebut 29/14)gelen sel fela keti anlatılmaktadır. Tufan kavramının 
daha da özelleşmiş hali olan Tufan hadisesi İsla m medeniyetinin temsil 
edildig ibu tu  ncog  rafyalardaHz. Nuhaleyhisselam ile özdeştir.Kur’an’da 
zikredilen detaylara baktığımızda Nuh peygamberin teblig  faaliyetinden, 
kavmine yaptıg  ıc ag rıdan, kendisine yapılan muamele ve yapmıs  oldug u 
daveti inka r etmeleri sebebiyle kavmine vaat edilen tufandan, Allah’ın 
emri dog rultusundains a edilen gemiden, tufanın meydana gelis i ve 
neticesinde sadece gemidekilerin kurtulup geride kalanların helak 
olduklarından bahsedildiği görülür. Bir anlatım özelliği olarak ikinci 
derecede öneme sahip olan konular açıklanmamış, geminin fiziki 
o zelliklerinden, ic indekilerin kim ve kac  kis iolduğudan, tufanın ne 
zaman, nerede oldug u ve ne kadar su  rdu g u   konularına 
deg inilmemis tir.Nuh Tufanına ait ana hatlarıyla belirttig imiz bu konular 
Kur’an-ı Kerim’de Hu d, A ’raf, Nu h, Kamer ve 
Mu ’minu nSureleri’ndegec mektedir (Hud 25-49; Nuh 3-9,21-28; Enbiya 
76-77; Kamer 9-16; Mu ’minu n 23- 26,32-40; Ara f 59-64.) 

Tufan hadisesin oluş neden için İslam’ın açıkladığı gerekçe 
insanların haddi aşması ve tuğyanda bulunmasıdır. Allah tarafında 
insanları uyarmak ve mu jdelemeku zerego revlendirilen Nuh 
Aleyhisselam da her peygamber gibi tebliğ vazifesini yapmış, kabul 
edenlerle reddedenler ayrışmıştır. Bu yönüyle tufan Nuh aleyhisselam’ın, 
kavminin ‘puta tapmaya devam etme, fasıklık ve vicdansızlık’ u  zere 
olmalarından Allah’a sıg  ınarak duaya devam etmesi ve bunun 
neticesinde O’nun ‘vaadettig  i yardımı yapması’ ile sonuc lanmıs   bir 
‘azap’ hadisesidir (Çelem, 2016: 37). Allah, Hz. Nuh’un duasına icabet 
ettig  indeinsanlıg ın ikinci bas langıcıiçin emir verilir. Allah, Hz. Nuh’a 
emrederek, s o yle buyurur:  

‘Ey Nuh, sana vahyettig  imiz gibi gemi yap! Sonra yer ve go  kleri birbirine 
karıs tırıp zalimler helak olurken sakın onlara acıyıp benden bir istekte bulunma. 
Onlar bu azabı gerc ektenhaketti.’ (Hud/ 34). 

Hz. Nuh (as) sorgulamaksızın emre uyarak gemi yapımına bas  lar. 
Geminin ne s ekildeyapılacag ını bizzat bildiren Cebrail (as), Hz. Nuh’un 

                                                 
1  Ayet mealleri için: (Ateş, 2009) 
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gemiyi 4 yılda 3 katlı olarak bitirmesi ic inona yol gösterir (Mehmet 
Vehbi, 1969: 2338). 

Tufanın ne şekilde gerçekleştiğiyle ilgili olarak en temel 
hikâyeHud Suresi’nde anlatılır. 

“Ve (Nuh) gemiyi yapıyordu ve halkının inkarcı ileri gelenlerinden bir 
grup yanına ug  radıkc a, onunla alay ediyorlardı. O da dedi ki, bizimle alay 
ediyorsanız alay ettig  iniz gibi biz de sizinle alay edeceg  iz. Ve alc altıcı bir cezanın 
kime geleceg  ini ve kime su  rekli bir ceza ineceg  inigo receksiniz. Sonunda 
buyrug umuz gelip fırın kaynamaya bas layınca, her cinsten birer c ift ve aleyhine 
karar verilmis  olanın dıs ında aileni ve inananları da ona bindir! dedik... Ve gemi 
dag  lar gibi dalgalar ic  inde onları go tu ru  r- ken Nuh bir kenarda ayrı kalan 
og luna ‘Ey yavrucug um! Bizimle birlikte bin ve inkarcılarla birlikte kalma’ diye 
seslendi. Ama o, ‘beni sudan koruyacak bir dag  asıg ına- cag ım,’ dedi. ... Ve ey yer 
suyunu c ek! Ve ey Go k sen de tut! denildi. Su c  ekildi is  bitirildi. Gemi Cudi’ye 
oturdu. Ve o hain halka kahrolun denildi.’’ (Hud/ 25-44) 

Bu hadisede go  g u  n oluk oluk su bos  alttıg  ı, yerin her yandan su 
fıs kırttıg  ı ve bir anda aylardır karada bekleyen geminin sallanarak 
suların u zerindeyu kselmeyebas ladıg ı anlatılmaktadır.  

Mitik tabletlerde kurtuluş sonrası ne olduğuna dair bilgiler fludur. 
Kur’an-ı Kerim’de ise oldukça net bir ayet bulunur. İnsan, tufan sonrası 
ilahi emri almaya devam eder. Tufan sonunda Allah vaadi gereg  i Hz. 
Nuh’a yine seslenir: ‘Ey Nuh! Sen ve beraberindekiler bereket ve selamet ic  in- 
de yeryu zu  ne inin.’’ (Hud/ 48)Artık inkar edenler azabı yas ayıp, Hz. 
Nuh’a kulak verenler kurtulus aermis  ve Muharrem ayının 10. gu nu  nde 
gemi karaya oturmus  tur. Kurtulus a erenler o gu nu   s u  ku r orucuyla 
gec irmis , ellerindeki yiyecek ve ic  eceg ikarıs tırıpas ure adını verdikleri bir 
karıs ımlac orba benzeri bir yemek yapmıs  lardır.  

İslam’ın kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim’de, Allah’ın kudretinin, 
inananlar ic in zafer ins aettig  ine vurgu yapılmış, meselenin bo lgeselya da 
evrensel olup olmadığı konusuna odaklanılmamıs , inanc  du zleminde 
sadakat ve teslimiyet ilis  kisindeinsanlıg ınalacag ı ibret ve dersler 
u  zerindedurulmus tur. İslam tarihi kaynakları arasında tufan hadisesini 
en detaylı anlatan İbn Asâkir’dir. Kaynaklardan sadece İbn Kesir kıssayla 
ilgili haberlerin bir kısmına eleştiri getirmiştir (Çelem, 2016 :68). 

8. İran Mitolojisinin Tufan’ı 
İran mitolojisine renk veren Eski İran tanrıları, İran tarihi ve dinsel 

geçmişin kaynakları olan Avesta, Budahisn, Dinkart ve Vedalar tufan 

 

anlatılarında ilahi kitaplara paralel anlatılar ortaya koymalarıyla dikkat 
çekicidir. İran mitolojisinde tufan hadisesinin olus  umuCemşid2do nemine 
denk du s  er. Cems  id (Yama)ehem kendi soyunu hem de hayvanları bir 
felaketten kurtarması için Vercemkerd’i (büyük bahçe) yapıp bu 
varlıkları orada saklaması emredilmiştir. Bu bahçenin Yunan 
mitolojisindeki karşılığı Eliza Bağları’dır. Sanskrit edebiyatında ise 
Tanrılar bağı olarak geçer. Yedinci bin yılda Cemşid döneminde 
gerçekleşen kar tufanın İran tarihindeki en önemli olaylardan birisi 
olarak kayıtlara geçmiştir (Yıldırım, 2008: 688).  

İran tufan hikayelerinin Zerdüştlükten önce ve sonraya dair 
değişimleri dikkat çekici olmasına rağmen, genel hatlarıyla tufanın bir 
insanlık yıkımı olduğu ve mitik anlatılar etrafında örüldüğü söylenebilir. 
Bu düşünce İran mitik tarihinin bin yıllık bölümlere ayrılmış olması 
nedeniyle geniş zaman aralıklarında yaşanan keskin değişimleri 
göstermesi bakımıdan önemlidir. Bu değişimlergec  do nem tufan 
hikayelerinde ac ıkc ago ru  lmektedir. (Tıg  lı, 2004: 75). 

Yıldırım (2008)’ın belirttiği bazı kaynaklar üç ayrı tufanın 
gerçekleşmiş olduğunu ortaya koymaktadır. İlk tufan Hz. Adem’den 
önce yaşanan tufandır. Adem bu tufandan ancak 2242 yıl yaratılmıştır. 
Buna göre kozmogonik bir oluşumun tufan olarak düşünülmesi olasıdır. 
İkinci tufan Nuh peygamber zamanında gerçekleşen ve bütün dünyayı 
kapsayan sel felaketidir. Üçüncüsü ise Nuh’tan sonra sadece Mısır’da 
gerçekleşen tufan olarak zikredilir (Yıldırım, 2008: 689). Elimizde 
Avesta’nınVendidadbo lu mu  ndegec en ve Cems id’in Nuh Tufanı’na 
benzeyen kıssası, temel doneler itibariyle bu topraklarda da bir tufanın 
oldug unugo sterirkenbuzul erimesi şeklinde bir tufanın varlığından söz 
edilmektedir (Ayata, 1988).  

Vendidad’dagec en ve Nuh Tufanı’na benzeyen olayın birinci 
bölümünde Tanrı ile bir anlaşma vardır. Tufan hazırlığı ikinci kısımda 
görülür: 

Zerdu s  tAhura Mazda’ya sordu:  

“Ey Ahura Mazda, Benim dıs  ımda- ki ben Zerdu s t’u m- ilk o nce kiminle 
konus tun ve o vakit, sen ki Hu  rmu z’su  n. Hu  rmu z’u  n ve Zerdu s t’u n dinini kime 
verdin?”  

                                                 
2  Cems id; Veda edebiyatında Yama olarak zikredilen ve Avestailahiyatında Yima, Pehlevi  metinlerde 

ise Jam/Cem/Cems id olarak gec er. Gu nes  le ilgili vediktanrıc anınog lu olarak zikredilir. Aynı 
zamanda Vedalar’da, Yama yeryu  zu ndeyaratılan ilk insan olarak geçer. Medeniyeti ilk kuran kis  i 
olarak da go ru lenYima, aynı zamanda Ahura Mazda’nın Zerdu  s  t’teno nce yetki verdig  i biri olarak da 
kabul edilmektedir. S  ehname’de ise Cems id ile o  zdes les tirilmis tir. (Bkz: Mehmet Alıcı, Kadim I ran’da 
Din, Ayıs ıg ı Kitapları, İstanbul, 2012, s. 49). 
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Ahura Mazda s o yle cevap verdi:  

“Senden o nce insanlardan ilk olarak, aydınlık yu zu   ile su  ru ler sahibi 
Cem’le so yles  i yaptım ve ona Hu  rmu z’u  n ve Zerdu s t’u n dinini verdim. Ona 
dedim ki: ‘Evet du ru stYima benim dinimin vaizi, tas ıyıcısı ol!’  

Ve Ey Zerdu s t, du ru stYimas o yle seslenerek yanıtladı beni: ‘Ben senin 
dininin tas ıyıcısı ve vaizi olmak ic  indog madım ve eg itilmedim.’’ (Avesta, 
Vendidad, Fargard, 1-3). 

Konus manın birinci bo lu mu   bu s ekildebas larkenHu rmu z Cem’den 
insanlara kendi mesajlarını iletmesini ister. Fakat Cem buna kars  ıc ıkar. 
Bu cevap kars  ısındaHu rmu z ondan du  nyadaki yaratıkları korumasını ve 
onların refahını sag lamasını ister.  

“Mademki benim dinimin vaizi ve tas  ıyıcısı olmak istemiyorsun, benim 
du nyamıngenis  lemesinisag la: Du nyamı beslemeye, yo  netmeye ve go zetlemeye 
razı ol.’’ (Avesta, Vendidad, Fargard, 2/4) Cems  id bu isteg i kabul eder. 
Hu rmu z onlardan o lu mu   ve hastalıg ı uzak tutar. Bu s  ekildeyeryu zu nu n 
mahlukları c og  alır ve gelis ir. Hu rmu zu c  kez yeryu zu nu   genis  letir. 
C u  nku  insanların sayısı artınca dolas acakları yer kalmamıs tır.  

İkinci bo lu mdeAhura Mazda ona c  etin bir 
kıs ınyaklas maktaoldug unu haber verir. Bu kıs  bu  tu  n canlıları yok edecek 
ve her tarafı kurutacaktır. Bu nedenle de Cems  id’e bir Vara (yeraltında 
etrafı c evrili bir alan) ins a etmesini so yler ve bu hususi yere sec ilmis  iyi 
insanlardan c  iftler, en faydalı hayvanlardan birer numune, en iyi 
bitkilerden tohumlar go tu rmesini tavsiye eder.  

“...bir kenarı bir at kos usuuzunlug unda (iki hathrauzunlug  u) kare bir 
alan ins  a et. Ve oraya koyun ve o ku  z, insan, ko  pek, kus  ve parlak kızıl alevlerin 
tohumlarını getir. Bo yleceinsanog luna mesken olması ic  in her bir kenarı bir at 
kos usuuzunlug unda (yaklas ık 1609 m) bir Vara; o ku z ve koyunlar ic in her bir 
kenarı bir at kos usuuzunlug unda bir vara yap.’’ (Avesta, Vendidad, Fargard 
2/25. ) Bu olaydan sonra eris ilen yer olarak Vendidadvaadedilens  eyi 
tasvir eder:  

“Sen, orada bir hathrauzunlug undaki bir yatakta su akıtacaksın; sen 
orada hic  solmayan yes illikleru zerine, hic  bitmeyen yiyeceklerle 
kus laryerles tireceksin. Sen orada balkonlu, avlulu ve dehlizli bir evden olus  an 
barınaklar kuracaksın. Sen, oraya bu yeryu  zu  ndeki en mu  kemmel, en iyi ve en 
sag lıklı kadın ve erkeklerin tohumlarını geti- receksin; sen oraya bu yeryu  zu nu  n 
en mu kemmel, en iyi ve en sag lıklıbu  yu k bas   hayvanların tu ru nu   getireceksin.” 
(Avesta, Vendidad, Fargard 2/26-27). 

 

Cems  id’in baş rolde olduğu bu tufan hikayesindeİran dini 
sisteminin bir gereği olarakdu alistözellikler dikkat çeker (Tığlı, 2004: 
77)Bu go ru s  , meselenin teolojik- ontolojik c erc evesi kapsamında 
dog rudur. Fakat vakanın ‘insanlıg a verilen ilk s ans’ olması itibariyle 
dig er tufan hadiseleri ile o rtu s mektedir.  

İran mitolojisinin İran tarih ve inanç sisteminden aldığı renklerle 
kozmogonik ve antropogonik yaratımlar, İran havzasının c okku  ltu rlu , 
c ok dinli yapısı ile o  rtu s mektedir. Dinler tarihinin en zengin 
havzalarından birisi olan İran, tufan anlatısında kadim söylencelere bazı 
farklarla ama kahir ekseriyet benzerliklerle iştirak etmiştir.  

Sonuç 
Mitler, kutsal metinlerin insanlığın başlangıcından bu yana ifade 

ettikleri hakim söylemle uyumlu olduklarını ancak 1800’lerden itibaren 
bilimsel bulgular ışığında ispatlayabilmişlerdir. ‘‘Keşfedilmeyi bekleyen 
sırlarla yu klu  bir anlatılar’’ (Köktürk, 2012: 20-22) bütünü olan mitlerin 
kutsalla kurduğu irtibat bugün mit-din ilişkisine daha sağduyulu 
bakabilmemizi sağlamıştır. Evrensel insanlık mirasının hafıza depoları 
olan mitolojilerin tanrısal felaket hakkında dile getirdikleri hakikatlerin 
de kutsal kitaplarla uyumlu olduğunun görülmesi, kutsal kaynağın ortak 
olduğu sonucuna götürmüştür. İnsanlığın ilk izlerinin görüldüğü 
Mezopotamya’dan, kuzeye doğru çıklıdığında Babil ve Asur sami 
kavimlerine; İbranilerin Tevrat kaynaklı dinsel anlatılarına; Hint 
birikiminin etkilediği Zerdüşt İran düalist inanç sitemine ve Sibirya’nın 
geniş hinterlandında kendine özgü boylarıyla İç Asya Türk destanlarına 
kadar dünyanın neredeyse yarısını içine alan doğu coğrafyasında  
anlatılan tufan hadisesinin belli bazı farklarla ama en çok benzerliklerle 
ortak bilinci, ortak kutsal aklı ve ortak insanlık mirasını temsil ettiği 
görülmüştür. Tufana dair her ne hikaye her nerede anlatılyıro ise orada o 
hikayede mutlaka mit ve din içiçedir. Mitin kutsalla olan bu irtibatı, onu 
daha hakikatten yana yorumlayabilmenin önünü açacak imkanları 
barındırmaktadır. 
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ettikleri hakim söylemle uyumlu olduklarını ancak 1800’lerden itibaren 
bilimsel bulgular ışığında ispatlayabilmişlerdir. ‘‘Keşfedilmeyi bekleyen 
sırlarla yu klu  bir anlatılar’’ (Köktürk, 2012: 20-22) bütünü olan mitlerin 
kutsalla kurduğu irtibat bugün mit-din ilişkisine daha sağduyulu 
bakabilmemizi sağlamıştır. Evrensel insanlık mirasının hafıza depoları 
olan mitolojilerin tanrısal felaket hakkında dile getirdikleri hakikatlerin 
de kutsal kitaplarla uyumlu olduğunun görülmesi, kutsal kaynağın ortak 
olduğu sonucuna götürmüştür. İnsanlığın ilk izlerinin görüldüğü 
Mezopotamya’dan, kuzeye doğru çıklıdığında Babil ve Asur sami 
kavimlerine; İbranilerin Tevrat kaynaklı dinsel anlatılarına; Hint 
birikiminin etkilediği Zerdüşt İran düalist inanç sitemine ve Sibirya’nın 
geniş hinterlandında kendine özgü boylarıyla İç Asya Türk destanlarına 
kadar dünyanın neredeyse yarısını içine alan doğu coğrafyasında  
anlatılan tufan hadisesinin belli bazı farklarla ama en çok benzerliklerle 
ortak bilinci, ortak kutsal aklı ve ortak insanlık mirasını temsil ettiği 
görülmüştür. Tufana dair her ne hikaye her nerede anlatılyıro ise orada o 
hikayede mutlaka mit ve din içiçedir. Mitin kutsalla olan bu irtibatı, onu 
daha hakikatten yana yorumlayabilmenin önünü açacak imkanları 
barındırmaktadır. 
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DİNÎ-EKOLOJİK YAKLAŞIMLA MEZOPOTAMYA  
VE TUFAN 

İsmet TUNÇ 

Öz: Mezopotamya bölgesinde tufan anlatıları mitolojik karakterli anlatımlar 
olup zamanla tabletlere aktarılarak günümüze kadar varlıklarını 
sürdürmüşlerdir. Aynı şekilde bu anlatılar vahye dayalı dinlerin kutsal 
metinlerinde Tanrı’nın emir ve yasaklarına karşı gelen toplulukların 
yeryüzünden silinmesini anlatan ibretlik bir olay olarak yer almaktadır. Bu 
durumda tufan olayının nerede gerçekleştiğiyle ilgili pek çok farklı söylem 
ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada dinî-ekolojik yaklaşımla Mezopotamya ve 
tufan konusu ele alınacaktır. Çalışmanın temel yaklaşımı insan-çevre 
ilişkisinin inşa ettiği kültürel geçmiştir. Bu geçmiş arkeolojik kalıntılar, 
mitolojik söylenceler ve tarihsel kayıtlardan oluşmaktadır. Dinî-ekolojik 
yaklaşımla insan, çevre ve din olguları çerçevesinden tufan hadisesi 
değerlendirilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Dinler tarihi, tufan, Mezopotamya, insan ve çevre. 

MESOPOTAMIA AND FLOOD WITH A RELIGIOUS-ECOLOGICAL 
APPROACH 

Abstract: In the Mesopotamian region, flood narratives are narratives with 
mythological characters, and these have continued to exist until today by 
being transferred to tablets over time. In the same way, these narratives are 
included as an exemplary event in the sacred texts of the religions based on 
revelation, which told the erasure of communities that violate God's orders 
and prohibitions. In this case, many different discourses have emerged 
about where the flood event took place. In this study, Mesopotamia and the 
flood will be discussed with a religious-ecological approach. The basic 
approach of the study is the cultural past built by human-environment 
relationship. This past consists of archaeological remains, mythological 
legends and historical records. With a religious-ecological approach, the 
flood event will be evaluated within the framework of human environment 
and religion phenomena. 
Keywords: History of religions, flood, Mesopotmia, people and 
environment. 
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Giriş 
Mezopotamya, bölge olarak Ortadoğu coğrafyasında kendine has 

bir kültür çevresi olan ve geçmişten bugüne sürekli bir kültürel aktarımın 
izlerinin takip edildiği bir yerdir. Bölgenin tarih içinde kendine has 
oluşan bir kültürel özelliği meydana gelmiş olup bu kültürel özellik 
bugün dahi toplulukların hafızalarında çeşitlenerek devam etmektedir. 
Çünkü kültürel aktarım Ortadoğu halklarının tarihsel mirası olup en 
fazla bu bölge üzerinde yaşam sürdüren topluluklarda anlamlı şekilde 
görünür olmaktadır. Onların söylenceleri, öyküleri, masalları, dini 
metinleri ve günlük yaşamlarında geçmişin çoğu yaşanmışlığı canlı 
şekilde yaşatılmaya devam etmektedir. Bu bağlamda tufan konusu 
bölgenin en fazla bilinen kültürel aktarım olgularından biridir.  Her ne 
kadar dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan halkların mitoslarında 
tufan ve benzeri yok oluş ve yeniden doğuş anlatımları olsa da tufan 
konusu en çok Mezopotamya merkezli anlatımlarda anlamlı hale 
gelmiştir. Çünkü bu anlatımların temel kaynağı bu bölgede bulunan 
arkeolojik, antropolojik ve tarihsel malzemelerin çokluğuyla 
anlaşılabilmektedir. Ayrıca bu olayın İbrahimî dinî gelenekte de güçlü 
şekilde yer alması olayın varlığını daha önemli hale getirmektedir. Bu 
çalışmada İsveçli karşılaştırmalı din uzmanı, etnolog ve arkeolog kimliği 
ile tanınan Âke Hultkrantz tarafından öne sürülen “dinî-ekolojik yaklaşım” 
teorisine göre dinin daha iyi anlaşılması için yaşanılan çevrenin dikkate 
alınması gerektiği konusundaki yaklaşımı temel alınarak tufan konusuna 
değinilecektir. Dolayısıyla tufan hadisesi mitolojik bir anlatımdan ziyade 
kitabî dinlerin metinlerinde yer alarak inancın konusuna dönüşmüştür. 
Bu kapsamda çevresel koşulların din ve tanrı düşüncesinin 
oluşumundaki etkisi pek çok antropolojik çalışmada araştırma konusu 
yapılmıştır. Aynı şekilde bu düşüncenin oluşumunda çevrenin ne ölçüde 
etkili olduğu bu yaklaşımın önemle üzerinde durduğu konulardandır. 

1. İnsan ve Çevre İlişkisi 
İnsan-çevre ilişkisi kadim zamanlardan beri üzerinde durulan en 

önemli meselelerden biri olmuştur. İnsan başlıca özellikleri yaşadığı 
bölgenin etkisi altında şekillenir. İnsan, belli bir toplumda hayata 
gözlerini açtıktan sonra içinde büyüyeceği topluluğun değer yargılarına 
göre şekillenen bir zihinsel süreç yaşar. İçinde yaşadığı çevre bu zihinsel 
sürecin başlıca dayanak ve başlangıç noktasıdır. Temel yaşam biçimi 
çevrenin sunduğu olanakları ölçüsünde belirlenir. Hayatını devam 
ettirecek olanakları çevre sunar. Yiyecek temini, barınma, kullanılan araç 

 

ve gereçlerin doğadan elde edilmesi vb. tüm imkanlar çevrenin doğrudan 
insan üzerindeki etkisine örnek gösterilebilir. Yine bu konuda çeşitli 
yaklaşımlar öne sürülmüş ve antropo-coğrafya terimi kültürel olarak 
aktarımların nasıl oluştuğunu izah etmek için öne sürülmüştür. Buna 
göre belli bir coğrafyada yaşayanların meydana getirdiği kültürel 
özellikler temas ya da göçle başkaları tarafından da paylaşılmaktadır. 
Kültürün tekil nesnelerinin temas aracılığıyla, birbiriyle ilişkili özellik ve 
kurumların meydana getirdiği kültür kompleksleri ise göç yoluyla 
açıklanmıştır.1 Bu bağlamda çevresel üretimler çeşitli insan toplulukları 
tarafından diğer bölgelere de aktarılmaktadır. Böylece insan çevresel 
üretimin sağladıkları imkanlarla hayatına devam etmektedir. Bu 
aktarımlar dil, din, geçim kaynakları, düşünce biçimleri dahil insan 
yaşamını değiştiren ve dönüştüren geniş bir alanda olabilmektedir. 

Çevrenin özelliklerini ilk dikkate alıp derin gözlemler yapanların 
başında ünlü gezgin Herodot gelir. Tarih kitabında gezip gördüğü geniş 
coğrafyalarda çeşitli halklara ait ayrıntılı izahatlar yapmıştır. Özellikle 
çevresel koşulların insanların yaşamındaki etkilerini gözlemleriyle 
detaylandırmıştır. 2  İbn Battûta çevre ile ilgili pek çok ince detayı 
okuyucuyla paylaşmıştır. Çevresel koşullar ve yaşam biçimi arasında çok 
yakın ilişki vardır. Hava koşulları, geçim imkanları ve buna bağlı olarak 
oluşan kültürel yapı bir bölgedeki insanların kendilerine ait olup onu 
diğer insan topluluklarından ayırmaktadır.3 İnsan ve çevre konusunda en 
detaylı bilgileri verenlerin başında İbni Haldun gelmektedir. Irkların 
ortaya çıkmasından karakterlerin oluşumuna, yerleşim biçimlerine kadar 
çok geniş alanda çevrenin toplumsal yapı ve insanlar üzerindeki etkisine 
değinmektedir. 4  Çevre ve insan etkileşimi daima canlıdır. İnsanların 
uzun zaman diliminde gerçekleştirdikleri tüm eylemler kültür olarak 
karşımıza çıkar. Tüm eylemlerin görünürlüğü sonuç olarak çevreyle olan 
temasın bir sonucu olarak görünür olmaktadır. Bu bakımdan farklı 
çevresel koşullar farklı kültürel olgular olarak karşımıza çıkar.  

2. Dinî-Ekolojik Yaklaşım ve Çevre 
Âke Hultkrantz, dinin anlaşılmasında dinî-ekolojik yaklaşıma 

vurgu yaparak din ve çevre arasındaki ilişkiye yapılan çalışmaları da göz 
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önünde bulundurarak daha belirgin hale getirmiştir. Kendisinden önce 
insanın dinî karakterinin oluşmasında çevrenin etkisine değinen 
antropolojik çalışmalar yapılmıştır. Özellikle fenomenolojik çalışmalarda 
doğaya ait unsurların dinî alandaki kutsalın tezahüründe belirleyici 
olduğu araştırmacılar tarafından ifade edilmiştir. Daha önce yapılan pek 
çok antropolojik çalışmada geleneksel yaşam tarzına sahip toplulukların 
çevrenin etkisiyle çeşitli inançlar edindikleri belirtilmiştir. Özellikle 
çevrenin canlı olduğuna olan inanç, dinin en erken biçiminin animiz 
olduğuna dair kimi yaklaşımları ortaya çıkarmıştır. Tylor, animiz 
teorisine dair örneklerinden çoğunlukla çevreyi örnek olarak 
vermektedir. 5  Nesnelerin ruhların aktarımında çoğunlukla en önemli 
aracı olduklarına dair pek çok kültürden örnekler vermektedir.6 Aynı 
şekilde pek çok kültürde yaratılışla ilgili temel argümanlar daima en 
yakın çevreden sağlanmaktadır. Çoğu zaman ağaç kavukları, mağaralar, 
dağ başları vb. doğaya ait pek çok unsur yaratılışta başlangıç noktaları 
olarak kabul edilir. 7  Kutsalın tezahüründe doğada yer alan nesne ve 
varlıklar her zaman önemli dinsel-büyüsel kaynaklar olarak ön plana 
çıkmaktadırlar. Yerleşim yerleri ya da dini alanı simgeleyen bölgeler ve 
yerler oluşturmak bir zaruret haline gelmektedir. Çevrenin kutsalla olan 
ilişkisi, bilinçli tercihler olarak inananlar tarafından sıkı bağlarla örülü 
hale getirilerek dini olanın mekânda, yerleşim yerinde ya da doğal 
çevrede sağlanmış olur.8 

Pek çok geleneksel yaşam süren toplumda mitolojik öğelerin 
ortaya çıkışında çevresel koşulların büyük payı vardır. Çevre dini 
anlayışların ortaya çıkışı için bir malzeme sağlayıcıdır. Tarım alanları, 
bunların üretim kapasiteleri, hava durumu ve doğa olaylarının kontrol 
altına alınması için yapılan pek çok dinsel-büyüsel uygulamalar çevresel 
faktörlerin dinle olan ilişkisi için örnek verilebilir. Aynı zamanda insanlar 
içindeki çevresel ve ekolojik imkân ve döngüleri örnek alarak çeşitli 
evren tasarımları içinde bulunurlar. Nüfus, barınma, ruhban sınıfının 
ortaya çıkışı vb. ihtiyaçlar çevrenin etkisiyle meydana gelen 
özelliklerdir. 9  Dinin kültürle olan ilişkisi çift yönlüdür. Din kültürü 
etkilediği gibi kültür de dinin dinamikliğini ve yeni formlar alarak 
değişimine olanak sağlar. Bu kapsamda çevresel ve ekolojik imkanlar 

                                                 
5  Edward Burnett Tylor, Primitive Culture: Researches Into the Development of Mythology, Religion, Art and 
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8  Mircea Eliade, Kutsal ve Din Dışı, çev. Mehmet Ali Kılıçbay (Ankara: Gece Yayınları, 1991), 27-28. 
9  Äke Hultkrantz, "An Ecological Approach to Religion", Ethnos 31/1966), 143-144. 

 

aracılığıyla insanoğlu tarafından dini alana eklemlemeler 
yapılmaktadır.10 

2. Dinî-Ekolojik Yaklaşımla Mezopotamya Bölgesi ve Tufan 
Mezopotamya en basit tarifle bugünkü Irak ve Suriye’nin geniş 

kesimlerini de içine alan Fırat ve Dicle ırmakları arasında kalan bir bölge 
olup alüvyon özelliğinden dolayı da oldukça bereketlidir. Yunanca 
“ırmaklar arasındaki yer” anlamına gelmesiyle bu adla bilinmektedir. 
Mezopotamya hemen hemen her anlamda medeniyetin beşiği olarak 
bilinir. Dünya tarihinde kent olgusunun ilk ortaya çıktığı yer olarak 
bilinmesiyle haklı bir ün kazanmıştır. İnsanlık tarihine dair somut pek 
çok verinin bu bölgeden elde edilmesi, burayı sayısız araştırmaya konu 
etmiştir. Bölgedeki antik dönem toplulukları güneybatı İran, Zagros 
sıradağlarındaki ovalar ve Torosların eteklerindeki yerleşimcileri dahil 
olmak üzere kendi bölgelerindeki topluluklar dışındakilerle de etkileşim 
halindeydiler.11 

Mezopotamya coğrafik olarak kendi içinde farklılıklar 
göstermektedir. Coğrafik bakıldığında sulak ve bereketli bir bölge 
olmasına karşın, temel yaşam koşulları göz önünde bulundurulduğunda 
bölgeler arası farklılıkların olduğu görülmektedir. Kimi yerler çöl 
ikliminin etkisinde iken kimi yerlerde de yüksek ve buna bağlı olarak 
nemli ve yağışlı bir iklim hakimdir. Bu bakımdan Zagros eteklerinde 
Paleolitik yerleşimin ilk izleri görülür. İleride oluşacak ilk köy 
yerleşimleri için uygun bir ortam oluşmuştur. Aynı zamanda güçlü Asur 
krallığı daha sonraki zaman diliminde bu ilk yerleşim yerlerinin üstüne 
kurulmuştur.12 Yağışın az olduğu ve tarım için suya ihtiyaç bölgelerde 
Dicle ve Fırat’ın derin aktığı ve bu nehrin birbirine en fazla yakın olduğu 
yerlerde su bentleri ve sulama kanalları yapılarak baraj ve sulama 
sistemlerinin ortaya çıkmasına olanak tanımıştır. Aynı zamanda 
Mezopotamya’nın Basra Körfezi ile Babil arasında kalan bölümü ise bu 
iki su kaynağının on binlerce yıl taşıdığı alüvyon toprakları sayesinde 
bereketli bir toprak katmanı oluşturarak kent yaşamı için uygun bir 
ortam oluşturulmuştur.13 

Mezopotamya’da Paleolik’ten itibaren yerleşim ve yaşam 
alanlarının M.Ö. 5500’den itibaren kent yerleşimleri mimari tarzları 
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olmasına karşın, temel yaşam koşulları göz önünde bulundurulduğunda 
bölgeler arası farklılıkların olduğu görülmektedir. Kimi yerler çöl 
ikliminin etkisinde iken kimi yerlerde de yüksek ve buna bağlı olarak 
nemli ve yağışlı bir iklim hakimdir. Bu bakımdan Zagros eteklerinde 
Paleolitik yerleşimin ilk izleri görülür. İleride oluşacak ilk köy 
yerleşimleri için uygun bir ortam oluşmuştur. Aynı zamanda güçlü Asur 
krallığı daha sonraki zaman diliminde bu ilk yerleşim yerlerinin üstüne 
kurulmuştur.12 Yağışın az olduğu ve tarım için suya ihtiyaç bölgelerde 
Dicle ve Fırat’ın derin aktığı ve bu nehrin birbirine en fazla yakın olduğu 
yerlerde su bentleri ve sulama kanalları yapılarak baraj ve sulama 
sistemlerinin ortaya çıkmasına olanak tanımıştır. Aynı zamanda 
Mezopotamya’nın Basra Körfezi ile Babil arasında kalan bölümü ise bu 
iki su kaynağının on binlerce yıl taşıdığı alüvyon toprakları sayesinde 
bereketli bir toprak katmanı oluşturarak kent yaşamı için uygun bir 
ortam oluşturulmuştur.13 

Mezopotamya’da Paleolik’ten itibaren yerleşim ve yaşam 
alanlarının M.Ö. 5500’den itibaren kent yerleşimleri mimari tarzları 
                                                 
10  Fuat Aydın, "Âke Hulkrantz ve Dini-Ekolojik Yaklaşım", Türkiye'de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve 

Geleceği), ed. Ali İsra Güngör vd. (Ankara: Türkiye Dinler Tarihi Yayınları, 2010). 
11  Susan Pollock, Antik Mezopotamya, çev. Burak Esen (İstanbul: Sümer Yayıncılık, 2017), 15. 
12  Kemalettin Köroğlu, Eski Mezopotamya Tarihi (İstanbul: İletişim Yayınları, 2012), 15. 
13  Köroğlu, Eski Mezopotamya Tarihi, 15-16. 
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belirgin ve sistemli bir şekilde gelişmiştir. Güney Mezopotamya’da Ur 
şehrinde bu gelişmelere bağlı olarak Sümer zigguratları inşa edilmiş, 
hatta daha önce sayısı 17’yi bulan ve yıkılmış tapınaklara 
rastlanılmıştır.14 Yapılan kazılardan M.Ö. 4. bin yılın son dönemlerinde 
bir Sin tapınağına ulaşılmış ve çevresinde evlerin dizili olduğu 
anlaşılmıştır. Ayrıca tapınağın inşa edilirken etrafında henüz hiçbir evin 
inşa edilmediği anlaşılmıştır. Üstelik tapınağın daha önce iki kez de 
yıkıldıktan sonra inşa edildiği tespit edilmiştir.15  Bu aşamada çevresel 
koşulların dinî alanda çeşitli gereksinimlere olanak tanıdığı ortaya 
çıkmaktadır. Böylece dinî merkezlerin hem mimari olarak sürekli gelişme 
imkânı ortaya çıkmış hem de binlerce yıl sürecek bir inanç sisteminin 
varlığına tanıklık edilmiştir. Bu dönemde Güney Mezopotamya’da Ur, 
Uruk, Eridu, Obeyd gibi Sümer kentleri ortaya çıkmıştır.16 

Mezopotamya uygarlıklarının tapınak inşası ile toplumsal yapı, 
tarımsal faaliyet, savaş, doğum, ölüm gibi pek çok konuyla yakından 
irtibatlıdır. Antik dönem insanı için bir tapınak inşası ile kozmosun 
yeniden inşası anlamına gelmektedir. Kozmik alemdeki Tanrı evini 
simgeleyen yer yüzündeki tapınak kusursuz olmalıdır. Bu bakımdan 
tanrıların mutlu olması insanların da sağlıklı ve mutlu olması anlamına 
gelmektedir. Dolayısıyla tanrılar ile insanların kaderlerinin birleştiği yer 
tapınaktır. İklimlerin düzeni, tarımsal faaliyetlerin verimli olması, bir 
savaşta başarılı olma daima tapınak inşası ile tanrıların memnun 
edilmesiyle ilişkilidir. Bundandır ki her savaştan sonra elde edilen 
ganimetlerle ya yeni bir tapınak yapılır ya da eski tapınaklar 
yenilenirdi. 17  Ayrıca ilk uygarlıkların en etkileyici kalıntıları arasında 
anıtlar önemli yer tutmaktadır. Birçok dini sembol ve işaretlerin olduğu 
anıtlar bir tür gösterişin ve gücün hakimiyetine vurgu yapar. Burada 
abideleştirme işlevi olduğu görülmektedir. Özellikle ilahlaştırılmak 
istenen kişiler ya da tanrılar adına dikilen bu anıtlar geleceğe haber 
iletme özellikleriyle dini alanda da önemlidirler.18  

Bölgenin çivi yazısı Akad, Asur, Babil, Pers, Hitit ve Urartu gibi 
pek çok uygarlık tarafından kullanılmıştır. Bu uygarlıkların toplumsal 
yapılarının tüm ayrıntıları tablet, heykeller, kabartmalar, araç-gereç 
yapım teknikleri ve pek çok maddi kalıntı bölgenin önemi hakkında 
önemli bilgiler vermektedir. Ayrıca bu uygarlıkların bilim anlayışı, fal, 

                                                 
14  Köroğlu, Eski Mezopotamya Tarihi, 46. 
15  Pollock, Antik Mezopotamya, 121-122. 
16  Köroğlu, Eski Mezopotamya Tarihi, 46-47. 
17  Kürşat Demirci, Eski Mezopotamya Dinlerine Giriş (İstanbul: Ayışığı  Yayıncılık, 2017), 90-91. 
18  Pollock, Antik Mezopotamya, 204-205. 

 

büyü, dinsel-büyüsel uygulamalar ve mabet uygulamaları hakkında 
ayrıntılı bilgiler vermektedir.19 Bölgenin hakim mimari yapısı ve yapım 
malzemelerinin zamanla uygarlıklar arası kültürel aktarım aracı haline 
geldiği ve Helen hakimiyeti ile birlikte Batı’ya taşındığı görülmektedir.20 

Avcı-toplayıcı yaşam biçiminden tarımsal faaliyete geçişle birlikte 
köy tipi dağınık ve küçük yerleşimden kent yaşamına ve büyük 
imparatorluğa doğru binlerce yılı bulan bir süreçle birlikte büyük 
kültürel kayıtlar oluşmuştur. Dinî-ekolojik açıdan çevre ve insan 
arasındaki bağımlı ilişki dinî alanda pek çok olgunun ortaya çıkmasına 
olanak tanımıştır. Tufan olgusu dinî-ekolojik açıdan bölgenin en iyi 
bilinen ortak mirası olarak ve tabletlerde kayıt altına alınmasıyla tarihsel 
ve dini değeriyle önemli bir konudur. Aynı zamanda tufanın yer 
yüzünde meydana gelip gelmediğinin yazılanlar ve anlatıların dışında 
başka izlerinin de aranması gerekmektedir. Bu izler tufan olayının 
gerçekleştiğine inanılan yerlerde yapılan arkeolojik kazılardan 
anlaşılmaktadır. Ur’da yapılan kazılarda Fırat ve Dicle nehirlerinin neden 
olduğu taşkınların beş bin yıldan iki bin yılına dek bölgede etkili 
olduğunu göstermektedir. Bulunan katmanların bazıları sadece suyla 
taşınacak özelliktedir. Bu katmanlarda herhangi bir araç-gereç 
bulunmamıştır. Arkeolojik kazılarda Ur kentinde çeşitli katmanların üst 
üste bindiği ve bunların oluşturduğu katmanların üzerine kurulan 
kentlerin daha yüksekte kaldığından daha sonra gerçekleşen su 
baskınlarında zarar görmediği anlaşılmaktadır. 21  Dolayısıyla mitolojik 
anlatıların kutsal kitaplara geçmesi çevresel olayların din olgusu 
üzerindeki etkisi bakımından önemlidir. Tufan hadisesinin 
Mezopotamya kökenli olmasında ekolojik yapı doğrudan etkilidir. İnsan 
ve çevre arasındaki etkileşim ve uyumun binlerce yıl devam eden ve 
bölge ile özdeş hale gelen tufan olayının hafızalarda hala canlı şekilde yer 
etmektedir. Çevrenin sağlamış olduğu malzeme, nesne ve ekolojik 
şartların insan tarafından hem maddi hem de manevi alanda karşılıklı 
olarak uygarlığın inşası için kullanıldığı görülmektedir. 

Mezopotamya uygarlıklarının ilk görünür olduğu zaman 
diliminden günümüze kesintisiz bir coğrafik mekân ve buna bağlı olarak 
da kültürel bağ kurulmuştur. Tufan hadisesinin tarihsel kayıtları 
                                                 
19  Köroğlu, Eski Mezopotamya Tarihi, 13-14. 
20  Derya Yılmaz, "Doğudan Batıya Tanrıların Dönüşümü: Tanrıça İnanna Athena'ya Nasıl Dönüştü", 

Doğu ve Batı Mitolojileri, ed. Esra Kökdemir-Ayşe Gül Fidan (Ankara: Delta Kültür Yayınevi, 2018); 
Ahmet Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi 4 Helenistik Dönem Felsefesi : Epikurosçular Stoacılar Septikler 
(İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınevi, 2008). 

21  Ernst Diez, The Ancient Worlds of Asia: From Mesopotamia to the Yellow River (New York: Putnam, 1961), 
23-24. 
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belirgin ve sistemli bir şekilde gelişmiştir. Güney Mezopotamya’da Ur 
şehrinde bu gelişmelere bağlı olarak Sümer zigguratları inşa edilmiş, 
hatta daha önce sayısı 17’yi bulan ve yıkılmış tapınaklara 
rastlanılmıştır.14 Yapılan kazılardan M.Ö. 4. bin yılın son dönemlerinde 
bir Sin tapınağına ulaşılmış ve çevresinde evlerin dizili olduğu 
anlaşılmıştır. Ayrıca tapınağın inşa edilirken etrafında henüz hiçbir evin 
inşa edilmediği anlaşılmıştır. Üstelik tapınağın daha önce iki kez de 
yıkıldıktan sonra inşa edildiği tespit edilmiştir.15  Bu aşamada çevresel 
koşulların dinî alanda çeşitli gereksinimlere olanak tanıdığı ortaya 
çıkmaktadır. Böylece dinî merkezlerin hem mimari olarak sürekli gelişme 
imkânı ortaya çıkmış hem de binlerce yıl sürecek bir inanç sisteminin 
varlığına tanıklık edilmiştir. Bu dönemde Güney Mezopotamya’da Ur, 
Uruk, Eridu, Obeyd gibi Sümer kentleri ortaya çıkmıştır.16 

Mezopotamya uygarlıklarının tapınak inşası ile toplumsal yapı, 
tarımsal faaliyet, savaş, doğum, ölüm gibi pek çok konuyla yakından 
irtibatlıdır. Antik dönem insanı için bir tapınak inşası ile kozmosun 
yeniden inşası anlamına gelmektedir. Kozmik alemdeki Tanrı evini 
simgeleyen yer yüzündeki tapınak kusursuz olmalıdır. Bu bakımdan 
tanrıların mutlu olması insanların da sağlıklı ve mutlu olması anlamına 
gelmektedir. Dolayısıyla tanrılar ile insanların kaderlerinin birleştiği yer 
tapınaktır. İklimlerin düzeni, tarımsal faaliyetlerin verimli olması, bir 
savaşta başarılı olma daima tapınak inşası ile tanrıların memnun 
edilmesiyle ilişkilidir. Bundandır ki her savaştan sonra elde edilen 
ganimetlerle ya yeni bir tapınak yapılır ya da eski tapınaklar 
yenilenirdi. 17  Ayrıca ilk uygarlıkların en etkileyici kalıntıları arasında 
anıtlar önemli yer tutmaktadır. Birçok dini sembol ve işaretlerin olduğu 
anıtlar bir tür gösterişin ve gücün hakimiyetine vurgu yapar. Burada 
abideleştirme işlevi olduğu görülmektedir. Özellikle ilahlaştırılmak 
istenen kişiler ya da tanrılar adına dikilen bu anıtlar geleceğe haber 
iletme özellikleriyle dini alanda da önemlidirler.18  

Bölgenin çivi yazısı Akad, Asur, Babil, Pers, Hitit ve Urartu gibi 
pek çok uygarlık tarafından kullanılmıştır. Bu uygarlıkların toplumsal 
yapılarının tüm ayrıntıları tablet, heykeller, kabartmalar, araç-gereç 
yapım teknikleri ve pek çok maddi kalıntı bölgenin önemi hakkında 
önemli bilgiler vermektedir. Ayrıca bu uygarlıkların bilim anlayışı, fal, 

                                                 
14  Köroğlu, Eski Mezopotamya Tarihi, 46. 
15  Pollock, Antik Mezopotamya, 121-122. 
16  Köroğlu, Eski Mezopotamya Tarihi, 46-47. 
17  Kürşat Demirci, Eski Mezopotamya Dinlerine Giriş (İstanbul: Ayışığı  Yayıncılık, 2017), 90-91. 
18  Pollock, Antik Mezopotamya, 204-205. 
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malzemelerinin zamanla uygarlıklar arası kültürel aktarım aracı haline 
geldiği ve Helen hakimiyeti ile birlikte Batı’ya taşındığı görülmektedir.20 
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köy tipi dağınık ve küçük yerleşimden kent yaşamına ve büyük 
imparatorluğa doğru binlerce yılı bulan bir süreçle birlikte büyük 
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arasındaki bağımlı ilişki dinî alanda pek çok olgunun ortaya çıkmasına 
olanak tanımıştır. Tufan olgusu dinî-ekolojik açıdan bölgenin en iyi 
bilinen ortak mirası olarak ve tabletlerde kayıt altına alınmasıyla tarihsel 
ve dini değeriyle önemli bir konudur. Aynı zamanda tufanın yer 
yüzünde meydana gelip gelmediğinin yazılanlar ve anlatıların dışında 
başka izlerinin de aranması gerekmektedir. Bu izler tufan olayının 
gerçekleştiğine inanılan yerlerde yapılan arkeolojik kazılardan 
anlaşılmaktadır. Ur’da yapılan kazılarda Fırat ve Dicle nehirlerinin neden 
olduğu taşkınların beş bin yıldan iki bin yılına dek bölgede etkili 
olduğunu göstermektedir. Bulunan katmanların bazıları sadece suyla 
taşınacak özelliktedir. Bu katmanlarda herhangi bir araç-gereç 
bulunmamıştır. Arkeolojik kazılarda Ur kentinde çeşitli katmanların üst 
üste bindiği ve bunların oluşturduğu katmanların üzerine kurulan 
kentlerin daha yüksekte kaldığından daha sonra gerçekleşen su 
baskınlarında zarar görmediği anlaşılmaktadır. 21  Dolayısıyla mitolojik 
anlatıların kutsal kitaplara geçmesi çevresel olayların din olgusu 
üzerindeki etkisi bakımından önemlidir. Tufan hadisesinin 
Mezopotamya kökenli olmasında ekolojik yapı doğrudan etkilidir. İnsan 
ve çevre arasındaki etkileşim ve uyumun binlerce yıl devam eden ve 
bölge ile özdeş hale gelen tufan olayının hafızalarda hala canlı şekilde yer 
etmektedir. Çevrenin sağlamış olduğu malzeme, nesne ve ekolojik 
şartların insan tarafından hem maddi hem de manevi alanda karşılıklı 
olarak uygarlığın inşası için kullanıldığı görülmektedir. 

Mezopotamya uygarlıklarının ilk görünür olduğu zaman 
diliminden günümüze kesintisiz bir coğrafik mekân ve buna bağlı olarak 
da kültürel bağ kurulmuştur. Tufan hadisesinin tarihsel kayıtları 
                                                 
19  Köroğlu, Eski Mezopotamya Tarihi, 13-14. 
20  Derya Yılmaz, "Doğudan Batıya Tanrıların Dönüşümü: Tanrıça İnanna Athena'ya Nasıl Dönüştü", 
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zamanla dini argümanlarla da harmanlanarak pek çok alanda görünür 
olmuştur. Bu bakımdan bölge, sadece coğrafik olarak tufanın izlerini 
taşımakla kalmamış aynı zamanda başta mitolojik kültür olmak üzere 
pek çok açıdan güçlü bir hafızanın meydana gelmesini sağlamıştır. 

Sonuç 
Tufan gibi insanlığın hafızasında yer eden ve pek çok farklı 

bölgede varlığı düşünülen bir doğa olayının tarihsel izlerini aramak 
önemli ve oldukça güç bir iştir. Öncelikle tufan hadisesinin 
Mezopotamya bölgesi ile özdeşleşmesinin en önemli yönü, tufanın 
izlerinin aranmasına olanak sağlayan çeşitli kanıtlardır. Her şeyden önce 
bölge yerleşim ve kent olgusunun en erken kanıtlarını sunduğu için 
hadisenin bu bölgede yaşanmasının mümkün olduğunu 
düşündürmektedir. Yine mitolojik unsurların en erken formlarının bu 
topraklarda başta tabletler olmak üzere sözlü ve yazılı kültürde temsil 
edilmesi son derece önemlidir. Çünkü vahye dayalı dinlerin kutsal 
metinlerine geçen tufan hadisesinin en erken örnekleri tabletler 
aracılığıyla kayıt altına alınmıştır. Dolayısıyla bölge haklarının 
hafızalarında tufana dair anlatıların kültürel aktarımla kuşaktan kuşağa 
canlı şekilde yaşatıldığı görülmektedir. Aynı zamanda tufanın dini alana 
ilişkin de olması, onu ayrıca dikkat çekici yapmaktadır. Hadisenin fiziki 
boyutlarının yaşanmasının çevreyle de çok yakın ilişkisi vardır. 
Mezopotamya bölgesi tümüyle düşünüldüğünde tufan hadisesi için 
çevresel koşulları taşıdığı ifade edilebilir. İnsanlar yaşadıkları çevrenin 
inşasını manevi ya da metafiziksel alandaki birikim ve kültürel 
aktarımları ile birlikte mümkün hale getirmişlerdir. 
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zamanla dini argümanlarla da harmanlanarak pek çok alanda görünür 
olmuştur. Bu bakımdan bölge, sadece coğrafik olarak tufanın izlerini 
taşımakla kalmamış aynı zamanda başta mitolojik kültür olmak üzere 
pek çok açıdan güçlü bir hafızanın meydana gelmesini sağlamıştır. 

Sonuç 
Tufan gibi insanlığın hafızasında yer eden ve pek çok farklı 

bölgede varlığı düşünülen bir doğa olayının tarihsel izlerini aramak 
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NUH TUFANI'NIN ERMENİ KÜLTÜRÜNDEKİ 
İZDÜŞÜMLERİ 

Kasım ERTAŞ 

Öz: Tufan miti, mahiyeti farklı olmakla birlikte gerek İbrahimî dinlerin 
kutsal metinlerinde gerekse paganist inançlarda yer almaktadır. Tufan 
hadiseleri içerisinde en yaygın olanı Nuh tufanıdır. Dünyanın değişik 
bölgelerinde farklı etnik ve dini grupların toplumsal hafızalarında varlığını 
sürdüren bu tufan anlatısının, söz konusu toplulukların kültürel yapısı 
içerisinde bazı yansımaları mevcuttur. Tufan miti, diğer bazı kültürlerde 
olduğu gibi Ermeni kültürü içerisinde de varlığını canlı bir şekilde 
sürdürmektedir. Ermeniler, pagan dönemde benimsedikleri tufan eksenli 
kültürel unsurları yeni dinleri içerisinde harmanlayarak onları günümüze 
kadar taşımışlardır. Çalışmada Nuh tufanının Ermeni kültüründeki bazı 
izdüşümleri ve bu bağlamda Ermenilerin Hıristiyanlığa geçtikten sonra bu 
kültürel unsurları yeni dinleri içerisinde nasıl bir motife dönüştürerek 
korudukları ele alınacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Nuh, Nuh Tufanı, Ermeniler, Mitoloji, Kültür.    

FOOTPRINTS OF THE FLOOD IN ARMENIAN CULTURE 

Abstract: The Flood myth, although its nature is different, takes place both 
in the sacred texts of Abrahamic religions and in paganist beliefs. The most 
common of The Flood events is the Noah’s flood. This flood narrative, 
which continues to exist in the social memories of different ethnic and 
religious groups in different parts of the world, has some reflections in the 
cultural structure of the communities in question. The Flood myth 
continues to exist in Armenian culture, as it does in some other cultures. 
Armenians blended The Flood-oriented cultural elements which they 
adopted in the pagan period into their new religions and carried them to 
the present day. In this study, some projections of The Flood in Armenian 
culture and in this context, how Armenians preserved these cultural 
elements in their new religion after converting to Christianity will be 
discussed.  
Keywords: Noah, The Flood, Armenians, Mythology, Culture. 
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Tufan anlatısı, Afrika kıtası ile Asya’nın bazı bölgeleri haricinde 

birçok kültürde yer almaktadır. Filistin, Hindistan, Amerika ve Çin gibi 
çeşitli bölgelerde çok sayıda halkın geleneğinde tufan miti 
bulunmaktadır. Farklı bölge ve milletler arasında yaygın olan bu tufan 
hadisesinin mahiyeti farklı olmakla beraber en yaygın olanının Nuh 
tufanı olduğunu söyleyebiliriz. Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam gibi 
dinlerin kutsal metinlerinde Nuh tufanının yer almış olması, onun 
yaygınlaşmasını ve asırlar boyunca canlılığını korumasını sağlamıştır.1  

Kendi kökenlerini Hz. Nuh’a dayandırarak onun torunu Hay(k)’ın 
soyundan geldiklerine inanan Ermeniler2 arasında Nuh tufanı anlatısı 
varlığını günümüze kadar canlı bir şekilde sürdürmüştür. Ermenilerin 
Hıristiyan olmaları da bu canlılığın devam etmesinde ayrıca bir etken 
olmuştur. Nitekim Tevrat’ta tufan hadisesi geniş bir şekilde yer almakta3 
ve İncil’de de burada anlatılanlara atıf yapılmaktadır. 4  Dolayısıyla 
Ermeniler birtakım inanış ve geleneklerini bu yeni din içerisinde 
harmanlayarak onları günümüze kadar korumayı başarmışlardır. 
Ermenilerin 4. yüzyılın başında Hıristiyanlığı hem resmi devlet dini hem 
de halkın dini olarak aynı anda kabul eden ilk millet olmaları ve 
günümüze kadar hemen tamamının bir bütün olarak Hıristiyan 
kimliklerini korumaları bu inanç ve geleneklerini muhafaza etmelerinde 
önemli bir etken olmuştur. Buradan hareketle bu çalışmada Nuh 
tufanının Ermeni kültüründeki -tespit edilebilen- bazı izdüşümleri ele 
alınacaktır. Hiç şüphesiz tufanın Ermeni kültüründeki yansımaları, tespit 
edilen bu unsurlarla sınırlı olmayabilir. Ancak tufanın Ermeni 
kültüründeki yansımasının en belirgin unsurları olan “Vartavar 
Bayramı”, “Anuşabur”, “Güvercin Motifi” ve “Ermeni Devlet Armasında 
Nuh’un Gemisi” hususları üzerinde durularak konunun mahiyeti ortaya 
konulmaya çalışılmıştır.  

 

                                                 
1  Bkz. Mircea Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi: Taş Devrinden Eleusis Mysteria’larına, İstanbul 

2003, s. 83-84; Hüseyin Güneş, İslam Tarihi Kaynaklarına Göre Nuh Tufanı ve Cudi Dağı, Ankara 2014, s. 
21; Ömer Faruk Harman, “Tûfan”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), İstanbul 2012, c. 41, 
s. 319.  

2  Moses Khorenatsi, History of the Armenians, (Trans. Robert W. Thomson), London 1978, s. 74; Michael 
Chamich, History of Armenia, Calcutta 1827, c. 1, s. 4-5; George A. Bournoutian, Ermeni Tarihi: Ermeni 
Halkının Tarihine Kısa Bir Bakış, (Çev. Ender Abadoğlu-Ohannes Kılıçdağı), İstanbul 2011, s. 24; 
Keğam Kerovpyan, Mitolojik Ermeni Tarihi, (Çev. Sarkis Seropyan), İstanbul 2012, s. 11. 

3  Yaratılış 6:1-22,7:1-24,8:1-22.  
4  Matta 24:37-39, Luka 17:26-27. 

 

1. Vartavar Bayramı 
 Halk kültürünün en önemli dışavurumu olarak kabul edilebilecek 

bayramlar, toplumların geçmişini, dünya görüşünü ve tarihini 
yansıtırlar. Bu bağlamda Ermenilerin bayramları da halkın yarattığı, 
ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı gelenek, kültür ve tarih birikimi ile 
yaşam felsefesinin toplamı olarak kabul edilebilir. Günümüzde 
Ermenilerce kutlanan bayramların ve yortuların birçoğunun belki de 
kaynağı antik dönemlere dayanır. Ermeniler Hıristiyanlığı resmen kabul 
ettikten sonra bu bayramlar da yeni dine uyarlanmış ve Hıristiyanlıkla 
bağdaştırılmaya çalışılarak kutlanmaya devam edilmiştir.5 Böylece din ve 
kültür etkileşiminin en bariz örneklerinden birisi olarak karşımıza çıkan 
bayramlar, toplumun karşılaştığı birtakım dini uygulamaları, toplumsal 
zihin süzgecinden geçirerek ve kısmen onu değiştirerek o topluma özgü 
kimi değerlerle bütünleşmesini sağladığı önemli toplumsal değerlerdir.6  

Ermeniler Hıristiyanlığı kabul etmeden önceki dönemlerde 
Vartavar bayramında namus ve iffetin sembolü olarak bilinen Tanrıça 
Anahit adına törenler yapmaktaydılar. Bu törenler sırasında bir güvercin 
ve gül Tanrıça Anahit’in heykeline armağan edilmekteydi.7 Ermeniler 
Hıristiyanlığı kabul ettikten sonra ise bu bayramı, ‘İsa Mesih’in görünüm 
değişimi’ (transfigürasyon)8 bayramı ile birleştirerek kutlamaya devam 
etmişlerdir. 

Ermenice ‘Vart’ gül, ‘var’ ise alevli, ışıl ışıl parıldayan anlamında 
olup; Vartavar ‘alev saçan gül’ anlamına gelmektedir. Vartavar günü, 
bütün ibadethaneler renk renk çiçekler ve güllerle süslenir. Dolayısıyla 
Ermeniler arasında ‘gül bayramı’ olarak da bilinen bu bayram, güllerin 
en bol olduğu bir dönemde, 28 Haziran ile 1 Ağustos tarihleri arasında 
kutlanmaktadır.9 

Ermenilerin en eski bayramlarından birisi olan Vartavar 
bayramında Ermeniler, güvercin uçurup birbirlerinin üzerine su atıp, 
şakalaşarak eğlenirler. Bundan dolayı bugüne ‘su günü’ de 
denilmektedir. İnsanların birbirlerini su ile ıslatmaları geleneği, tufan 
efsanesine dayanmaktadır. Tufan ile beraber Tanrı’nın günahkâr dünyayı 
temizlemesiyle evrensel bir vaftiz gerçekleştirdiğine inanılır. Ayrıca bu 

                                                 
5  Sarkis Seropyan, Cangülüm Anahit ve Kazben: Ermeni Tanrılar Konuşuyor, İstanbul 2003, s. 39. 
6  İsmet Tunç, Antropoloji ve Din, Ankara 2021, s. 81-82. 
7  Mehmet Yılmaz, Ermeni Mitolojisi, Ankara 2015, s. 37. 
8  Bkz. Matta 17: 1-5. 
9  Malachia Ormanian, The Church of Armenia, s. 186; S. M. Gregory, The Land of Ararat, s. 251; Sarkis 

Seropyan, Cangülüm Anahit ve Kazben, s. 55. 
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5  Sarkis Seropyan, Cangülüm Anahit ve Kazben: Ermeni Tanrılar Konuşuyor, İstanbul 2003, s. 39. 
6  İsmet Tunç, Antropoloji ve Din, Ankara 2021, s. 81-82. 
7  Mehmet Yılmaz, Ermeni Mitolojisi, Ankara 2015, s. 37. 
8  Bkz. Matta 17: 1-5. 
9  Malachia Ormanian, The Church of Armenia, s. 186; S. M. Gregory, The Land of Ararat, s. 251; Sarkis 

Seropyan, Cangülüm Anahit ve Kazben, s. 55. 
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festivalde insanların birbirlerine su serpmesi, sevgi ve affediciliğin 
sembolü olarak da görülmektedir.10  

Ermeniler bu etkinliklerin yanı sıra büyük şenlikler düzenleyerek 
Vartavar bayramını kutlamaktadırlar. Ermeni Patrikliği tarafından 
kendisine verilen bir görev dolayısıyla 1877 yılında Anadolu’nun bazı 
bölgelerine seyahat gerçekleştiren Rahip Vahan Bardizaktsi (Der 
Minasyan), burada şahit olduğu Vartavar kutlamaları hakkında şu 
gözlemleri aktarmaktadır: “Manastırların kutlama günleri içinde en 
gösterişlisi Vartavar’dır. O gün eğlence düzenlemeyen köy veya şehir yoktur. 
Türk ve Kürt köylüleri o gün Ermenilerden daha büyük kutlamalar yapıyorlar. 
Birbirlerine su serpip, güvercinler uçuran Ermeniler bize Nuh’un günlerini 
hatırlatıyorlar. O güne has vartavar öküzü merasime dâhil edilir. Kurbanlık 
öküz çiçeklerle süslenir, rengârenk kınalanır, boynuzlarına mumlar takılır, 
önünden ve ardından şarkılar okunarak kesileceği yere götürülür.”11  

2. Anuşabur (Aşure) 
Ermeni kültüründe tören ve şenlik mutfağına ait bazı yemeklerin 

kaynağı Nuh tufanı ile irtibatlandırılmaktadır. Müslümanların aşure12, 
Rumların koliva ve Ermenilerin anuşabur diye adlandırdıkları tatlının 
kökeni Ermenilerce Nuh tufanı ile açıklanmaktadır. İnanışa göre Hz. Nuh 
ile beraberindekiler tufandan kurtulduktan sonra gemide bulunan 
zahireleri karıştırarak bir çorba pişirmişlerdir. Bu kurtuluş gününün 
anısına o gün buğday, nohut, kayısı kurusu, kuru üzüm, kuru fasulye, 
kuru incir vs. birtakım hububat ve kuruyemiş karıştırılarak 
anuşabur/aşure pişirilerek dağıtılır. Ermeniler bu etkinliği, İsa Mesih’in 
doğum günü olarak kutlanan Dzununt bayramı (6 Ocak) ile birleştirerek 
‘Tanrı eve bereket versin’ temennisiyle komşularına ve misafirlerine 
ikram ederler.13 

3. Güvercin Motifi 
Güvercin, Ortadoğu’da saflığı ve ruhu simgelemektedir. Ağzında 

zeytin dalı taşıyan güvercin de barışın sembolü olarak kabul edilmiştir. 

                                                 
10  Louis A. Boettiger, Armenian Legends and Festivals, s. 56; Mıgırdiç Margosyan, Biletimiz İstanbul’a 

Kesildi, s. 62; Kasım Ertaş, Osmanlı İmparatorluğu’nda Diyarbakır Ermenileri, İstanbul 2015, s. 243-244; 
Ahmet Gül, “Su Kültü ve Tufan”, Uluslararası Hz. Nuh ve Cudi Dağı Sempozyumu (27-29 Eylül 
2013), İstanbul 2014, s. 185.  

11  Vahan Bardizaktsi, “Sıla’dan Sözler”, Palu-Harput 1878, (Çev. Sirvart Malhasyan-Arsen Yarman), 
İstanbul 2010, c. 2, s. 66.  

12  Müslümanların aşure kutlamaları hakkında geniş bilgi için bkz. Eyüp Baş, “Aşure Günü, Tarihsel 
Boyutu ve Osmanlı Dini Hayatındaki Yeri Üzerine Düşünceler”, AÜİFD, c. 45, sy. 1 (2004), s. 182. 

13  Takuhi Tovmasyan, Sofranız Şen Olsun, İstanbul 2011, s. 103; Marie Helene Sauner Leroy, “Türk 
Aşuresi, Ermeni Anuş-Aburu, Rum Kolivası”, Tarih ve Toplum, sy. 40 (Nisan 1987), s. 8-9. 

 

Farklı kültürdeki tufan anlatıları incelendiğinde bu anlayışın kaynağının 
tufan ile ilintili olduğu anlaşılmaktadır. Tevrat’a göre tufan başladıktan 
yedi ay sonra gemi karaya oturur. Sular onuncu aya kadar gittikçe azalır. 
Bundan kırk gün sonra Nuh geminin penceresini açar ve suların 
yeryüzünden çekilip çekilmediğini anlamak için kuzgunu dışarı 
gönderir. Kuzgun geri gelmeyince bu sefer güvercini gönderir. Güvercin 
konacak bir yer bulamayınca geri döner. Nuh yedi gün sonra tekrar 
güvercini gönderir. Bu sefer güvercin, gagasında yeni kopmuş bir zeytin 
yaprağıyla gemiye döner. Nuh yedi gün daha bekledikten sonra 
güvercini tekrar gönderir ve bu sefer güvercin geri dönmez.14 Hz. Nuh 
gemiden indikten sonra Tanrı’ya sunak hazırlayarak şükranlarını sunar.15 
Bunun üzerine Tanrı, “İnsanlar yüzünden yeryüzünü bir daha 
lanetlemeyeceğim. Çünkü insan yüreğindeki eğilimler çocukluğundan beri 
kötüdür. Şimdi yaptığım gibi bütün canlıları bir daha yok etmeyeceğim”16 ve 
“Sizinle antlaşmamı sürdüreceğim: Bir daha tufanla bütün canlılar yok 
olmayacak. Yeryüzünü yok eden tufan bir daha olmayacak.” 17  diyerek 
insanlarla bir barış antlaşması yapmaktadır. Böylece güvercin de 
günümüze kadar bu barışın bir simgesi olarak görülmüştür. 

Yukarıda zikredilenlerin yanı sıra İncil’de İsa Mesih vaftiz 
olduktan sonra göklerin açıldığı ve Tanrı’nın Ruhu’nun güvercin gibi 
inip onun üzerine konduğu şeklindeki bilgiler 18 , güvercinin saflığın 
simgesi olarak zikredilmesi 19  ve adının olumlu bir şekilde en çok 
zikredilen hayvanlardan birisi olması dolayısıyla güvercinin Hıristiyan 
topluluklar arasında ayrı bir önemi bulunmaktadır. Bu bağlamda 
Ermeniler arasında güvercin hem Nuh tufanındaki hem de İncil’deki 
sembolik değerinden dolayı önemli bir figür olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Daha önce ifade edildiği gibi Ermeniler, Nuh tufanından 
kurtuluşu simgeleyen Vartavar bayramında güvercin uçurarak 
sevinçlerini göstermektedirler. Bunun yanı sıra bazı Ermeni kiliselerinin 
duvarlarına da güvercin motifi işlenmiştir. 20  Ayrıca vaftiz sırasında 
kullanılan müron yağının ağırlıklı olarak gümüşten imal edilen kupası da 
genellikle güvercin şeklinde yapılmaktadır. 21  Günümüzde 

                                                 
14  Yaratılış 8:6-12. 
15  Yaratılış 8:20. 
16  Yaratılış 8:21. 
17  Yaratılış 9:11. 
18  Bkz. Matta 3:16; Markos 1:10; Luka 3:21-22; Yuhanna 1:32. 
19  Matta 10:16. 
20  Pars Tuğlacı, İstanbul Ermeni Kiliseleri, İstanbul 1991, s. 199. 
21  Mıgırdiç Margosyan, Söyle Margos Nerelisen?, İstanbul 2011, s. 22. 
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Eçmiadzin’deki müronun kutsandığı kazanın kapağının üzerinde de bir 
güvercin motifi yer almaktadır.22 

4. Ermenistan Devlet Armasında Nuh’un Gemisi 
Günümüzde çok sayıda devlet, kendi ülkelerinin geçmişini, 

kültürünü ve milli kimliklerini tanımlamak için bayraklarının yanında 
bir de arma kullanmaktadır. Bu bağlamda Nuh tufanının Ermeni 
kültüründeki yansıması, Ermenistan Devlet armasında kendisini 
göstermektedir. Ermenistan’ın, 19 Nisan 1992 tarihinde parlamento 
tarafından onaylan armasında Ağrı Dağı üzerine oturmuş vaziyetteki 
Nuh’un gemisi yer almaktadır. Ancak bu tarihten önceki armalarda gemi 
motifi yer almamıştır. Nitekim 1918 yılında kurulan Ermenistan 
Demokratik Cumhuriyeti’nin ilk armasında Ağrı Dağı vardır ancak 
Nuh’un gemisi yoktur. Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin (2 
Aralık 1920-21 Eylül 1991) armasında da yine Ağrı Dağı vardır ancak, 
Nuh’un gemisi burada yoktur. Ancak ifade edildiği üzere 1992 yılında bu 
armaya Nuh’un gemisi figürü eklenmiştir.    

Merkezinde bir kalkanın bulunduğu armada, sola bakan bir kartal 
ve sağa bakan bir aslan figürü bulunmaktadır. Merkezdeki kalkanın 
ortasında Ağrı Dağı üzerinde Nuh’un gemisi yer almaktadır. Bu figürün 
etrafında ise Ermeni tarihinde önemli bir yere sahip olan dört Ermeni 
kraliyet hanedanının armaları yerleştirilmiştir. Sol üst köşede Pakraduni 
(Doğu Ermenice telaffuzu Bagratuni), sağ üst köşede Arşaguni/Arsakid; 
sol alt köşede Ardaşesyan ve sağ alt köşede Rupenyan hanedanlıklarının 
sembolleri yer almaktadır.23 
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Resim-1: 23 Temmuz 2017 tarihindeki Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç 
Kilisesi’nin bahçesinde Vartavar kutlamasından bir kare. 
(http://www.agos.com.tr/tr/foto-detay/550/kinaliada-da-cocuklarin-
vartavar-coskusu ) 

 

Resim-2: Üzerinde güvercin motifinin yer aldığı Eçmiadzin’de müronun 
kutsandığı kazan. (http://armhandmade.blogspot.com/2015/08/blog-
post_20.html ) 

 

 

Resim-3: Güvercin motifli Müron yağı kupası.   

(https://www.gettyimages.ie/detail/news-photo/father-vertanes-
kalayjian-blesses-the-water-with-holy-oil-news-
photo/2847565?adppopup=true ) 

 

Resim-4: Ağrı Dağı üzerinde Nuh’un gemisinin tasvir edildiği Ermenistan 
devlet arması. (https://www.gov.am/en/official/) 
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Öz: Cudi Dağı’na geçmişte farklı kesimler tarafından birçok seyahat 
gerçekleştirilmiştir. Ancak bu seyahatlerin gerçekleştirilme sebeplerini 
bilmek, Cudi Dağı’nın gerek geçmişteki konumu gerekse günümüzdeki 
konumu hakkında bir yorumda bulunmak açısından önemlidir. Bu amaçla, 
bu çalışma da söz konusu seyahatlere ve sebeplerine odaklanmıştır. 
Çalışmada sadece geçmişte bazı seyyahlar tarafından yapılmış seyahatler 
incelenmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda, geçmişte yapılmış 
seyahatlerin özellikle İslam tarihçileri/coğrafyacıları/seyyahları tarafından 
yapıldığına, Tufanın izlerini aramak ve “ibadet” olmak üzere inanç çatısı 
altında birleştirilebileceğine ulaşılmıştır. Bu da, Cudi Dağı’nın yüceliğine ve 
kutsallığına işaret etmektedir. Cudi Dağı, sadece geçmişte değil, 
günümüzde de inanç anlamında önemli bir yer teşkil etmektedir. 
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TRAVELS MADE TO MOUNT CUDI IN THE PAST AND THEIR 
REASONS 

Abstract: Many travels have been made to Mount Cudi by different groups 
in the past. However, knowing the reasons for these travels is important in 
terms of commenting on the past and present position of Mount Cudi. For 
this purpose, this study also focused on these travels and their reasons. In 
this study, only the travels made by some travelers in the past were 
examined. As a result of the evaluation, it was concluded that the travels 
made in the past especially by Islamic historians/geographers/travelers 
and that these could be combined under the roof of belief searching for the 
traces of the Flood and “Worshiping”. This indicates the greatness and 
sanctity of Mount Cudi. Mount Cudi has an important place in terms of 
faith  not only in the past but also today. 
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sonucudur. İnsan, merak ettiği bir şeyin peşine düşmekte ve onu 
bulmak/deneyimlemek istemektedir. 

Cudi Dağı, günümüzde Tufan ile ilgili sıklıkla gündeme 
gelmektedir. Ancak Cudi Dağı sadece günümüzde değil, geçmişte de ilgi 
gören bir dağ konumunda olmuştur. Bu sebepledir ki, geçmişte Cudi 
Dağı’na birtakım seyahatler gerçekleşmiştir. Bu seyahatlerin elbette farklı 
sebepleri bulunmaktadır. Ancak günümüzü yorumlayabilmek için, 
öncelikle geçmişi bilmek gerekmektedir. Bu şekilde geçmişle gelecek 
arasında bir bağ kurularak, günümüze dair bir değerlendirmede 
bulunulabilecektir. 

Cudi Dağı’na geçmişte yapılmış bahse konu birtakım seyahatlerin 
niçin meydana geldiği önemli bir soru işaretidir. Bu çalışma, bu sorudan 
yola çıkılarak tasarlanmıştır. Çalışmada Cudi Dağı’na geçmişte yapılmış 
bazı seyahatlerin sebepleri üzerinde durulmuş, böylece bu seyahatlerden 
yola çıkılarak Cudi Dağı’nın konumu hakkında bir değerlendirmede 
bulunmak amaçlanmıştır. Bu değerlendirme, belli seyahatler kapsamında 
yapılmıştır. Çalışmada sadece geçmişte bazı seyyahlar tarafından 
yapılmış seyahatler incelenmiştir. 

1. İhtişamlı Bir Dağ: Cudi 
Cudi Dağı, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Şırnak 

ilinin sınırları içinde 37° 22´ 10" Kuzey enlemi ve 42° 20´ 38" Doğu 
boylamı koordinatlarında bulunan, 2114 metre yüksekliğinde bir dağdır. 
Şırnak’a 17 km., Cizre’ye 32 km., Irak sınırına 15 km., Musul’a 180 km. 
uzaklıktadır. Elips yapıda sıradağlardan oluşmaktadır. Dağın üzerinde 
2000 metreyi aşan ve en yükseği 2114 metre olan dört tepe 
bulunmaktadır. Cudi Dağı’nın gerek günümüzde gerekse geçmişte Nuh 
Tufanı ve Nu Peygamber ile gündeme geldiği dikkati çekmektedir. Bu 
nedenle, dinler tarihi açısından önemli bir dağ konumundadır. Nitekim 
bahse konu tepelerden biri (2017 metre yüksekliğinde) “Nuh Peygamber 
ziyareti tepesi” ismiyle anılmaktadır (Güneş, 2014). 

Cudi Dağı’nın temelinde kütlevî kalkerler bulunmaktadır. Bu 
temelin üstünde ise yeşil renkli (ofiolit) ve daha genç (üst kretase - 
paleosen yaşlı) bir seri yer almaktadır. Cudi Dağı her ne kadar bazı 
yerlerde sarp ve engebeli özelliklere sahip olsa da, yürüyüşü kolay bir 
dağdır. Dağın güney kısmından Dicle Nehrine akan sel ve çaylar 
bulunmaktadır. Özellikle güney ve batı yönünden oldukça görkemli bir 
görüntüsü bulunmaktadır. Cudi Dağı’nın bulunduğu bölge, iklim 

 

açısından kuraktır. Buna rağmen, Cudi’ye 500 milimetrenin üzerinde 
yağmur düşmektedir. Bu nedenle, önemli bir kısmı tahrip edilmiş olsa 
da, 1500-2000 metreler arasında ve dağın kuzey kısmında çam ve meşe 
ağacı topluluklarının bulunduğu görülmektedir. Güney yamacının 
üzerinde ise seyrek de olsa meşe ağaçları bulunmaktadır (Kaynak, 2019). 

Cudi Dağı birtakım özelliklerinden dolayı, tarih boyunca 
seyahatler gerçekleştirilen bir dağ konumunda olmuştur. İlk seyahatler, 
özellikle 19. yüzyıl başlarından itibaren yapılmıştır. 1897 yılında Cudi 
Dağı’ndaki kaya kabartmaları Hormuzd Rassam tarafından (Rassam, 
1897), yakın tarihte ise aynı sebeple Prof. Dr. Hayat Erkanal ve ekibi 
tarafından incelenmiştir (Erkanal, 1987). Aynı alanda 1980’li yılların 
sonlarında çalışmalar yapılmıştır (Algaze ve Rosenberg, 1991). Bu 
çalışmalardan belki de en günceli, 2004-2006 yılları arasında Prof. Dr. 
Gülriz Kozbe ve ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar 
sonucunda, Cudi Dağı’nda çok sayıda yerleşim yeri bulunmuştur 
(Kozbe, 2005). Her ne kadar bu seyahatler/incelemeler yakın tarihe 
dayansa da, geçmişteki seyahatler ve sebepleri üzerine odaklanmış 
bilimsel bir çalışmanın olmaması, literatür açısından bir eksiklik olarak 
değerlendirilmektedir. Bu sebeple, sonraki başlık altında Cudi Dağı’na 
geçmişte yapılmış seyahatlere ve sebeplerine odaklanılmıştır. 

2. Cudi Dağı’na Yapılmış Seyahatler: Sebepler ve Söylemler 
Cudi Dağı’na geçmişte birçok seyahat gerçekleştirilmiştir. Bu 

seyahatlere ilişkin literatür incelendiğinde, göze ilk çarpan husus, bu 
seyahatlerin özellikle İslam seyyahları tarafından gerçekleştirildiğidir. 
Nitekim bu seyahatlere ilişkin izlenimler, seyyahların kendi eserlerinde 
detaylı bir şekilde yer almıştır. Bu sebeple, bu çalışma İslam 
tarihçileri/coğrafyacıları/seyyahları tarafından Cudi Dağı’na yapılmış 
seyahatler kapsamında yapılmıştır. Söz konusu seyyahların 
gerçekleştirmiş olduğu seyahatlere ilişkin tespitleri, Cudi Dağı’nın 
konumu hakkında büyük bir önem taşımaktadır (Güneş, 2014). 

Herevî, ömrünün önemli bir kısmını seyahatlere ayırmıştır. Bu 
seyahatlerinin birçoğunda gittiği yerlerdeki türbelere ayrı bir önem 
vermiştir. Herevî, Cudi Dağı’na da ziyaret gerçekleştirmiştir. Hatta bir 
eserinde Cudi Dağı’na gerçekleştirmiş olduğu seyahatle ilgili, Cudi 
Dağı’nda yaşlı bir adamla karşılaştığını, yaşlı adamın kendisine bir tahta 
vererek bu parçanın Nuh’un gemisinden kalma olduğunu aktarmıştır. 
Herevî, Cudi Dağı ve çevresiyle ilgili seyahatlerini anlatırken, Nuh 
Tufanına ve Nuh’un gemisine sık sık atıfta bulunmuştur. Nitekim yapmış 
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geçmişte yapılmış seyahatlere ve sebeplerine odaklanılmıştır. 

2. Cudi Dağı’na Yapılmış Seyahatler: Sebepler ve Söylemler 
Cudi Dağı’na geçmişte birçok seyahat gerçekleştirilmiştir. Bu 

seyahatlere ilişkin literatür incelendiğinde, göze ilk çarpan husus, bu 
seyahatlerin özellikle İslam seyyahları tarafından gerçekleştirildiğidir. 
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Dağı’nda yaşlı bir adamla karşılaştığını, yaşlı adamın kendisine bir tahta 
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olduğu bir seyahati şöyle belirtmektedir: “Cûdî Dağı’nda, yaşı oldukça 
ilerlemiş bir adamla karşılaştım. Bana bir tahta parçası verdi ve onun, Nûh ’un 
gemisinden kalan bir parça olduğunu anlattı; tabi doğru söylüyorsa, doğrusunu 
Allah bilir.”. Bir başka seyyah olarak Zemahşerî, dağları anlattığı 
eserinde, Cudi Dağı’nı Nuh’un gemisinin inşa edildiği yer olarak 
anlatmaktadır. Her ne kadar Zemahşerî’nin Cudi Dağı’na seyahat yapmış 
olup olmadığı tam olarak anlaşılmasa da, Cudi Dağı’nı Nuh Tufanı’na 
atıfta bulunarak anlatması dikkat çekicidir. Cudi Dağı’na yapılmış 
seyahatler incelendiğinde, tanınan bir seyyah olarak İbni Batuta’dan çok 
bahsedildiği görülmektedir. İbni Batuta, yapmış olduğu seyahati Cizre’ye 
gerçekleştirmiş olsa da, birçok yerde Cudi Dağı’ndan bahsetmektedir. 
Seyyah, yazılarında Cudi’nin oldukça ihtişamlı ve Nuh’un gemisinin 
oturduğu bir dağ olduğunu belirtmektedir. Arkeologlar arasında da 
Cudi Dağı’na seyahat gerçekleştirmiş olan birçok kişi bulunmaktadır. 
Bunlardan belki en bilineni İngiliz arkeolog Gertrude L. Bell’dir. 
Araştırmacı Cudi Dağı’na gerçekleştirmiş olduğu seyahatler sonucunda, 
Cudi Dağı’nın Tufan’ın gerçekleştiği yer olduğuna ilişkin birçok işaretin 
bulunduğunu belirtmektedir. Araştırmacı, konuyu daha da iddialı hale 
getirerek, bu seyahatler sonucunda Nuh’un gemisinin Cudi Dağı’nda 
olduğunu bizzat gördüğünü belirtmektedir (Güneş, 2014; Kaynak, 2019). 
1954 yılında Friedrich Bender, Cudi Dağı’nı ziyaret etmiştir. Bu 
ziyaretinde kendisine iki yerel rehberin eşlik ettiğinden söz eder. Bu 
seyahat esnasında, küçük parçalar halinde, ancak çürümüş ahşap 
kalıntılarının bulunduğunu anlatır. Bu ahşap kalıntıları daha sonra bir 
laboratuarda incelenmiş ve yaklaşık 2000 yıllık bir geçmişinin olduğu 
tespit edilmiştir. Sonraları yapılan tekrarlı incelemeler, bu bulguyu 
doğrulamıştır. Roller (2013), bu ahşap kalıntılarının muhtemelen Nuh’un 
gemisinden kalma olduğunu belirtmektedir. Yine Gertrude Bell ve 
Stephen Compton Cudi Dağı'na seyahat eden ziyaretçiler arasındadır. Bu 
iki seyyahın/araştırmacının Cudi Dağı’na gerçekleştirdikleri seyahatin 
temel amacının ilmi olduğu ve kendilerini kutsal açıdan etkilemiş olan 
bu dağı görmek istedikleri olarak belirtilmektedir (Roller, 2013). Cudi 
Dağı’na gerçekleştirmiş seyahatlere bakıldığında, bu seyahatlerin 
Nuh’un gemisini görmek amacıyla yapıldığı dikkati çekmektedir. İbn el-
Amid’in yedinci yüzyılda, Herakleios'un Persleri fethettikten sonra 
gemiyi görmek amacıyla Cudi Dağı'na bir ziyaret gerçekleştirmiş olması; 
büyük çapta seyahatleriyle bilinen El-Mes'udi’nin Nuh’un gemisinin 
Cudi’nin tepesinde durduğuna işaret etmesi; dördüncü yüzyılda 
Konstantinopolis patriği Chrysostom’un geminin kalıntılarının Cudi’de 

 

saklanıyor olduğundan bahsetmesi; MS dördüncü yüzyılda Salamis 
Piskoposu Epiphanius’un gemi kalıntılarının dikkatli bir şekilde 
bakıldığında Cudi Dağı’nda görülebileceğini söylemesi (Crouse 2013); 
İbn Ebî Bekir ez-Zührî’nin Cudi Dağı’nın zirvesinde Nuh’un gemisinden 
kalma tahtaların bulunduğunu belirtmesi (Güneş, 2014) geçmiş 
dönemlerde Cudi Dağı’na yapılmış seyahatlerin temel amacını gözler 
önüne sermektedir. 

Cudi Dağı, geçmiş dönemlerde kutsallığından ötürü hac 
ziyaretlerinin de yapıldığı önemli bir yer özelliği taşımıştır. Bu sebeple, 
farklı inançlara mensup insanlar dağı ziyaret ederek hac vazifelerini 
yerine getirirdi. Öyle ki yüzyıllar boyunca, gemi kalıntılarını gören, 
Nuh'u anan ve Cudi’nin farklı bölgelerinde kiliseler ve camiler inşa eden 
birçok hacı olduğu belirtilmektedir. Crouse (2013), söz konusu 
ziyaretçiler arasında piskoposların ve alimlerin de bulunduğunu 
söylemektedir. Her ne kadar günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş olsa 
da, Cudi Dağı geçmiş dönemlerde birçok dinden insanın bir araya 
gelerek Nuh Peygamber onuruna şenlik düzenlendiği bir dağ 
konumunda da olmuştur. Bu husus, Cudi’nin sadece Müslümanlar için 
değil, farklı dinlere mensup insanlar tarafından da önemsendiğine ve 
ziyaret edildiğine işarettir.  

Cudi Dağı veya çevresine yapılmış seyahatler incelendiğinde, 
Semanin köyünden ayrıca bahsedildiği de dikkati çekmektedir. Semanin, 
suyun bol olduğu nehir kıyısında ve Cûdî Dağı yamaçlarındadır. 
Rivayete göre, bu yerleşim yeri tufandan sonra inşa edilmiştir. Bu sebeple 
de, Tufandan sonra kurulan ilk yerleşim yeri olduğu söylenir. Makdisî’ye 
göre, Cezîre bölgesi mukaddes bir bölgedir ve bölgenin kutsallığını 
artıran unsurların başında Semanin Köyü gelmektedir (Güneş, 2014; 
Özdemir, 2016). 

Cudi Dağı’nın zirvesinde Sefine olarak adlandırılan bir mescit 
bulunduğu birçok yerde belirtilmektedir. Zekeriya el-Kazvinî burayı 
birçok İslam coğrafyacısının/seyyahının aksine mescit değil, kilise olarak 
tanımlamaktadır. Her ne kadar bu tanımlama literatürdeki diğer 
tanımlamalarla uyuşmasa da, Kazvinî de Nuh’un gemisinin Cudî 
Dağı’na indiği düşüncesindedir (Güneş, 2014). Bu durum, Kazvinî’nin de 
birçok seyyah gibi Cudi Dağı’na Nuh’un gemisini araştırmak amacıyla 
seyahat gerçekleştirdiği şeklinde yorumlanabilir. 

Cudi Dağı, gerek İslamiyet gerekse Hıristiyanlık öncesi 
dönemlerde kutsal bir yer olarak seyahatler gerçekleştirilmiş bir dağ 
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seyahat gerçekleştirdiği şeklinde yorumlanabilir. 
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konumunda olmuştur. Zamanında bazı insanların Cudi Dağı’ndan 
aldıkları parçaları, fesatları önlemek için muska olarak kullandıkları 
belirtilmektedir (Roller, 2013). Roller (2014), 1983'te bir grup kâşifin Cudi 
Dağı'nın zirvesine çıktığını ve özellikle yerel rehberlerin kendilerine 
küçük parçalar halinde ufalanan karanlık malzemeler verdiklerini, bu 
parçaların ise kaşifler tarafından muska olarak kabul edildiğini 
belirtmektedir. Hatta Yahudi geleneğinde Nuh'un gemisinin bir 
parçasının kralın Ninova'daki tapınağına getirildiği anlatılmaktadır 
(Finkel 2014). Geçmişte Cudi Dağı’ndan parçaların getirildiğine ilişkin 
birçok söylem bulunmaktadır. Tüm bunlar, Cudi Dağı’nın yüzyıllardan 
beri, birçok din için kutsal bir mekân olarak kabul edildiğini 
göstermektedir. 

Sonuç 
Bu çalışma kapsamında incelenen seyahatlere ve sebeplerine 

bakıldığında, Cudi Dağı’na yapılmış seyahatlerin öncelikli sebebinin Nuh 
Tufanı’nın izlerini aramak olduğu söylenebilir. Crouse ve Franz (2006) 
Nuh Tufanı’nın Cudi Dağı’nda gerçekleştiğini özellikle arkeologlar 
tarafından da kanıtlandığını, hatta Nuh’un gemisinden kalma parçaların 
MS 1. binyılın sonlarına kadar görüldüğünü belirtmektedir. Bu sebeple 
Cudi Dağı’nı sadece tufan açısından ele almak yetersiz kalacaktır. Zira 
Cudi Dağı, yüksek ihtişamıyla sembolik bir anlamı yansıtmaktadır. 
Geçmişte Cudi Dağı’na özellikle Hac ziyaretlerinin gerçekleştirilmiş 
olması, bunun önemli bir işaretidir. Tarihçilere göre de Cudi Dağı önemli 
bir ibadet yeridir (Crouse ve Franz, 2006). Dolayısıyla Cudi Dağı’na 
yapılmış seyahatlerin bir diğer önemli sebebinin de inanç olduğu 
anlaşılmaktadır. Öyle ki geçmişte yapılmış seyahatler incelendiğinde, her 
ne kadar bazı arkeologların seyahatleri söz konusu olsa da, önemli bir 
kısmının İslam tarihçileri/coğrafyacıları/seyyahları tarafından yapıldığı 
göze çarpmaktadır. Bu durum, Cudi Dağı’nın kutsallığına ayrı bir atıf 
vermektedir. 

Bazı efsanelere göre, Nuh Tufanı esnasında gemi esasında 
Anadoluya sürükleniyor ve Cudi’ye oturuyor. Nitekim birçok eserde, 
geminin Cudi’ye oturduğu belirtilmektedir. Gerçekleştirilmiş seyahatler 
de dikkate alındığında, seyyahların Nuh’un gemisinden kalıntılar olup 
olmadığı yönünde seyahatler gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır. Buradan 
şu çıkarım yapılabilir: Gerek yapılan seyahatler gerekse bilimsel 
araştırma sonuçları, geminin Cudi’ye oturduğuna işaret etse de, bu bir 
sonuçtur. Ancak sonuç eylemin başlangıcı demek değildir. Burada akla 

 

bir soru gelmektedir: Nuh Tufanı Cudi Dağı’nda mı gerçekleşmiştir, 
yoksa Cudi Dağı’nda son mu bulmuştur? Bu soru, bilimsel açıdan 
araştırılmaya ve cevaplanmaya muhtaç durumdadır. 

Bu çalışma sonucunda, geçmişte Cudi Dağı’na yapılmış seyahatler, 
Nuh’un gemisinin izlerini aramak ve “ibadet” olmak üzere inanç çatısı 
altında birleştirilebilir. Bu da, Cudi Dağı’nın yüceliğine ve kutsallığına 
işaret etmektedir. Cudi Dağı, sadece geçmişte değil, günümüzde de inanç 
anlamında önemli bir yer teşkil etmektedir. Üç kutsal kitapta da Cudi 
Dağı’ndan bahsedilmesi, Cudi Dağı’nın bu açıdan ele alınması ve 
incelenmesi gerektiğini göstermektedir. Öte yandan, bu potansiyel Cudi 
Dağı’na inanç turizmi açısından da bakılması gerektiğinin önemli bir 
göstergesidir. 
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konumunda olmuştur. Zamanında bazı insanların Cudi Dağı’ndan 
aldıkları parçaları, fesatları önlemek için muska olarak kullandıkları 
belirtilmektedir (Roller, 2013). Roller (2014), 1983'te bir grup kâşifin Cudi 
Dağı'nın zirvesine çıktığını ve özellikle yerel rehberlerin kendilerine 
küçük parçalar halinde ufalanan karanlık malzemeler verdiklerini, bu 
parçaların ise kaşifler tarafından muska olarak kabul edildiğini 
belirtmektedir. Hatta Yahudi geleneğinde Nuh'un gemisinin bir 
parçasının kralın Ninova'daki tapınağına getirildiği anlatılmaktadır 
(Finkel 2014). Geçmişte Cudi Dağı’ndan parçaların getirildiğine ilişkin 
birçok söylem bulunmaktadır. Tüm bunlar, Cudi Dağı’nın yüzyıllardan 
beri, birçok din için kutsal bir mekân olarak kabul edildiğini 
göstermektedir. 

Sonuç 
Bu çalışma kapsamında incelenen seyahatlere ve sebeplerine 

bakıldığında, Cudi Dağı’na yapılmış seyahatlerin öncelikli sebebinin Nuh 
Tufanı’nın izlerini aramak olduğu söylenebilir. Crouse ve Franz (2006) 
Nuh Tufanı’nın Cudi Dağı’nda gerçekleştiğini özellikle arkeologlar 
tarafından da kanıtlandığını, hatta Nuh’un gemisinden kalma parçaların 
MS 1. binyılın sonlarına kadar görüldüğünü belirtmektedir. Bu sebeple 
Cudi Dağı’nı sadece tufan açısından ele almak yetersiz kalacaktır. Zira 
Cudi Dağı, yüksek ihtişamıyla sembolik bir anlamı yansıtmaktadır. 
Geçmişte Cudi Dağı’na özellikle Hac ziyaretlerinin gerçekleştirilmiş 
olması, bunun önemli bir işaretidir. Tarihçilere göre de Cudi Dağı önemli 
bir ibadet yeridir (Crouse ve Franz, 2006). Dolayısıyla Cudi Dağı’na 
yapılmış seyahatlerin bir diğer önemli sebebinin de inanç olduğu 
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göze çarpmaktadır. Bu durum, Cudi Dağı’nın kutsallığına ayrı bir atıf 
vermektedir. 

Bazı efsanelere göre, Nuh Tufanı esnasında gemi esasında 
Anadoluya sürükleniyor ve Cudi’ye oturuyor. Nitekim birçok eserde, 
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sonuçtur. Ancak sonuç eylemin başlangıcı demek değildir. Burada akla 

 

bir soru gelmektedir: Nuh Tufanı Cudi Dağı’nda mı gerçekleşmiştir, 
yoksa Cudi Dağı’nda son mu bulmuştur? Bu soru, bilimsel açıdan 
araştırılmaya ve cevaplanmaya muhtaç durumdadır. 

Bu çalışma sonucunda, geçmişte Cudi Dağı’na yapılmış seyahatler, 
Nuh’un gemisinin izlerini aramak ve “ibadet” olmak üzere inanç çatısı 
altında birleştirilebilir. Bu da, Cudi Dağı’nın yüceliğine ve kutsallığına 
işaret etmektedir. Cudi Dağı, sadece geçmişte değil, günümüzde de inanç 
anlamında önemli bir yer teşkil etmektedir. Üç kutsal kitapta da Cudi 
Dağı’ndan bahsedilmesi, Cudi Dağı’nın bu açıdan ele alınması ve 
incelenmesi gerektiğini göstermektedir. Öte yandan, bu potansiyel Cudi 
Dağı’na inanç turizmi açısından da bakılması gerektiğinin önemli bir 
göstergesidir. 
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ÜÇ OĞUL ÜÇ KITA: KİTAB-I MUKADDES’E GÖRE 
NUH TUFANI SONRASI İNSAN SOYUNUN/IRKININ 

NASIL DEVAM ETTİĞİNE DAİR BİR 
DEĞERLENDİRME 

Neslihan KURAN 

Öz: Nuh Tufanı ve sonrasına ilişkin gelişmeler çeşitli soruları da 
beraberinde getirir. “Tufan tüm yeryüzünü kapladı mı, gemiye alınan 
hayvanlardan çiftler nasıl temin edildi, tufan sonrasında gemi nereye 
oturdu” gibi. Diğer önemli soru insan soyu meselesidir. Nuh’un soyu, tüm 
insanlığın soyunu mu oluşturmuştu? Bu konu kutsal kitaplarda genelde 
tufanın kapladığı alan ile ilişkilendirilmeye çalışılarak açıklanmaya çalışılır. 
Farklı anlatılar mevcuttur. Örneğin Kitab-ı Mukaddes evrensel bir tufan 
tezi ileri sürerken, Kur’an-ı Kerim böyle düşünmemektedir. Tufanın çıkış 
nedeni, kapladığı alan, gemiye binen kişiler gibi pek çok husus Kur’an-ı 
Kerim’de Kitab-ı Mukaddes’ten farklı şekilde anlatılmaktadır. Dolayısıyla 
tufan sonrası insan soyunun ne şekilde devam ettiği konusu onun nasıl ele 
alındığına ve değerlendirildiğine göre değişmektedir. Tufan sonrası 
yeryüzünde insan soy dağılımını içeren bu çalışma, Yahudi düşüncesiyle 
sınırlandırılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Nuh Tufanı, soy, ırk, etnisite. 

THREE SONS THREE CONTINENTS: ACCORDING TO THE OLD 
TESTAMENT AN EVALUATION ON HOW THE HUMAN 

LINEAGE/RACE CONTINUED AFTER THE NOAH'S FLOOD 

Abstract: The developments regarding Noah's Flood and its aftermath raise 
various questions. Like “Did the Flood cover the whole earth, how were 
pairs obtained from the animals taken on the ship, where did the ship sit 
after the Flood”. The other important question is the question of the human 
race. Did Noah's descendants constitute the descendants of all mankind? 
This issue is tried to be explained in the holy books by trying to associate it 
with the area covered by the flood. Different narratives exist. For example, 
while the Bible suggests a universal flood thesis, the Qur'an does not think 
so. Many issues, such as the cause of the flood, the area it covers, and the 
people who boarded the ship, are described in the Qur'an differently from 
the Bible. Therefore, the issue of how the human race continued after the 
flood changes according to how it is handled and evaluated. This study, 
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which includes the distribution of human lineage in the post-Flood world, 
will be limited to Jewish thought. 
Keywords: Noah’s Flood, lineage, race, ethnicity. 

Giriş 
Nuh, insanlık tarihinde önemli bir figürdür. İnsanlığın kendisiyle 

beraber yeryüzünde genişleyip dağılmasına yönelik olarak ilk insan 
Adem’e benzetilir ve İkinci Adem denilir. Nuh Tufanı anlatısına Babil, 
Sümer, Hint, Yunan gibi dünyanın çeşitli noktalarına ait 
medeniyetlerdeki destan ve mitlerin yanı sıra Kur’an-ı Kerim ve diğer 
kutsal kitaplar da değinir. Ancak konuyla ilgili en geniş ayrıntıyı Kitab-ı 
Mukaddes verir. Genel olarak tufanın çıkış nedeni, Nuh’un kavminin 
inkarda ısrarcı olması üzerine yeryüzünden silinmeleri için Nuh’un dua 
etmesi ve ‘Nuh Tufanı’ olarak bilinen büyük bir sel felaketinin 
yaşanmasıdır. Tufan sonunda geminin Ağrı Dağı’na (Ararat 1) oturduğu 
belirtilir (Tekvin 8:4). 2 Geminin karaya oturduğu yer konusu tartışmaya 
açık olmakla birlikte çalışma konumuzu ilgilendiren husus buradan 
itibaren, yani geminin karaya oturup yeni bir hayatın/insanlığın 
başlamasından itibaren başlamaktadır. Önemli husus, tufanın bölgesel mi 
evrensel mi olduğu meselesidir. Evrensel ise tüm insanlık Nuh ve üç oğlu 
‘Sam-Ham-Yafes’ ile başlamıştı. Bölgesel ise insanlık zaten başka 
bölgelerde tufandan etkilenmeksizin devam etmekteydi ve Nuh genel bir 
insan soyunun başlangıç noktası değildi. Bazıları tufanın sona erip 
ermediğini anlamak için gönderilen güvercinin Kudüs'teki Zeytin 
Dağı'ndan koparılmış zeytin dalı ile dönmesini, kutsal toprakların sel 
tarafından tahrip edilmediğini ve dolayısıyla bölgesel bir sel olduğu 
yorumu yapar. 3 Genel kanı, tufanın bölgesel olduğu ve sadece Nuh’un 
kendi kavmiyle sınırlı olduğudur. Arkeolojik kalıntılar ve etimolojik 
kanıtlar da evrensel bir tufan tezini desteklememektedir 4 ki bu durum 
Kitab-ı Mukaddes’te geçen Nuh anlatısı ile çelişmektedir ve önceki 
                                                 
1  Ararat kelimesi, Urartu kelimesinin İbranice karşılığı olarak (r-r-t) geçmektedir. (Bkz. O. Belli, 

“Ararat Adının Kökeni ve Anlamı”, 4.Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, (18-20 
Ekim 2017, Ağrı), s.172-79). 

2  Geminin karaya oturduğu yer tartışma konusudur. Her destan, mit, kutsal kitap anlatısı farklı bir yer 
tayin etmektedir. Örneğin Süryani kaynaklar Akdeniz bölgesinde yer alan bir dağı (Pisidia) 
göstermektedir. Kur’an-ı Kerim Cudi Dağı’na işaret eder: “Kafirler boğulduktan sonra yerle göğe ‘Ey 
yer suyunu yut ve sen ey gök suyunu tut!’ diye emir buyruldu. Su çekildi, iş bitirildi ve gemi Cudi 
üzerinde yerleşti” (Bkz. Hud 44; A Yasin Tomakin, “Süryani Tarih Kaynaklarına Göre Nuh 
Peygamber ve Tufan”, 4. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, (18-20 Ekim 2017, 
Ağrı),s.298-306). 

3  L. Ginzberg, Legends of theJews,  TheJewishPublicationSociety, (Philadelphia: 2003), s.148. 
4  William Ryan ve WalterPitman, Nuh Tufanı (Tarihi Değiştiren Olaya İlişkin Yeni Bilimsel Keşifler), 

çev. Dursun Bayrak (Ankara: Arkadaş Yayınları: 2003), 61; E. Sarıkçıoğlu, “Kur'an ve Arkeoloji 
Işığında Hz. Nuh ve Tufan Olayına Yeni Bir Yaklaşım”, İslami Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9, No. 1, 2, 
3, 4, (1996), s. 197-203. 

 

yüzyıllarda özellikle batı kaynaklarında yer alan ırksal coğrafi ayrımların 
pek çoğunu geçersiz kılmaktadır.  

Kitab-ı Mukaddes’e göre Tanrı insanı yarattığına pişman olur ve 
yeryüzünden silmeye karar verir. Nuh ise Tanrı katında lütuf bulur. 
Tanrının bir kararı olarak Nuh ve ailesi hariç herkes yeryüzünden 
silinecektir. 5 Buna göre Tanrı, Nuh’tan bir gemi yapmasını ister. Hangi 
ağaçtan, hangi ölçülerde olacağını bildirir 6 ve Nuh’a ailesi ile beraber 
(Nuh’un eşi, 3 oğlu ve 3 gelini, toplamda 8 kişi) gemiye binmesini söyler. 
Ardından tüm yeryüzünü kaplayan bir sel felaketi gerçekleşir.7 Tufan 
sonrası yeryüzü toprakları üç oğul arasında paylaştırılır. Oğulların 
nesilleri zamanla çoğalır ve Nuh’un soyu yeryüzüne yayılarak genişler. 8 
Yeryüzündeki her canlının yok edilmesi Tanrıda başka bir tezahüre 
neden olur. Tanrı yeniden pişman olur. Yeryüzünü bir daha tufanla yok 
etmeyeceğini dair söz verir ve Nuh ile bir antlaşma yapar. Gökkuşağını 
antlaşmanın simgesi olarak belirler: “Sonsuza kadar her nesil için 
benimle sizin aranıza ve sizinle birlikte tüm canlı türleri arasına verdiğim 
işarettir.” 9 Neticede Kitab-ı Mukaddes’e göre yeryüzündeki tüm insan 
ırkının, büyük sel felaketi sonrası Nuh’un soyundan oluştuğu 
anlaşılmaktadır. Buna göre Nuh, Tanrının yeni bir insan ırkının öncüsü 
olması için tufandan kurtarmaya karar verdiği kişidir 10 ve yeryüzündeki 
tüm insan ırkı tufan sonrasında Nuh’un Sam, Ham ve Yafes adlı üç 
oğlundan türemiştir. 11   Uluslar Tablosu tufan sonrası insan soy ve 
yerleşim dağılımını şöyle vermektedir:  12 

Sam: “Elam, Asur, Arpakşad, Lud, ve Aram” adlı 5 oğlu olur. 
Doğu’da Meşa’danSefar’a uzanan dağlık bölgede yaşarlar.  

Ham: “Kuş, Mizraim, Put ve Kenan” adlı 4 oğlu olur. Ham 
soyunun toprakları Afrika, Arabistan, Suriye-Filistin ve 
Mezopotamya'nın bölümlerini içeren kısımlardır.  

                                                 
5  Tekvin 6:6-8; 7:1-4. 
6  Tekvin 6:14-20.   
7  Tekvin 7:13-24; 8:15-16. 
8  Tekvin 10:1-32. 
9  Tekvin 9:8-17; 8:21-22.                    
10  D. Young, “Noah”, EncyclopaediaJudaica, ed. CecilRuth, Jerusalem : Keter Publishing House, s. 1191-

1198. 
11  Tekvin 9:19; 10:32. 
12  Tekvin 10. Burada belirtilmesi gereken bir durum vardır; Sam, Ham Yafes olarak belirttiğimiz 

Nuh’un üç oğlu konusu tartışmalı bir mevzudur. Nuh’un Ham yoluyla torunu olarak gösterilen 
Kenan’ın aslında üç oğuldan biri veya dördüncü oğul olduğu düşüncesi mevcuttur. İlerleyen kısımda 
bu konuya yeniden değinilmektedir. 
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“Ararat Adının Kökeni ve Anlamı”, 4.Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, (18-20 
Ekim 2017, Ağrı), s.172-79). 

2  Geminin karaya oturduğu yer tartışma konusudur. Her destan, mit, kutsal kitap anlatısı farklı bir yer 
tayin etmektedir. Örneğin Süryani kaynaklar Akdeniz bölgesinde yer alan bir dağı (Pisidia) 
göstermektedir. Kur’an-ı Kerim Cudi Dağı’na işaret eder: “Kafirler boğulduktan sonra yerle göğe ‘Ey 
yer suyunu yut ve sen ey gök suyunu tut!’ diye emir buyruldu. Su çekildi, iş bitirildi ve gemi Cudi 
üzerinde yerleşti” (Bkz. Hud 44; A Yasin Tomakin, “Süryani Tarih Kaynaklarına Göre Nuh 
Peygamber ve Tufan”, 4. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, (18-20 Ekim 2017, 
Ağrı),s.298-306). 

3  L. Ginzberg, Legends of theJews,  TheJewishPublicationSociety, (Philadelphia: 2003), s.148. 
4  William Ryan ve WalterPitman, Nuh Tufanı (Tarihi Değiştiren Olaya İlişkin Yeni Bilimsel Keşifler), 

çev. Dursun Bayrak (Ankara: Arkadaş Yayınları: 2003), 61; E. Sarıkçıoğlu, “Kur'an ve Arkeoloji 
Işığında Hz. Nuh ve Tufan Olayına Yeni Bir Yaklaşım”, İslami Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9, No. 1, 2, 
3, 4, (1996), s. 197-203. 

 

yüzyıllarda özellikle batı kaynaklarında yer alan ırksal coğrafi ayrımların 
pek çoğunu geçersiz kılmaktadır.  

Kitab-ı Mukaddes’e göre Tanrı insanı yarattığına pişman olur ve 
yeryüzünden silmeye karar verir. Nuh ise Tanrı katında lütuf bulur. 
Tanrının bir kararı olarak Nuh ve ailesi hariç herkes yeryüzünden 
silinecektir. 5 Buna göre Tanrı, Nuh’tan bir gemi yapmasını ister. Hangi 
ağaçtan, hangi ölçülerde olacağını bildirir 6 ve Nuh’a ailesi ile beraber 
(Nuh’un eşi, 3 oğlu ve 3 gelini, toplamda 8 kişi) gemiye binmesini söyler. 
Ardından tüm yeryüzünü kaplayan bir sel felaketi gerçekleşir.7 Tufan 
sonrası yeryüzü toprakları üç oğul arasında paylaştırılır. Oğulların 
nesilleri zamanla çoğalır ve Nuh’un soyu yeryüzüne yayılarak genişler. 8 
Yeryüzündeki her canlının yok edilmesi Tanrıda başka bir tezahüre 
neden olur. Tanrı yeniden pişman olur. Yeryüzünü bir daha tufanla yok 
etmeyeceğini dair söz verir ve Nuh ile bir antlaşma yapar. Gökkuşağını 
antlaşmanın simgesi olarak belirler: “Sonsuza kadar her nesil için 
benimle sizin aranıza ve sizinle birlikte tüm canlı türleri arasına verdiğim 
işarettir.” 9 Neticede Kitab-ı Mukaddes’e göre yeryüzündeki tüm insan 
ırkının, büyük sel felaketi sonrası Nuh’un soyundan oluştuğu 
anlaşılmaktadır. Buna göre Nuh, Tanrının yeni bir insan ırkının öncüsü 
olması için tufandan kurtarmaya karar verdiği kişidir 10 ve yeryüzündeki 
tüm insan ırkı tufan sonrasında Nuh’un Sam, Ham ve Yafes adlı üç 
oğlundan türemiştir. 11   Uluslar Tablosu tufan sonrası insan soy ve 
yerleşim dağılımını şöyle vermektedir:  12 

Sam: “Elam, Asur, Arpakşad, Lud, ve Aram” adlı 5 oğlu olur. 
Doğu’da Meşa’danSefar’a uzanan dağlık bölgede yaşarlar.  

Ham: “Kuş, Mizraim, Put ve Kenan” adlı 4 oğlu olur. Ham 
soyunun toprakları Afrika, Arabistan, Suriye-Filistin ve 
Mezopotamya'nın bölümlerini içeren kısımlardır.  

                                                 
5  Tekvin 6:6-8; 7:1-4. 
6  Tekvin 6:14-20.   
7  Tekvin 7:13-24; 8:15-16. 
8  Tekvin 10:1-32. 
9  Tekvin 9:8-17; 8:21-22.                    
10  D. Young, “Noah”, EncyclopaediaJudaica, ed. CecilRuth, Jerusalem : Keter Publishing House, s. 1191-

1198. 
11  Tekvin 9:19; 10:32. 
12  Tekvin 10. Burada belirtilmesi gereken bir durum vardır; Sam, Ham Yafes olarak belirttiğimiz 

Nuh’un üç oğlu konusu tartışmalı bir mevzudur. Nuh’un Ham yoluyla torunu olarak gösterilen 
Kenan’ın aslında üç oğuldan biri veya dördüncü oğul olduğu düşüncesi mevcuttur. İlerleyen kısımda 
bu konuya yeniden değinilmektedir. 
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Yafes (Yafet): “Gomer, Magog (Me’cuc), Maday, (Meday) 
Yavan, Tubal (Tuval), Meşek ve Tiras” adlı 7 oğlu olur. 
Kıyılarda yaşayan insanların atalarıdırlar. Genel olarak 
Anadolu ve Avrupa’nın Akdeniz sahillerinde, İsrail’in 
batısında ve kuzeyinde, Ege ve Anadolu coğrafyasına 
yerleşmişlerdir. 

Tablodan ilk zamanlar ortak coğrafi alanlarda beraber yaşadıkları 
anlaşılmakla birlikte, Asya’nın Sam’a, Afrika’nın Ham’a, Avrupa’nın 
Yafes’e tahsis edilmesi gibi keskin bir bölümlendirme üzerinde yaygın 
kanı vardır. Aslında bu bölünmeyi bize Jübileler 8 vermektedir. Buna 
göre “Yafes’in toprakları soğuk, Ham’ın sıcak, Sam’ın ne soğuk ne sıcak 
topraklardır ve yeryüzü halkı üç oğulun aldığı bu parsellere göre 
yayılır.” Böylece yüz dört toprak (ülke)  ve doksan dokuz ada, her biri 
kendi dili olan yetmiş iki ulus arasında bölünür. Yafes'e kırk dört ülke, 
otuz üç ada, yirmi iki dil ve beş çeşit yazı tahsis edilir;  Ham otuz dört 
ülke, otuz üç ada, yirmi dört dil ve beş çeşit yazı alır; Sam yirmi altı 
toprak, otuz üç ada, yirmi altı dil ve altı çeşit yazı alır. Sam için tahsis 
edilen ekstra dilse, İbranice’dir. 13 

Yahudi tarihçi Flavius Josephus (MS. 37-100) biraz daha ayrıntılı 
bir coğrafi dağılım bildirir. Yafes soyunun Toros ve Amanos 
Dağları’ndan itibaren Asya ve Avrupa topraklarında olduğunu (Rumlar, 
İskitler, İberyalılar, Trakyalılar, Kapadokyalılar, Frigler, Tarsus, Kıbrıs); 
Ham soyunun Afrika ve Asya'ya yayıldığını (Suriye, Mezopotamya - 
Babil, Mısır, Etiyopya, Libya, Filistin); Sam soyunun Fırat’tan Hint 
Okyanusu’na kadar dağıldığını (Mezopotamya, Filistin ve Suriye 
arasındaki bölge, İbrahim peygamberin yaşadığı alanlar, İran, Asur, 
Ermeni, Keldani, Süryani toplulukların olduğu bölgeler) bildirir. 14 Daha 
sonraki bir midraşik kaynak olan Pirkei de Rabbi Eliezer, Nuh'un 
soyunun coğrafi kimliğine ilişkin başka bir kavrayış sağlar: “Ham ve 
soyunu kuzgun gibi karartarak deniz kıyılarını; Yafes ve soyunu 
tamamen beyazlaştırarak çölleri ve tarlaları; Sam’a ise ne deniz ne çöl 
‘siyah ama güzel’ yeryüzünün yaşanabilir topraklarını 

                                                 
13  Ginzberg, Legends of theJews, s.156-157. 
14  F. Josephus, JewishAntiquities I-IV, tr. J. Thackeray, (Cambridge, Harvard University Press: 1961), 

s.59-77. 

 

bıraktı.”15GenesisRabbah 37’e bakıldığında Yafes’in soyuna Afrika’nın da 
eklendiği görülmektedir. 16 

1. Çelişkiler: Farklı Anlatılar Farklı Bölgeler 

Yukarıda ele alınan açıklamalarda bir takım çelişkilerin olduğu 
aşikardır. Çelişkileri kutsal metinde de görmek mümkündür. Örneğin 
Tekvin 11’de Sam’ı İbrahim’e bağlayan ikinci bir listeye yer verildiği 
görülmektedir. Tarihler’de durum daha da sabitleştirilmeye çalışılır. 1 
Tarihler 1’de İbrahim de Sam’ın soyu olarak belirtilmiştir. Niyetin, İsrail 
için arka plan oluşturmak amaçlı olduğu belirtilmektedir. Bununla 
birlikte Sam’a dört oğul daha eklenmiştir: Us, Hul, Geter, Meşek ki 
Meşek Uluslar Tablosu’ndaYafes’in oğlu olarak verilmektedir. Yine aynı 
tabloda bu dört kişi, Tekvin 10’da Sam’ın torunları olarak geçer. Tekvin 
10’da Ham’ın oğlu Kuş’un Nimrod (Nemrut) adındaki oğlunun Şinar 
topraklarında Babil, Erek, Akat, kalne kentlerinde krallık yaptığı, Asur 
bölgelerinde bulunduğu belirtilir. Bahsi geçen konumlar genel olarak 
Mezopotamya sınırları içerisindedir. Kuş’un oğlu Nimrod'un 
Mezopotamya bağlantısına 1 Tarihler 1’de yer verilmediği 
görülmektedir. Yine Tekvin 9’da Nuh’un çocukları küçük olarak 
betimlenmektedir. 17 Ancak gemiye binen üç oğul da evlidir. Buradaki 
küçüklüğün doğum sırasına göre olan bir küçüklük olup olmadığı net 
değildir.  

Tekvin 9:25-27’da Ham’ı siyah Afrika’nın ata soyu olarak görme, 
aslında bir ceza olarak karşımıza çıkmaktadır. Nuh tarafından yapılmış 
bir lanetin sonucudur. Buna göre gemide cinsel birliktelik yasaktı ve bu 
davranış kanunu ‘köpek, kuzgun ve Ham’ dışında kimse tarafından ihlal 
edilmemişti. Ham ve soyu yaptığının cezası olarak kardeşlerine köle 
olmakla lanetlenmişti. 18  Ancak Tekvin 9:25—27’de söz konusu suça 
karşılık verilen kölelik cezası Ham’a değil Kenan’a yapılmıştır. Şimdi bu 
lanet anlatısı, yukarıda bahsi geçen anlatıdan oldukça farklı bir 
yapılandırmadır. Ham’a Afrika kıtasının düşmesi sıradan bir 
paylaşım/dağılım değil, lanetle ilişkilendirilmiştir.  

                                                 
15  Pirḳe de Rabbi Eliezer (Thechapters of Rabbi Eliezer, the Great) Accordingtothetext of 

themanuscriptbelongingto Abraham Epstein of Vienna, tr. Gerald Friedlander, (London: Kegan Paul, 
Trench, Trubner, 1916), s.172-3. 

16  GenesisRabbah 37, https://www.sefaria.org/Bereishit_Rabbah.37.1?lang=bi (Son Erişim Tarihi: 
11.04.2021). 

17   Ö. Faruk Harman, “Nuh”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), c.33,  (2007), s.224-7. 
18  Sanhedrin 108b. 
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göre “Yafes’in toprakları soğuk, Ham’ın sıcak, Sam’ın ne soğuk ne sıcak 
topraklardır ve yeryüzü halkı üç oğulun aldığı bu parsellere göre 
yayılır.” Böylece yüz dört toprak (ülke)  ve doksan dokuz ada, her biri 
kendi dili olan yetmiş iki ulus arasında bölünür. Yafes'e kırk dört ülke, 
otuz üç ada, yirmi iki dil ve beş çeşit yazı tahsis edilir;  Ham otuz dört 
ülke, otuz üç ada, yirmi dört dil ve beş çeşit yazı alır; Sam yirmi altı 
toprak, otuz üç ada, yirmi altı dil ve altı çeşit yazı alır. Sam için tahsis 
edilen ekstra dilse, İbranice’dir. 13 

Yahudi tarihçi Flavius Josephus (MS. 37-100) biraz daha ayrıntılı 
bir coğrafi dağılım bildirir. Yafes soyunun Toros ve Amanos 
Dağları’ndan itibaren Asya ve Avrupa topraklarında olduğunu (Rumlar, 
İskitler, İberyalılar, Trakyalılar, Kapadokyalılar, Frigler, Tarsus, Kıbrıs); 
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sonraki bir midraşik kaynak olan Pirkei de Rabbi Eliezer, Nuh'un 
soyunun coğrafi kimliğine ilişkin başka bir kavrayış sağlar: “Ham ve 
soyunu kuzgun gibi karartarak deniz kıyılarını; Yafes ve soyunu 
tamamen beyazlaştırarak çölleri ve tarlaları; Sam’a ise ne deniz ne çöl 
‘siyah ama güzel’ yeryüzünün yaşanabilir topraklarını 

                                                 
13  Ginzberg, Legends of theJews, s.156-157. 
14  F. Josephus, JewishAntiquities I-IV, tr. J. Thackeray, (Cambridge, Harvard University Press: 1961), 

s.59-77. 
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yapılandırmadır. Ham’a Afrika kıtasının düşmesi sıradan bir 
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15  Pirḳe de Rabbi Eliezer (Thechapters of Rabbi Eliezer, the Great) Accordingtothetext of 

themanuscriptbelongingto Abraham Epstein of Vienna, tr. Gerald Friedlander, (London: Kegan Paul, 
Trench, Trubner, 1916), s.172-3. 

16  GenesisRabbah 37, https://www.sefaria.org/Bereishit_Rabbah.37.1?lang=bi (Son Erişim Tarihi: 
11.04.2021). 

17   Ö. Faruk Harman, “Nuh”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), c.33,  (2007), s.224-7. 
18  Sanhedrin 108b. 
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Tufan sonrası Nuh’un üç oğlunun yeryüzü dağılımına ilişkin 
başka rivayetler de mevcuttur. Örneğin Louis Ginzberg “Legends of 
theJews” adlı çalışmasında bazı detaylar verir.  Buna göre tufan sonrası 
Ham, Neelatamauk(Ham’ın eşinin adı) adını verdiği bir şehir inşa edip 
oraya yerleşirken, YafesAdataneses(Yafes’in eşinin adı) adını verdiği şehre 
yerleşir. Sam ise, babasının evinin yakınında dağ kenarında Zedeketelbab 
(Sam’ın eşinin adı) adını verdiği şehrini inşa eder ve oraya yerleşir. Üç 
kentin tamamı geminin dayandığı Lubar Dağı'na yakındır. Ham Lubar’ın 
güneyinde, Yafes batısında, Sam doğusunda yer almaktadır. 19 Bu 
açıklamada geminin indiği yer konusu öne çıkmaktadır. Lakin Lubar 
Dağı’nın neresi olduğu bilinmemektedir. Geminin durduğu yerle ilgili 
açıklamalar dikkatle incelendiğinde Mezopotamya için kullanılan terim 
olan Shinar (Sennaar, Sinar, Şinar) üzerine yoğunlaşılması gerektiği 
anlaşılmaktadır. Tufan sonrasına ilişkin Tekvin 11’deki anlatı, Doğu’ya 
doğru göçenlerin Şinar diyarına geldiği ve burada Babil Kulesi’ni inşa 
etmeye başladıklarını bildirilir. Dolayısıyla Şinar topraklarının Kitab-ı 
Mukaddes’e göre Mezopotamya’da olduğu öngörülebilir. 20  Bundan 
sonra İbrahim’in kıssası anlatılır, o da Urfa civarında 
geçmektedir.Bununla birlikte geminin durduğu yeri kesin olarak tayin 
etmek şimdilik söz konusu değildir. 

Yine Pseudo-Philo (MS.1 veya 2. yüzyıl), Tekvin’den daha farklı ve 
daha geniş bir soy ortaya koymaktadır. Yafes’eTekvin’de belirtilen yedi 
çocuk harici beş çocuk daha ekler ve Persler ve Medler'le birlikte ve 
denizdeki adalarda yaşadıklarını söyler. Philo, söz konusu on iki çocuğa 
ait ayrıntılı soy devamını içeren tabloya sahiptir. 21Şecere farklılığının 
yerleşim yerlerini de etkileyen önemli bir unsur olması nedeniyle göz 
önüne alınması gereken ayrıntılar olarak düşünülmesi gerekmektedir.  

Neticede yukarıda anlatılan çelişkileri bir kenara bıraktığımızda, 
Kitab-ı Mukaddes’te tüm insanlığı tanımlama gayretinde olan bir soy 
şeceresi vardır. Nuh oğullarına dair verilen yeryüzü soy dağılım 
tablosunun, gerçekte “Mezopotamya, Kuzey Afrika, Arap yarımadası ve 
bugün Ortadoğu olarak adlandırdığımız topraklar” ile sınırlı olduğu 
görülür. Oldukça sınırlı bir alan ve halk söz konusudur. Amerikan 

                                                 
19  Ginzberg, Legends of theJews, s.156-157. 
20  Tekvin 10:10; Yeşeya 11:11-16; Josephus, JewishAntiquities, s.53-5. Çalışma çerçevesinin Kitab-ı 

Mukaddes merkezli olduğu hatırlanmalıdır. Başka kaynaklarda Nuh peygamberin yaşadığı ve tufan 
hadisenin meydana geldiği yer olarak Güney Filistin veya Hicaz bölgesine de işaret edenler vardır. 
(bkz. Sarıkçıoğlu, “Hz. Nuh ve Tufan Olayına Yeni Bir Yaklaşım”, s.197-203.) 

21  M. R. James, TheBiblicalAntiquities of Philo, Translations  ofEarlyDocuments (Series I), 
PalestinianJewishTexts (Pre-Rabbinic), Now First TranslatedFromtheOld Latin Version, 
SocietyforPromotingChristian Knowledge, (1917), s.82-89. 

 

Yerlileri, Hindistan gibi halkları kapsamamaktadır ki sonraki yüzyıllarda 
Amerika kıtasının keşfi gibi birtakım olaylar Kitab-ı Mukaddes’e dayalı 
Nuh oğulları anlatısının gerçekliğinin ve tarihselliğinin sorgulanmasına 
neden olmuştur. 22  İnsanlığın Sam, Ham, Yafes’in soyu olarak 
sınıflandırılmasının altında yatan ilkeyi tespit etmek zordur. Zorluklara 
başka unsurlar da dahildir. Örneğin bazı isimler birkaç kez 
zikredilmiştir. Şeva hem Kuş’un (Afrikalı) hem Sam’ın torunu 
(Mezopotamyalı) olarak söylenmiştir. Öte yandan söz konusu bölgesel 
dağılma Kitab-ı Mukaddes’e göre geminin karaya oturmasından oldukça 
sonra gerçekleşmiştir. Tekvin 10:25, yeryüzündeki insanların Sam’ın oğlu 
Arpakşat’ın torunu Pelek zamanında bölündüğünü söyler. Yani bir süre 
barış içinde beraber yaşamışlardı. Pseudo-Philo bu bilgiyi onaylar 
görünmektedir. Üç oğlun kendilerine bir lider belirleyip beraber barış 
içinde yaşadıklarını bildirir: “Ham’ın oğulları Nimrod’u; Yafes’in 
oğulları Phenech'i; Sam oğulları Jectan'ı (Yoktan, Joktan) lider yaptı. 
Birarada yaşıyorlardı ve dünya barış içindeydi.” 23  Uzun bir müddet 
beraber yaşadıkları göz önüne alınırsa, daha ilk zamanlarda (evlilikler 
yoluyla vs.) kaynaşmış olmaları muhtemeldir. Nuh’un ölümünden önce 
üç oğlun nüfusu milyonlara ulaştığı belirtilir. Kardeşlerin ayrılma 
dönemi olarak Babil Kulesi anlatısı verilmektedir. 24 Buna göre az önce 
bahsi geçen üç lider Babil’de bir kule inşa etmek ister: “Günlerin sonunda 
komşunun komşudan ve erkek kardeşin kardeşten ayrılacağı ve birinin 
diğerine karşı savaşa devam edeceği zaman geliyor. Bizi cennete 
ulaştıracak bir kule inşa edelim.” İbrahim’in de aralarında olduğu on iki 
dindar adam hariç herkes bu teklifi kabul eder. Ancak Babil Kulesi’ni 
Ham soyundan gelen Nimrod yapacaktır. 25  Burada dikkat çekmek 
istediğimiz nokta Nimrod’un Mezopotamya’daki hakimiyetidir. Dağılımı 
Afrika’da gösterilen Ham soyunun, başta Babil olmak üzere 
Mezopotamya bölgesine ciddi bir hakimiyeti söz konusudur. Mısırlılar, 
Sudanlılar, Habeşliler, Berberiler vb. Afrika kavimleri Ham’dan 
türediyse, 26  Mezopotamya topraklarındaki soyu ne şekilde 
değerlendireceğiz! GenesisRabbah 36’da da bunu görmekteyiz. Babasını 
utandıran Ham, Mezopotamya ilişkisinden bağımsız olarak Mısır ve 

                                                 
22  B. Braude, “TheSons of Noahandthe Construction of EthnicandGeographicalIdentities in 

theMedievalandEarly Modern Periods”, The William and Mary Quarterly, Vol. 54, No. 1, 
ConstructingRace (Jan., 1997), s.103-142. 

23  M. R. James, BiblicalAntiquities of Philo, s.82-89. 
24  Tekvin 11. 
25  Josephus, JewishAntiquities, s.55; Ginzberg, Legends of theJews, s.160.  
26   Ş. Kuzgun, “Ham” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA) c.15, (1997),  s.395-96.  
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Tufan sonrası Nuh’un üç oğlunun yeryüzü dağılımına ilişkin 
başka rivayetler de mevcuttur. Örneğin Louis Ginzberg “Legends of 
theJews” adlı çalışmasında bazı detaylar verir.  Buna göre tufan sonrası 
Ham, Neelatamauk(Ham’ın eşinin adı) adını verdiği bir şehir inşa edip 
oraya yerleşirken, YafesAdataneses(Yafes’in eşinin adı) adını verdiği şehre 
yerleşir. Sam ise, babasının evinin yakınında dağ kenarında Zedeketelbab 
(Sam’ın eşinin adı) adını verdiği şehrini inşa eder ve oraya yerleşir. Üç 
kentin tamamı geminin dayandığı Lubar Dağı'na yakındır. Ham Lubar’ın 
güneyinde, Yafes batısında, Sam doğusunda yer almaktadır. 19 Bu 
açıklamada geminin indiği yer konusu öne çıkmaktadır. Lakin Lubar 
Dağı’nın neresi olduğu bilinmemektedir. Geminin durduğu yerle ilgili 
açıklamalar dikkatle incelendiğinde Mezopotamya için kullanılan terim 
olan Shinar (Sennaar, Sinar, Şinar) üzerine yoğunlaşılması gerektiği 
anlaşılmaktadır. Tufan sonrasına ilişkin Tekvin 11’deki anlatı, Doğu’ya 
doğru göçenlerin Şinar diyarına geldiği ve burada Babil Kulesi’ni inşa 
etmeye başladıklarını bildirilir. Dolayısıyla Şinar topraklarının Kitab-ı 
Mukaddes’e göre Mezopotamya’da olduğu öngörülebilir. 20  Bundan 
sonra İbrahim’in kıssası anlatılır, o da Urfa civarında 
geçmektedir.Bununla birlikte geminin durduğu yeri kesin olarak tayin 
etmek şimdilik söz konusu değildir. 

Yine Pseudo-Philo (MS.1 veya 2. yüzyıl), Tekvin’den daha farklı ve 
daha geniş bir soy ortaya koymaktadır. Yafes’eTekvin’de belirtilen yedi 
çocuk harici beş çocuk daha ekler ve Persler ve Medler'le birlikte ve 
denizdeki adalarda yaşadıklarını söyler. Philo, söz konusu on iki çocuğa 
ait ayrıntılı soy devamını içeren tabloya sahiptir. 21Şecere farklılığının 
yerleşim yerlerini de etkileyen önemli bir unsur olması nedeniyle göz 
önüne alınması gereken ayrıntılar olarak düşünülmesi gerekmektedir.  

Neticede yukarıda anlatılan çelişkileri bir kenara bıraktığımızda, 
Kitab-ı Mukaddes’te tüm insanlığı tanımlama gayretinde olan bir soy 
şeceresi vardır. Nuh oğullarına dair verilen yeryüzü soy dağılım 
tablosunun, gerçekte “Mezopotamya, Kuzey Afrika, Arap yarımadası ve 
bugün Ortadoğu olarak adlandırdığımız topraklar” ile sınırlı olduğu 
görülür. Oldukça sınırlı bir alan ve halk söz konusudur. Amerikan 
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(bkz. Sarıkçıoğlu, “Hz. Nuh ve Tufan Olayına Yeni Bir Yaklaşım”, s.197-203.) 

21  M. R. James, TheBiblicalAntiquities of Philo, Translations  ofEarlyDocuments (Series I), 
PalestinianJewishTexts (Pre-Rabbinic), Now First TranslatedFromtheOld Latin Version, 
SocietyforPromotingChristian Knowledge, (1917), s.82-89. 
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Etiyopya’nın devamı olarak aktarılır. 27  Günümüzde Etiyopya ile 
ilişkilendirilen Kuş’un Mezopotamya bağlantısının ortadan kaldırıldığı 
anlaşılmaktadır.  

Bununla beraber üç oğlun dil grupları uymamaktadır. 28 Yapılan 
arkeolojik ve etnolojik çalışmalar neticesinde Güney Arabistan (Sebe, 
Dedan) ve Kenan halkının semitik özellikgösterdiği tespit edilmiştir. 
Mısır ve Afrika’da gelişmiş medeniyet izlerine rastlandıkça durum daha 
karmaşık bir hal almaktadır. Çünkü Mısır, hamitik soy ağacının 
çekirdeğidir 29 ve köle bir milletten bu denli harika şeyler çıkmaması 
gerekmektedir. Ham soyu dağılımını 18. yüzyılda Afrika dışına 
taşıyanlar olmuştur. Örneğin 1823’de İngiliz haritacı Robert Wilkinson 
tarafından hazırlanan haritada, kutsal topraklar olarak bilinen alan Sam’a 
değil Ham’a ait olarak gösterilmiştir. (Bkz. Resim-1) Benzer durumu 
Amerikalı bilim adamı LymanColeman tarafından 1854'de çizilen 
haritada da görmek mümkündür. Sam’ın toprakları olarak nitelenen 
kutsal toprakların bir kısmı Ham soyundan gelen Kenan’a aittir. (Bkz. 
Resim-2) 

Sonuç olarak Kitab-ı Mukaddes’e göre tufan öncesi gemiye 
binenler, yeryüzünde insanlığın yayılması öncülük eden kişilerdir. 
Nuh’un üç oğlu etrafında şekillenmiş bir dağılımdır ve bu üçlü insan 
soyu ve ırk başlangıcı olarak kabul edilir. Öte yandan biblikal eserlerde 
geçmeyen ancak antik çağlardan beri kendisine yer verilen Nuh’un 
dördüncü bir oğlundan bahsedilmektedir. Kitab al-Magall (Book of Rolls) 
olarak bilinen erken dönem bir Arap eseri Nimrod’un, Nuh'un dördüncü 
oğlu “Bouniter”e saygı duyduğunu ve kendisinden astronomi bilgisi 
öğrendiğini aktarır. 30  Başka bir kaynak, dördüncü oğlun gemiden 
dışlanan biri olduğunu belirtir. 31 Yine 6. veya 7. yüzyıla ait “Cave of 
Treasures” adlı Süryanice çalışma,  “Yonton” adlı Nuh’un bir oğlundan 
haber verir. 32  Kuran-ı Kerim’de de Nuh’un gemiye binmeyen bir 

                                                 
27  GenesisRabbah 36, https://www.sefaria.org/Bereishit_Rabbah.36.3?lang=bi(Son Erişim Tarihi: 

11.04.2021); Ginzberg, Legends of theJews, s.154.   
28  Russell E. Gmirkin, BerossusandGenesis, ManethoandExodus, HellenisticHistoriesandtheDate of 

thePentateuch, Copenhagen International Series 15, Ed. Thomas L. Thompson, (N. York&London, 
2006), s.140-2. 

29  M. Wurmbrand, “Ham”, EncyclopaediaJudaica, ed. CecilRuth, Jerusalem: Keter Publishing House, 
s.1216-17. 

30  “Kitab al-MagallortheBook of theRolls, One of theBooks of Clement”, Sacred-TextsChristianity, 
https://www.sacred-texts.com/chr/aa/aa2.htm  (Son Erişim Tarihi: 11.04.2021) 

31  S. B. Gould, Legends of TestamentCharacters, FromtheTalmudandOtherSources, MacmillanandCo.( 
London& New York: 1871), s.88. 

32  E. A. Wallis Budge, TheBook of theCave of Treasures, A History of thePatriarchsandthe Kings 
TheirSuccessorsfromtheCreationtotheCrucifixion of Christ, TranslatedfromtheSyriactext of the British 
Museum MS. Add. 25875, (London: ReligiousTractSociety, 1927),  s.142. 

 

oğlundan bahsedilir. (Hud, 42-3). Tüm bunlar Kitab-ı Mukaddes’te geçen 
Nuh ve üç oğlu ile ilgili anlatının problemliliğini gündeme taşır. 
Ulusların siyasi olarak gruplandırıldığı şüphesini doğurur. 33 

Tanrının cezası olarak gelen bir tufan ve insanlığın devamını 
sağlayacak olan ‘seçilmiş kurtulanlar’ gibi bir anlatıya Sümer, Babil 
geleneği dahil 34 birçok mitolojide de rastlamak mümkündür. Örneğin 
Hint geleneğinde Manu ve üç oğlunun hikayesi Nuh ve üç oğlu 
hikayesine benzerdir. Tufandan sonra insanlığın devamını sağlayan 
figürlerdir. Buna göre Himalaya merkezli Hindistan ve Nepal çevresinde 
yayılmaya başlayan bir insanlık soy dağılımı söz konusudur. 35  Yine 
Yunan mitolojisinde insan soyunun atası olarak gösterilen Japetus 
(Iapetos) ile Yafes arasında bir bağ olduğu iddiası vardır. Öte yandan 
birtakım İslam kaynaklarında ırksal bir dağılım veren açıklamalar 
bulmak mümkündür. Örneğin Tirmizi ve Ahmed b. Hanbel “Sam 
Araplar’ın, Yafes Rum’un, Ham da Habeşliler’in atasıdır” gibi bir hadis 
nakletmektedir. Yine Taberi, Muhammed b. Abdullah el-Kisai, 
Yafes’inTürkler’in, Hazarlar’ın, sakalibenin ve Ye’cuc ile Me’cuc’ün atası 
olduğunu rivayet ederler. Muhammed b. Abdullah el-Kisai, Nuh’un 
şöyle dediğini rivayet eder: “Sam’ın neslinden peygamberler, Yafes’in 
neslinden krallar ve kahramanlar, Ham’ın neslinden de siyah köleler 
çıkacaktır.” Yine Taberi tufan sonrası yeryüzü paylaşımında Rum kesimi 
dahil Doğu ülkelerinin ve Türklerin atası olarak Yafes’i açıklar ve bu 
soyun ten renginin kızıl ve kumral olduğunu belirtir. 36 Açıklamaların 
genelde erken dönem Yahudi kaynakları ile paralellik arz ettiği 
görülmektedir.  

Sonuç 
Kitab-ı Mukaddes’e göre Nuh Tufanı’ndan sonra insanlık adına 

yeni bir yaratım vardır. Yeryüzünde yeni bir insan nesli başlamış ve 
Nuh’un üç oğlu dünyayı doldurup çeşitli bölgelere yayılmıştır. Bu 
dağılım yüzyıllar boyunca insan ırk ayrımının yapı taşı olarak 
kullanılmıştır. 18. yüzyıl’daGöttingen Tarih Okulu'ndan Alman bilim 
adamları bu çıkarımdan destek alarak Semitler, Hamitler ve Yafesler ırk 
terminolojisini türetmişlerdir. Söz konusu terimler sonraki yüzyıllarda 
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pek çok bilim adamı tarafından kullanılmaya devam etmiştir. Belirli bir 
bölgede yaşanan bir sel felaketi üzerine üretilen anlatı dikkatle 
incelendiğinde bir karışıklık hakim olduğu görülmektedir. Nuh’un 
dördüncü bir oğula sahip olduğu iddiası, Ham soyunu Mezopotamya ve 
Ortadoğu’dan (Filistin) uzaklaştırma veya Afrika’ya Kenan’ı tayin etme 
girişimleri gibi birtakım konular, Uluslar Tablosu üzerinden 
değerlendirildiğinde soy karışıklığına neden olmaktadır. Kızların 
olmadığı sadece oğulların listelendiği tabloda birbirinden bağımsız isim 
tekrarları vardır. Verilen isimlerin çoğu tanımlanamamaktadır. 
Günümüzde de sıkça kullanılan dilbilimsel terim "Semitik diller" sözde 
antropolojik ırk terimi "Semite"nin kaynağı olmasına rağmen, iki grup 
uyuşmamaktadır. 37  Nitekim Etiyopya ile özdeşleşen Ham soyundan 
Kuş’un oğlu Nemrut, semitik dünyanın merkezinde (Mezopotamya) yer 
almaktadır. Sonuç olarak Kutsal Kitap’ta coğrafi, ırk, soy anlamında 
kullanılan dağılım ve bölünmelerin gerçekte olanla örtüşmediği 
anlaşılmaktadır. Buna sonraki yüzyıllarda Amerika gibi yeni kıtaların 
keşfi de eklenince üç oğul üç kıta görüşünün kullanılamaz teoriler haline 
geldiği söylenebilir. 

Diğer yandan, uluslar devamlı hareket halinde oldukları ve 
homojen topraklarda ikamet etmedikleri için, keskin bir coğrafi bölünme 
olsa dahi hangi oğlun hangi coğrafyada hangi insanların atası olduğunu 
belirlemek şüphesiz imkansızdır. Diğer önemli ayrıntı, kıtalar veya 
anlatılardaki coğrafi nitelemeler günümüzdeki gibi miydi! Bugün Prester 
John’un Afrika olarak nitelediği bölgenin aslında Hindistan olma ihtimali 
tartışılmaktadır.38 Üç oğul üzerinden ırksal ve coğrafi tanımların uzun 
müddet devam etmesi muhtemelen sömürgecilik ile yakından ilişkilidir. 
Kölelik ve sömürgeci genişleme için ahlaki bir gerekçelendirme 
isteyenlere genelde Kutsal Kitap referans gösterilmiştir. Özellikle bazı 
misyonerler siyahilerin Ham'dan inmesi fikrinin en ateşli savunucuları 
olmuştur. 39 Ham Afrika ile özdeşleştirildikçe Sam’ın Yahudiler ve kutsal 
topraklarla ilişkisi de gelişmiştir. Kutsal topraklar olarak nitelenen 
Filistin bölgesinde Ham da olmasına rağmen Sam önceliğini korumaya 
çalışmıştır. Sam köken iddiasında bulunanların Ham’a da ait olabilme 
durumu mevcuttur. Ayrıca Yahudiler kendilerini her zaman Sam’ın 
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39   T. O. Beidelman, "A KaguruVersion of theSons of Noah: A Study in theInculcation of theIdea of 

RacialSuperiority", Cahiersd'ÉtudesAfricaines,Vol. 3, Cahier 12 (1963), s. 474-490. 

 

çocukları olarak görürken, Hıristiyanların böyle bir iddiasının olmaması 
başka bir tartışma konusudur. 40 

Dolayısıyla ata soya inişe bağlı olarak kesin bir coğrafi dağılım 
yapmanın zorluğunu burada görmekteyiz. Ata kökene dayalı olarak 
kesin soy gruplarının belirlenmesinin, ulusların sabit olmaması nedeniyle 
sorunlu olduğu kabul edilmektedir. Uzun yıllar süren birlikte yaşam, 
evlilikler, göç gibi unsurlar “iç içe geçen ve devamlı hareket halinde 
olan” bir ulus sistemi bize sunmaktadır. En önemlisi hamitiklerin aslında 
semitik dil konuştuğunun anlaşılması tüm teorileri sıfırlamış 
durumdadır. Bu durum Kitab-ı Mukaddes Ulus Tablosu ile 
açıklanamayacak bir göstergedir ve soysal/ırksal coğrafi dağılımın 
tarihselliğini yeniden sorgulamaya açmış durumdadır. 

 

Resim 1. 1823’de İngiliz haritacı Robert Wilkinson tarafından hazırlanan 
haritada, Nuh’un üç oğlunun dünya üzerinde dağılımı gösterilmektedir.   

                                                 
40  Braude, “Sons of Noah” s.103-142. 
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Resim 2. Amerikalı bilim adamı LymanColeman tarafından 1854'de çizilen 
haritada Ham ve Sam soyu iç içe gösterilmiştir. (Bkz. 
HistoricalTextbookand Atlas of BiblicalGeography) 
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TUFANIN PAGAN TANRILARI: NUH KAVMİNİN 
PUTLARININ BATILILAŞTIRILMASI 

Ahmet GÜL 

Öz: Hz. Nuh’un ve onun çetin imtihanından bahseden Nuh Suresinde, 
pagan kavminin ayak dirediği, sahiplendiği ve muzaffer kılmak istediği 
putların adı geçmektedir. Vedd, Suva’ Yeğus, Yeuk, Nesr olarak isimleri 
zikredilen bu putların tarih ve mitoloji sahnesinde var olduğu bilenen bir 
gerçektir. Bu putlar, tufan ile yok olması gerekirken ilginç bir şekilde tarihi 
hafızada ve hayatın içinde var olmaya devam etmiştir. Bunun pagan 
kültünün dehası veya dinin dejenerasyonu ile ilgili olması muhtemeldir. 
Buradan hareketle Yunan mitolojisinde yer alan putlardan kimisinin 
işlevleri ile Nuh kavminin putlarının aynı olması dikkat çekmektedir. Bu 
tebliğde mezkûr putlar tanıtılarak, benzerleri ile aralarındaki ilişki ortaya 
konmaya çalışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Kur’an, Nuh kavmi, tufan, paganizm, putlar, mitoloji. 

PAGAN GODS OF THE FLOOD: THE WESTERNIZATION OF THE 
IDOLS OF THE PEOPLE OF NOAH 

 
Abstract: In Surah Noah, which mentions Noah and his hard trial in the 
Qur'an, the idols that the pagan people resisted and owned and wanted to 
make victorious are mentioned. It is a fact that these idols, whose names are 
mentioned in Vedd, Suva’ Yeğus, Yeuk, Nesr, are known to exist on the 
stage of history and mythology. Interestingly, while these idols should have 
disappeared with the deluge, they have continued to exist in historical 
memory and in life. It is likely that this is related to the genius of the pagan 
cult or the degeneration of religion. By introducing the idols mentioned in 
this paper, the relationship between them and their counterparts in other 
cultures will be tried to be revealed. 
Keywords: Qur’an, Noahspeoples, the Flood, paganism, idols, mythology. 

Giriş  
Kur’an’da Hz. Nuh’un kavminden bahsedilmekte, Nuh’un 
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bırakmayın; hele Ved’den, Suvâ’dan, Yegūs’tan, Yeûk’tan ve Nesr’den asla 
vazgeçmeyin! 1  İsimleri ayette açıkça zikredilen bu putlar cahiliye 
Araplarının taptığı putlar oldukları,2 nüzûl döneminden önce bilinen bu 
putların Araplara intikal ettiği belirtilmektedir.3 

Tevhid akidesine karşı olması dolayısıyla Kur’an’da sert ve 
tavizsiz bir şekilde eleştirilen putperestlik çok eski bir geçmişe sahiptir. 
Ne zaman başladığı ile ilgili kaynaklarda çeşitli bilgiler yer almaktadır. 
Rivayete göre putperestlik şeytanın iğvasıyla Hz. Adem’den sonra 
başlamıştır. Buna göre “Hz. Adem’in beş oğlu vardı. Bunlar Vedd, Suva’, 
Yeğus, Yeuk ve Nesr idi. Bunlar Allah’a kulluk etmekteydiler. Bunlardan 
birisi ölünce halk ona çok üzüldü. Şeytan onlara gelerek “Size onun 
suretini yapayayım mı istediğinizde onu görebilirsiniz” dedi. Halk 
ona:“Biz kıblemizde bir sûret istemiyor, ondan nefret ediyoruz “deyince 
Şeytan onlara “Ohalde onu kıbleye değil mescidinizin arka taraflarında 
bir yere koyarsınız” dedi. Bunun üzerine şeytanın dediğini kabul ettiler. 
Şeytan onlara pirinç ve kurşundan bir heykel yaptı. Ardından ölen her 
birisi için de aynı şekilde heykeller yaptı. Daha sonra insanlar Allaha 
ibadet etmeyi bıraktılar. Şeytan onlara gelerek: “Neden bir şeye ibadet 
etmiyorsunuz?” insanlar ona: “Kime tapacağız?” diye cevap verince 
Şeytanonlara: “Bunlar sizin ve atalarınızın ilahları. Onların heykellerini 
mabedinizde görmüyor musunuz? Onlara kullukta bulunun!” dedi. Bu 
durum Allah Hz. Nuh’u kendisine kulluk etme çağrısıyla görevlendirene 
kadar devam etti. 4 Diğer bir rivayete göre mezkûr putlar Hz. Âdem ile 
Nuh arasında yaşayan salih kişilerdi. İnsanlara liderlik yapıyorlar, halk 
onlara uyuyordu. Onlar öldükten sonra onları sevenler “ heykellerini 
yaparsak onları daha iyi anmış olacağız, onlara olan özlemimizi 
gidereceğiz “diyerek heykellerini yapmışlardı. Bu nesil ölünce de şeytan 
yeni neslin yanına gelerek “Onlar bunlara tapıyorlar ve onlara sayesinde 
suya kavuşuyorlardı. Siz de onlara kulluk edin!” 5  diyerek halkı 
putperestliğe teşvik etmişti. 

Nuh tufanından sonra tarihin sularına gömüldüğü söylenen 
mezkûr putlar sürüklenen sürüklene Cidde’ye ulaşmış, suların çekilmesi 

                                                 
1  Kur’an Yolu (Erişim 2 Mart 2020), Nuh 71/23. 
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4  EbûİshâkAhmed b. Muhammed b. İbrâhîmes-Sa‘lebî, el-Keşfve’l-beyânʿantefsîri’l-Ḳurʾân, thk. Muhammed b 
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5  Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr et- Taberî, Câmiü’l-beyân an te’viliayi’l-Kur’ân, thk. Abdullah Abdulmuhsin 
et-Turkî (Kâhire: Hicr, 2001)23, 303; es-Sa‘lebî, el-Keşf ve’l-beyân,10, 46; 5İbnu’l-Kelbi, Kitâbu’l-Esnâm, 51-
52. 

 

ve rüzgârın kumları savurmasıyla bulunmuş;6yeniden tarih sahnesinde 
kendine yer bulmuş, Arap coğrafyasında azımsanmayacak derecede 
tabisi olmuş, geniş bir alanda kendisine yer edinmiştir. Bu putların,batı 
kültürünün orijini olarak kabul edilen Yunan’da benzer veya aynı 
işlevlerde görülmesi bunların nasıl Batılılaştırıldığı sorusunu akla 
getirmektedir. Nitekim Doğu’dan aldıklarını Doğuyu yok sayarak 
dünyaya pazarlayan Batı düşüncesinin bu mütehakkim tavrı çağlar 
boyunca kültürel katmanlarda da kendini göstermekte, deyim yerindeyse 
doğunun dışladığı putları bile kendi öz değeriymiş gibi tarihe ve 
dünyaya takdim etmektedir. 7 Şimdi Nuh kavminin putlarını ve Eski 
Yunan’daki benzerlerini ele almak yerinde olacaktır. 

1.1.Vedd 
Vedd, “Sevgi, muhabbet, dilek ve temenni” 8  anlamlarına 

gelmektedir. Kelimenin Sami dillerinde türevlerinin de aynı anlama 
geldiği görülmektedir.9 

Babil üzerinden Hicaz’a getirilmesi muhtemel olan bu put 
mitolojisiyle birlikte Araplar’a geçmiştir. Amr b. Luhayy’ınBelkaa’dan 
getirdiği putları kabilelere dağıttığı, bu putlar arasında Vedd’in olması 
onun dışarıdan getirildiği iddiasını güçlendirmektedir. Aşk tanrısı 
şeklinde resmedilen Vedd’in Grek Tanrısı Eros’a benzerliği dikkat 
çekmektedir. Omzunda yay, elinde sancaklı mızrak veya önünde 
bayraklı bir kargı bulunan ve yanında ok taşıyan, heybetli, uzun boylu 
bir erkek şeklinde tasvir edilen Vedd, yakışıklı ve kuvvetli genç erkek 
prototipini oluşturduğu, kralların sıfatlarına benzeyecek şekilde bir harp 
ilahı misyonuna büründürüldüğü görülmektedir. 10  Yunanların aşk 
tanrısı olan Eros aynı şekilde elinde yay ve oku ile tasvir edilmiştir. 11 

Netice itibariyle Vedd ve Eros arasındaki benzerlik onun 
Yunanîolmadığını göstermektedir. Zira medeniyetlerin merkezi 
konumundaki Mezopotamya ve Eski Mısır olması bu kanaati 
güçlendirmektedir. Savaş, ticaret ve kültürel alışverişin medeniyetleri 
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8Ebu’l-FazlCemâluddîn Muhammed b. Mukerrem b. İbn Manzûr, Alî b. Ahmed el-Ensârî, Lisânu’l-ʿarab. thk. 

Abdullah Ali-Muhammed Ahmed- Hâşim Muhammed (Kâhire: Dâru’lMeârif, ts)53, 4794. 
9BkIsraelEfros, JudahIbnShmuel, Beramin Silk, English- Hebrew Dictionary (Tel-Aviv:Dvir Publishing, 1929), 

439; Muhammed Abdulmuid Han, Esatiru’l-arabiyyekable’l-İslam(Kahire:MatbaatuLecnetu’t-Te’lif, 1937), 
129-130. 

10  Şevket Yavuz, “Ved”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul:TDV Yayınları, 2012) 42,589. 
11  Şefik Can, Klasik Yunan Mitolojisi (İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 1994), 102; Mark Daniels, Bir Nefeste Dünya 

Mitolojisi, çev. Pınar Üstel (İstanbul: Maya Kitap, 2014), 136. 



Tufanın Pagan Tanrıları: Nuh Kavminin Putlarının Batılılaştırılması
Ahmet GÜL

273
 

bırakmayın; hele Ved’den, Suvâ’dan, Yegūs’tan, Yeûk’tan ve Nesr’den asla 
vazgeçmeyin! 1  İsimleri ayette açıkça zikredilen bu putlar cahiliye 
Araplarının taptığı putlar oldukları,2 nüzûl döneminden önce bilinen bu 
putların Araplara intikal ettiği belirtilmektedir.3 

Tevhid akidesine karşı olması dolayısıyla Kur’an’da sert ve 
tavizsiz bir şekilde eleştirilen putperestlik çok eski bir geçmişe sahiptir. 
Ne zaman başladığı ile ilgili kaynaklarda çeşitli bilgiler yer almaktadır. 
Rivayete göre putperestlik şeytanın iğvasıyla Hz. Adem’den sonra 
başlamıştır. Buna göre “Hz. Adem’in beş oğlu vardı. Bunlar Vedd, Suva’, 
Yeğus, Yeuk ve Nesr idi. Bunlar Allah’a kulluk etmekteydiler. Bunlardan 
birisi ölünce halk ona çok üzüldü. Şeytan onlara gelerek “Size onun 
suretini yapayayım mı istediğinizde onu görebilirsiniz” dedi. Halk 
ona:“Biz kıblemizde bir sûret istemiyor, ondan nefret ediyoruz “deyince 
Şeytan onlara “Ohalde onu kıbleye değil mescidinizin arka taraflarında 
bir yere koyarsınız” dedi. Bunun üzerine şeytanın dediğini kabul ettiler. 
Şeytan onlara pirinç ve kurşundan bir heykel yaptı. Ardından ölen her 
birisi için de aynı şekilde heykeller yaptı. Daha sonra insanlar Allaha 
ibadet etmeyi bıraktılar. Şeytan onlara gelerek: “Neden bir şeye ibadet 
etmiyorsunuz?” insanlar ona: “Kime tapacağız?” diye cevap verince 
Şeytanonlara: “Bunlar sizin ve atalarınızın ilahları. Onların heykellerini 
mabedinizde görmüyor musunuz? Onlara kullukta bulunun!” dedi. Bu 
durum Allah Hz. Nuh’u kendisine kulluk etme çağrısıyla görevlendirene 
kadar devam etti. 4 Diğer bir rivayete göre mezkûr putlar Hz. Âdem ile 
Nuh arasında yaşayan salih kişilerdi. İnsanlara liderlik yapıyorlar, halk 
onlara uyuyordu. Onlar öldükten sonra onları sevenler “ heykellerini 
yaparsak onları daha iyi anmış olacağız, onlara olan özlemimizi 
gidereceğiz “diyerek heykellerini yapmışlardı. Bu nesil ölünce de şeytan 
yeni neslin yanına gelerek “Onlar bunlara tapıyorlar ve onlara sayesinde 
suya kavuşuyorlardı. Siz de onlara kulluk edin!” 5  diyerek halkı 
putperestliğe teşvik etmişti. 

Nuh tufanından sonra tarihin sularına gömüldüğü söylenen 
mezkûr putlar sürüklenen sürüklene Cidde’ye ulaşmış, suların çekilmesi 

                                                 
1  Kur’an Yolu (Erişim 2 Mart 2020), Nuh 71/23. 
2  MuhammedİzzedDerveze, Siretu’r-Resûl, (Kâhire: Matbaatu’l-İstikame, 1948)1,34. 
3  Ebu’l-MünzirHişam b. Muhammed b. Saibel-Kelbi, Kitâbu’l-Esnâm,thk. Ahmed Zeki Paşa (Kâhire: Daru’l-

Kutubi’l-Mısriyye, 1995), 5-10;Fahrûddîn Muhammed b. Ömer er-Razî, Mefatihu’l-gayb(Beyrut: Dâru’l-Fikr, 
1981)30/143. 

4  EbûİshâkAhmed b. Muhammed b. İbrâhîmes-Sa‘lebî, el-Keşfve’l-beyânʿantefsîri’l-Ḳurʾân, thk. Muhammed b 
Âşur (Beyrût: DâruİhyâiTurasi’l-Arabî, 1422/2002) 10,46. 

5  Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr et- Taberî, Câmiü’l-beyân an te’viliayi’l-Kur’ân, thk. Abdullah Abdulmuhsin 
et-Turkî (Kâhire: Hicr, 2001)23, 303; es-Sa‘lebî, el-Keşf ve’l-beyân,10, 46; 5İbnu’l-Kelbi, Kitâbu’l-Esnâm, 51-
52. 

 

ve rüzgârın kumları savurmasıyla bulunmuş;6yeniden tarih sahnesinde 
kendine yer bulmuş, Arap coğrafyasında azımsanmayacak derecede 
tabisi olmuş, geniş bir alanda kendisine yer edinmiştir. Bu putların,batı 
kültürünün orijini olarak kabul edilen Yunan’da benzer veya aynı 
işlevlerde görülmesi bunların nasıl Batılılaştırıldığı sorusunu akla 
getirmektedir. Nitekim Doğu’dan aldıklarını Doğuyu yok sayarak 
dünyaya pazarlayan Batı düşüncesinin bu mütehakkim tavrı çağlar 
boyunca kültürel katmanlarda da kendini göstermekte, deyim yerindeyse 
doğunun dışladığı putları bile kendi öz değeriymiş gibi tarihe ve 
dünyaya takdim etmektedir. 7 Şimdi Nuh kavminin putlarını ve Eski 
Yunan’daki benzerlerini ele almak yerinde olacaktır. 

1.1.Vedd 
Vedd, “Sevgi, muhabbet, dilek ve temenni” 8  anlamlarına 

gelmektedir. Kelimenin Sami dillerinde türevlerinin de aynı anlama 
geldiği görülmektedir.9 

Babil üzerinden Hicaz’a getirilmesi muhtemel olan bu put 
mitolojisiyle birlikte Araplar’a geçmiştir. Amr b. Luhayy’ınBelkaa’dan 
getirdiği putları kabilelere dağıttığı, bu putlar arasında Vedd’in olması 
onun dışarıdan getirildiği iddiasını güçlendirmektedir. Aşk tanrısı 
şeklinde resmedilen Vedd’in Grek Tanrısı Eros’a benzerliği dikkat 
çekmektedir. Omzunda yay, elinde sancaklı mızrak veya önünde 
bayraklı bir kargı bulunan ve yanında ok taşıyan, heybetli, uzun boylu 
bir erkek şeklinde tasvir edilen Vedd, yakışıklı ve kuvvetli genç erkek 
prototipini oluşturduğu, kralların sıfatlarına benzeyecek şekilde bir harp 
ilahı misyonuna büründürüldüğü görülmektedir. 10  Yunanların aşk 
tanrısı olan Eros aynı şekilde elinde yay ve oku ile tasvir edilmiştir. 11 

Netice itibariyle Vedd ve Eros arasındaki benzerlik onun 
Yunanîolmadığını göstermektedir. Zira medeniyetlerin merkezi 
konumundaki Mezopotamya ve Eski Mısır olması bu kanaati 
güçlendirmektedir. Savaş, ticaret ve kültürel alışverişin medeniyetleri 

                                                 
6MahmûdŞükrî el-Alûsî, Bulûğu’l-ereb fi ma’rifetiahvâli’l-arab, thk. MuammedBehcet (Beyrût: DâruKutubi’l-

İlmiyye,ts.)2, 213. 
7Bk.MartinBernal, Kara Athena, çev. Özcan Buze (İstanbul:Kaynak Yayınları, 1988), 51-53. 
8Ebu’l-FazlCemâluddîn Muhammed b. Mukerrem b. İbn Manzûr, Alî b. Ahmed el-Ensârî, Lisânu’l-ʿarab. thk. 

Abdullah Ali-Muhammed Ahmed- Hâşim Muhammed (Kâhire: Dâru’lMeârif, ts)53, 4794. 
9BkIsraelEfros, JudahIbnShmuel, Beramin Silk, English- Hebrew Dictionary (Tel-Aviv:Dvir Publishing, 1929), 

439; Muhammed Abdulmuid Han, Esatiru’l-arabiyyekable’l-İslam(Kahire:MatbaatuLecnetu’t-Te’lif, 1937), 
129-130. 

10  Şevket Yavuz, “Ved”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul:TDV Yayınları, 2012) 42,589. 
11  Şefik Can, Klasik Yunan Mitolojisi (İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 1994), 102; Mark Daniels, Bir Nefeste Dünya 

Mitolojisi, çev. Pınar Üstel (İstanbul: Maya Kitap, 2014), 136. 



2.Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu

2nd International Symposium of The Flood, Noah’s Ark And Mount Cudi 

274
 

besleyen önemli unsurlar olduğu düşünüldüğünde bunu Yunanların 
Ortadoğu’dan alıp kendi kurmacaları içerisine derc ettikleri söylenebilir. 
Bunu da hâkim kültürün kendi yarattığı dünyayı başka kültürlere 
kendisininmiş gibi dayatması veya tanıtmasıyla açıklamak mümkündür. 

1.2.Suvâʿ 
Bir şeyin devamlılığı, geçmiş olması, develerin başıboş halde 

meralara salınması12 anlamındaki s-v-a’ kökünden türediği ifade edilen 
Suvâʿ, Nuh kavminin putlarından birisidir.Kelimenin “asil, şerefli,” 
anlamına gelen İbrânîce “şuva”dan geldiği belirtilmektedir.13 

Suvâʿputunun Hicaz’a Amr b. Luhayy veya insan kılıklı şeytan 
tarafından getirildiği nakledilmektedir. Bu put Mekke ile Taif arasındaki 
Batn-ı Nahle’deRuhat denilen yerde olduğu nakledilirken başka bir 
rivayette Yenbu’ bölgesinde olduğu bilgisi verilmektedir.14 

Araplar putlarını, insan hayvan veya başka bir varlık şeklinde 
tasvir etmiş, bunu onları tazim ve sevgi maksadıyla yapmışlardır. 
Suvâʿ’ın kadın şeklinde suretini yapan Araplar ona tazimde bulunmuş, 
bereket tanrıçası olarak addettikleri bu puttan yardım istemiş, adına atîre 
adı verilen kurban kesmişlerdir.15 

Suvâʿ dilsel bazı analizler üzerinden her ne kadar şer ve helak, 
ölüm ve yıkım tanrıçası olarak tanımlansa16 da bereket ilahesi olarak 
tebarüz etmiş, Yunan tanrıçası Demeter’e de kaynaklık etmiştir. Toprak 
ana olarak bilinen Demeter, güzel saçlı kraliçe olarak tavsif edilmiş bir 
bereket tanrıçasıdır. 17 

Netice itibariyle Suvâʿ pagan tanrıları arasında sulara gömülse de 
yeniden gün yüzüne çıkmış, bu inancın talipleri ve takipçileri tarafından 
çeşitli kültürel kodlar üzerinden üretilerek tarih sahnesinde kendine yer 
edinmiştir. Monoteizme savaş açan politeistlerin putlara tapma 
noktasında birleşmeleri ve bunu bir kült haline getirerek insanları ona 
yöneltmeye veya tapınmaya sürüklemeleri tekelci zihniyetin kendi üst 

                                                 
12  Ebû’l-HuseynAhmed b. Fâris, Mekâyîsu’l-luğathk. Abdusselam Muhammed Hârûn (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 

1979)3,116 
13  Hasen el-Mustafavî, et-Tahkik fî kelimâti’l-Kur’âni’l-kerîm, (Tahran: MerkezuNeşruÂsari el-Allâme el-

Mustafavî,1385h)12,112. 
14  Şinasi Gündüz, “Süvâ”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2010) 38,182-

183; Âtik b. Gays el-Beledî, Mu’cemu’l-meâlimu’l-coğrafiyyeti fî sireti’n-nebeviyye (Mekke: Dâru Mekke, 
1402/1982) 143-414. 

15  Korkut Dindi, “Nûh (AS) Döneminden Cahiliye Araplarına Tevarüs Eden Putlar: Ved, Süvâ, Yeğûs ve 
Nesr,Cahiliye Araplarının İlahları, ed. Mehmet Mahfuz Söylemez (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2016), 
213. 

16  Şevki Dayf, TarihuEdebi’l-arabiel-asru’l-cahili(Kâhire: Daru’l-Mearif, 1960)1,90. 
17  Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1996), 265. 

 

klasmanlarını koruma teşebbüsü olarak görülebilir. Bu da insanın hem 
tapınma hem erk devşirme duygusuyla alakalıdır. 

1.3.Yeğus 
“Yardım etmek” manasındaki gavs18 veya “yağmur yağdırmak”19 

anlamındaki gays kökünden türediği ifade edilen Yeğus Nuh kavminin 
putlarından birisidir. Kelimenin aslının İbranice veya ona yakın bir 
dilden ya da Tevrat’ta adı geçen Edomluların atası Yeûş geçtiği iddia 
edilse de20 kelimenin Arapça olması daha kuvvetli görülmektedir.21 

Kur’ân’da Nuh kavminin taptığı putlardan birisi olarak adı 

zikredilen Yeğus’a Arapların taptıkları ve çocuklarına AbdYeğus 

ismini koydukları bildirilmektedir.22 Murad kabilesinin taptığı bu 

putun salih kimselerden birisi adına dikilen timsal olduğu, 

amacından uzaklaşarak putlaştırıldığı söylenmektedir.23 

Yeğus, kurşundan yapılmış, 24  bir aslan şeklinde tasvir 
edilmiştir.25Yağmur ve su tanrısı olan eski Mısır tanrısı Tefnût inancın 
Araplara geçmiş hali olarak değerlendirilen Yeğus’un, iddia edilenin 
aksine Araplardan diğer milletlere geçme ihtimali vardır. Zira tufandan 
sonra bunları daha önce ifade edildiği üzere onu ilah edinen onlardır.  

Yeğus’un Zeus’la benzerliği dikkat çekicidir. Greklerin baş tanrısı 
gök, yağmur ve şimşek tanrısı Zeus,26Yeğus’unYunanileşmiş formu gibi 
durmaktadır. Yağmur yağmasının Zeus’un yağması ile ifade 
edilmesi,27Yeğus’unda yağmur yağdırmakla ilgili kelimenin kökünden 

                                                 
18  İbn Fâris, Mekâyîsu’l-luğa, 4, 400. 
19  İbn Fâris, Mekâyîsu’l-luğa,4, 403. 
20  Ömer Faruk Harman, “Yeğus”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2013), 

388. 
21  EbûBekr Muhammed b. el-Hasen b. Dureyd, el-İştikâk, thk. Abdusselâm Muhammed Hârûn (Beyrût: Daru’l-

Cîl, 1411/1991), 142; Mustafavî, et-Tahkik fî kelimâti’l-Kur’âni’l-kerîm, 14, 44; Arthur Jeffery, 
TheForeignVocabulary of TheQur’ân (Leiden-Boston: Brill, 2007), 292. 

22  Ebu’l-LeysNasr b. Muhammed b. Ahmed b. İbrâhîm es-Semerkandî, Bahru’l-ulûm. thk. Ali Muhammed el-
Muavvid- Adil AhmedAbdulmevcûd (Beyrut: Dâru’l-Kutubu’l-İlmiyye, 1993) 3, 408. 

23  Ebu’l-Fidâ’ İsmâîl b. Ömer b. Kesîr, Tefsîru’l-Kurʾâni’l-ʿazîm,thk.MustafaSeyyid Muhammed vd. (Ciza: 
MuessesetuKurtubâ, 2000) 14, 142. 

24  Ebu’l-HasenAlî b. Muhammed b. Habîb el-Basrî el-Mâverdî, en-Nuketve’l-ʿuyûn, es-Seyyid b. Abdulmaksûd b. 
İbrahîm, (Beyrut: Dâru’l-Kutubu’l-İlmiyye, ts) 6, 105.  

25  Ebu’l-KâsımMahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî ez-Zemahşerî, el-Keşşâfʿanḥaḳâʾiḳıġavâmiżi’t-tenzîl 
ve ʿuyûni’l-eḳâvîl fî vucûhi’t-teʾvîl, thk.Ali Muhammed el-Muavvid- Adil AhmedAbdulmevcûd (Riyâd: 
MektebetuUbeykân1418/1998)6, 218. 

26  Erhat, Mitoloji Sözlüğü, 955. 
27  Erhat, Mitoloji Sözlüğü, 958. 
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besleyen önemli unsurlar olduğu düşünüldüğünde bunu Yunanların 
Ortadoğu’dan alıp kendi kurmacaları içerisine derc ettikleri söylenebilir. 
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adı verilen kurban kesmişlerdir.15 
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bereket tanrıçasıdır. 17 

Netice itibariyle Suvâʿ pagan tanrıları arasında sulara gömülse de 
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çeşitli kültürel kodlar üzerinden üretilerek tarih sahnesinde kendine yer 
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yöneltmeye veya tapınmaya sürüklemeleri tekelci zihniyetin kendi üst 

                                                 
12  Ebû’l-HuseynAhmed b. Fâris, Mekâyîsu’l-luğathk. Abdusselam Muhammed Hârûn (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 

1979)3,116 
13  Hasen el-Mustafavî, et-Tahkik fî kelimâti’l-Kur’âni’l-kerîm, (Tahran: MerkezuNeşruÂsari el-Allâme el-

Mustafavî,1385h)12,112. 
14  Şinasi Gündüz, “Süvâ”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2010) 38,182-

183; Âtik b. Gays el-Beledî, Mu’cemu’l-meâlimu’l-coğrafiyyeti fî sireti’n-nebeviyye (Mekke: Dâru Mekke, 
1402/1982) 143-414. 

15  Korkut Dindi, “Nûh (AS) Döneminden Cahiliye Araplarına Tevarüs Eden Putlar: Ved, Süvâ, Yeğûs ve 
Nesr,Cahiliye Araplarının İlahları, ed. Mehmet Mahfuz Söylemez (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2016), 
213. 

16  Şevki Dayf, TarihuEdebi’l-arabiel-asru’l-cahili(Kâhire: Daru’l-Mearif, 1960)1,90. 
17  Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1996), 265. 
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18  İbn Fâris, Mekâyîsu’l-luğa, 4, 400. 
19  İbn Fâris, Mekâyîsu’l-luğa,4, 403. 
20  Ömer Faruk Harman, “Yeğus”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2013), 

388. 
21  EbûBekr Muhammed b. el-Hasen b. Dureyd, el-İştikâk, thk. Abdusselâm Muhammed Hârûn (Beyrût: Daru’l-

Cîl, 1411/1991), 142; Mustafavî, et-Tahkik fî kelimâti’l-Kur’âni’l-kerîm, 14, 44; Arthur Jeffery, 
TheForeignVocabulary of TheQur’ân (Leiden-Boston: Brill, 2007), 292. 

22  Ebu’l-LeysNasr b. Muhammed b. Ahmed b. İbrâhîm es-Semerkandî, Bahru’l-ulûm. thk. Ali Muhammed el-
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23  Ebu’l-Fidâ’ İsmâîl b. Ömer b. Kesîr, Tefsîru’l-Kurʾâni’l-ʿazîm,thk.MustafaSeyyid Muhammed vd. (Ciza: 
MuessesetuKurtubâ, 2000) 14, 142. 

24  Ebu’l-HasenAlî b. Muhammed b. Habîb el-Basrî el-Mâverdî, en-Nuketve’l-ʿuyûn, es-Seyyid b. Abdulmaksûd b. 
İbrahîm, (Beyrut: Dâru’l-Kutubu’l-İlmiyye, ts) 6, 105.  

25  Ebu’l-KâsımMahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî ez-Zemahşerî, el-Keşşâfʿanḥaḳâʾiḳıġavâmiżi’t-tenzîl 
ve ʿuyûni’l-eḳâvîl fî vucûhi’t-teʾvîl, thk.Ali Muhammed el-Muavvid- Adil AhmedAbdulmevcûd (Riyâd: 
MektebetuUbeykân1418/1998)6, 218. 
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27  Erhat, Mitoloji Sözlüğü, 958. 
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türemiş olması bu benzerliği kuvvetlendirmekte; bu putun Araplardan 
Batılılara intikal ettiğikanaatini güçlendirmektedir. 

Netice itibariyle Nuh kavminin bütün putlarını Hz. Nuh’un 
ağzından reddeden Kur’an, bu putların yağmur yağdırmayacağı, onlara 
mal,mülk ve evlat vermeyeceğini vurgulamasına rağmen, putlarına 
sarılmış tufanla yok olmuşlardır. Tufan putperestliği geçici bir süre yok 
ettiyse de daha sonraları bu inanç tekrar gün yüzüne çıkmıştır. Yeğus 
putu buna bir örnektir.  

1.4.Yeûk 
“Menetmek” anlamındaki avkkökünden 28  türeme ihtimali olan 

Yeûk’un, ona tapanları düşmanlarına karşı koruduğu, musibetlerden ve 
belalardan muhafaza ettiği bildirilmektedir.Nuh kavminin taptığı 
putlardan biri olan Yeûk,Hemdân kabilesinin putu olup hayatın ve 
ölümsüzlüğün sembolü 29  olanat şeklinde tasvir 
edilmiştir.30Hemdanlıların ve onlara komşu Yemenlilerin taptıkları Yeûk, 
Araplardaki ad koyma geleneği ve şiirlerinde Abd Yeûk şeklinde bir 
ismin olmayışı onun ikincil bir öneme sahip olduğunu göstermektedir. 
Bunun Yemen’in Yahudileşmesiyle alakalı olması mümkün olduğu gibi 
San’a’nın tanrılarındın gölgesinde kalması ile de ilgisinin olması 
muhtemeldir.31 

Yunan mitolojisinde kanatlı at olarak tasvir edilen 
Pegasus,Perseustarafından kafası kesilerek öldürülen Medusa’nın 
toprağa sıçrayan kafasından yaratıldığı belirtilmektedir.32 Ölümsüzlüğün 
simgelerinden birisi olan Pegasus ile Yeûk’un tasvirlerinin benzerliği 
dikkat çekicidir. İkisi at şeklinde resmedilmişlerse de Yunan 
mitolojisinde ata kanatlar eklenmiş, ölümsüzlerin diyarına uçması bir 
anlamda daha da kolaylaştırılmıştır. 

Netice itibariyle Yeûk cahiliye döneminin ikincil öneme 

sahip putlarından birisi olduğu söylenebilir. Bunun nedeni 

Yemen’de Yahudiliğin yayılmış olması veya San’a şehrinde diğer 

                                                 
28  Râgıb el-İsfahânî, Ebu’l-KâsımHuseyn b. Muhammed b. el-Mufaddal,Mufredâtuelfâzi’l-Ḳurʾân. thk. Safvan 

Adnan Davudî(Dımaşk: Dâru’l-Kalem, 2009), 354. 
29  Dindi, “Nûh (AS) Döneminden Cahiliye Araplarına Tevarüs Eden Putlar”, 228. 
30  Zemahşerî, el-Keşşâf, 6, 218; Sa‘lebî, el-Keşfve’l-beyân, 10, 47. 
31  İbnu’l-Kelbi, Kitâbu’l-Esnâm, 51-52. 
32  E. M. Berens,TheMyths&Legends of Ancient Greece and Rome (Amsterdam:Meta Libri, 2009), 135-136. 

 

tanrılara tapınılmasıdır. Grekler’dePegasusonun benzeri olarak 

düşünülebilir.  

1.5.Nesr 
“Kartal veya akbaba cinsinden kuş”33 anlamına gelen NesrNuh 

kavminin putlarından birisidir. Hatıraları yad edilmek için putlaştırılan 
şahıslardan birisi olan Nesr34 diğer putlar gibi Araplar tarafından tanrı 
olarak benimsenmiş, kendisine tapınılmıştır.35 

Nesr putuna Himyer bölgesinde yaşayan Âl-i Zulkela kabilesi 
tapmıştır. Zunuvas tarafından Yemenin Yahudiliğe geçmesiyle bu puta 
tapınılmaktan vazgeçilmiştir. 36  Sami dillerden İbrânice ve 
Süryânice’deNesr’i ifade eden Neşra,Neşer, Neşryabh kelimelerine 
rastlanması bu kültün Sami toplumları arasında geniş bir sahaya 
yayıldığını göstermektedir.37 

Nesr kartal şeklinde tasvir edilmiştir. Yunan mitolojisinde de Zeus 
kartal şeklinde tasvir edilmiştir. Zeus’un en çok sevdiği hayvan, bazen de 
Zeus’un kendisi veya tanrının simgesi olarak görülen kartal, yıldırım 
kuşu olarak da bilinirdi. Zeus’un simgesi kartaldır.38 Cahiliye döneminde 
Nesre bir ilah olarak tapınılması ile Zeus arasındaki benzerlik çok açık 
olmasa da bunlar arasında bir ilişkinin olduğu muhtemeldir. Sonuç 
olarak Nesr, salih bir insandan tapınılan bir puta dönüştürülmüş, doğu 
dünyasında batı dünyasına benzer figürle karşımıza çıkmıştır. 

Sonuç 
Salih insanları timsaller üzerinden puta dönüştüren Nuh’un 

kavminin putları, tufanın karasularına gömülü kalmamış; Araplar 
aracılığıyla yeniden gün yüzüne çıkarılarak devam ettirilmiş, Batı 
zihniyeti tarafından kendilerine has kültürel kod ve zenginlikler olarak 
doğuya pazarlanmaya ya da aidiyetleri kendileri üzerinden dünyaya 
sunmaya devam edilmiştir. Batılı zihnin emrine amade köle olarak 
gördüğü efendi-köle diyalektiği üzerinde anladığı ve kurguladığı hayali 
doğunun bu egzotik tanrıları Helenlerin Olympos’unda at koştururken 
doğulu kimliklerinden azade hatta batı orjinli olarak lanse edilmiştir. 
                                                 
33  Râgıb el-İsfahânî, Mufredât,490. 
34  İbnu’l-Kelbi, Kitâbu’l-Esnâm, 51-52. 
35  Fuat Aydın, “Nesr”,Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2007) 33, 11.  
36  İbnu’l-Kelbi, Kitâbu’l-Esnâm, 58. 
37  Aydın, “Nesr”, 33,11. 
38  Deniz Gezgin, Hayvan Mitosları (İstanbul: Sel Yayıncılık, 2007), 113. 
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Araplardaki ad koyma geleneği ve şiirlerinde Abd Yeûk şeklinde bir 
ismin olmayışı onun ikincil bir öneme sahip olduğunu göstermektedir. 
Bunun Yemen’in Yahudileşmesiyle alakalı olması mümkün olduğu gibi 
San’a’nın tanrılarındın gölgesinde kalması ile de ilgisinin olması 
muhtemeldir.31 

Yunan mitolojisinde kanatlı at olarak tasvir edilen 
Pegasus,Perseustarafından kafası kesilerek öldürülen Medusa’nın 
toprağa sıçrayan kafasından yaratıldığı belirtilmektedir.32 Ölümsüzlüğün 
simgelerinden birisi olan Pegasus ile Yeûk’un tasvirlerinin benzerliği 
dikkat çekicidir. İkisi at şeklinde resmedilmişlerse de Yunan 
mitolojisinde ata kanatlar eklenmiş, ölümsüzlerin diyarına uçması bir 
anlamda daha da kolaylaştırılmıştır. 

Netice itibariyle Yeûk cahiliye döneminin ikincil öneme 

sahip putlarından birisi olduğu söylenebilir. Bunun nedeni 

Yemen’de Yahudiliğin yayılmış olması veya San’a şehrinde diğer 

                                                 
28  Râgıb el-İsfahânî, Ebu’l-KâsımHuseyn b. Muhammed b. el-Mufaddal,Mufredâtuelfâzi’l-Ḳurʾân. thk. Safvan 

Adnan Davudî(Dımaşk: Dâru’l-Kalem, 2009), 354. 
29  Dindi, “Nûh (AS) Döneminden Cahiliye Araplarına Tevarüs Eden Putlar”, 228. 
30  Zemahşerî, el-Keşşâf, 6, 218; Sa‘lebî, el-Keşfve’l-beyân, 10, 47. 
31  İbnu’l-Kelbi, Kitâbu’l-Esnâm, 51-52. 
32  E. M. Berens,TheMyths&Legends of Ancient Greece and Rome (Amsterdam:Meta Libri, 2009), 135-136. 

 

tanrılara tapınılmasıdır. Grekler’dePegasusonun benzeri olarak 

düşünülebilir.  

1.5.Nesr 
“Kartal veya akbaba cinsinden kuş”33 anlamına gelen NesrNuh 

kavminin putlarından birisidir. Hatıraları yad edilmek için putlaştırılan 
şahıslardan birisi olan Nesr34 diğer putlar gibi Araplar tarafından tanrı 
olarak benimsenmiş, kendisine tapınılmıştır.35 

Nesr putuna Himyer bölgesinde yaşayan Âl-i Zulkela kabilesi 
tapmıştır. Zunuvas tarafından Yemenin Yahudiliğe geçmesiyle bu puta 
tapınılmaktan vazgeçilmiştir. 36  Sami dillerden İbrânice ve 
Süryânice’deNesr’i ifade eden Neşra,Neşer, Neşryabh kelimelerine 
rastlanması bu kültün Sami toplumları arasında geniş bir sahaya 
yayıldığını göstermektedir.37 

Nesr kartal şeklinde tasvir edilmiştir. Yunan mitolojisinde de Zeus 
kartal şeklinde tasvir edilmiştir. Zeus’un en çok sevdiği hayvan, bazen de 
Zeus’un kendisi veya tanrının simgesi olarak görülen kartal, yıldırım 
kuşu olarak da bilinirdi. Zeus’un simgesi kartaldır.38 Cahiliye döneminde 
Nesre bir ilah olarak tapınılması ile Zeus arasındaki benzerlik çok açık 
olmasa da bunlar arasında bir ilişkinin olduğu muhtemeldir. Sonuç 
olarak Nesr, salih bir insandan tapınılan bir puta dönüştürülmüş, doğu 
dünyasında batı dünyasına benzer figürle karşımıza çıkmıştır. 

Sonuç 
Salih insanları timsaller üzerinden puta dönüştüren Nuh’un 

kavminin putları, tufanın karasularına gömülü kalmamış; Araplar 
aracılığıyla yeniden gün yüzüne çıkarılarak devam ettirilmiş, Batı 
zihniyeti tarafından kendilerine has kültürel kod ve zenginlikler olarak 
doğuya pazarlanmaya ya da aidiyetleri kendileri üzerinden dünyaya 
sunmaya devam edilmiştir. Batılı zihnin emrine amade köle olarak 
gördüğü efendi-köle diyalektiği üzerinde anladığı ve kurguladığı hayali 
doğunun bu egzotik tanrıları Helenlerin Olympos’unda at koştururken 
doğulu kimliklerinden azade hatta batı orjinli olarak lanse edilmiştir. 
                                                 
33  Râgıb el-İsfahânî, Mufredât,490. 
34  İbnu’l-Kelbi, Kitâbu’l-Esnâm, 51-52. 
35  Fuat Aydın, “Nesr”,Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2007) 33, 11.  
36  İbnu’l-Kelbi, Kitâbu’l-Esnâm, 58. 
37  Aydın, “Nesr”, 33,11. 
38  Deniz Gezgin, Hayvan Mitosları (İstanbul: Sel Yayıncılık, 2007), 113. 
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Kur’an, şiddetle reddettiği ve eleştirdiği politeist anlayışın 
monoteist bir inanca galip gelme çabalarının sulara gömülme hikayesi, 
gerçeği olan tufan hadisesinin önemli figür ve aktörlerinden olan pagan 
tanrılarına ve paganistlere karşı savaş açmış, insanları bir Allah’a davet 
etmiştir. 
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SEMAVİ KİTAPLARDA TUFAN METAFORU 
(Oluşu, Gerekçesi, Zamanı ve Etki Alanı) 

Ruhullah ÖZ 

Öz: Üç semavi kitabın ortak terimlerinden biri tufan kavramıdır. Semavi 
kitapların inanç temalı işlediği tufanın yeri, çapı ve zamanı farklılaşsa da 
gerekçesi büyük oranda aynıdır. O da inançsızlara ilahi bir ceza oluşudur. 
Üç semavi kitaptan biri olan Tevrat, tufanımitolojik bir formda betimlerken 
İncil, İsa’nın tarihsel bir simgesi olarak tasvir etmiştir. Son semavi kitap 
olan Kur’an ise daha çok bir ibretlik vesikası olarak takdim etmiştir. Her üç 
semavi kitabın tasavvurunda tufan, kötülüğün yok oluşuna ve yeni bir 
varoluşun başlangıcına işarettir. Örneğin İncil’e göre İsa, Nuh’un tasavvur 
ettiği kurtuluşu gerçekleştiren mimardır. Tufan suyu vaftiz, gemi tahtaları 
da çarmıhı sembolize eder. Tufan kavramı, İncil ve Kur’an’dan çok 
Tevrat’ın anlatılarındandır. Kuran, tufan kavramını bir kere dillendirirken 
İncil, tufan, Nuh ve gemiyi metaforik bir tarzda işlemiştir. Bir kıssa olarak 
tufanı daha detaylı işleyen Tevrat ve Kur'an anlatısı arasında ise önemli 
ölçüde farklar mevcuttur. Tevrat’ta tufan teolojik olmaktan çok mitolojik 
karakterli bir kavramdır. Kuran’da ise verilmek istenen ilahi mesajınbirer 
işaretidir. Ayrıca Tevrat, tufanı bir mitos şeklinde sunarken Kuran daha çok 
ibretlik bir vakıa olarak betimlemiştir.Kuran, tufanın tarihine dair herhangi 
bir bilgi vermezkenTevrat, insanlık tarihiyle bağdaştırılması zor bir tarih 
aralığı vermiştir. Kuran, tufanın bölgesel oluşundan açıkça söz etmese de 
onu Nuh kavmiyle ilişkilendirerek kapsama alanını sınırlandırmıştır. 
Tevrat ise tufanı küresel ölçekli kozmik bir hadise olarak takdim 
etmektedir. Tevrat ve İncil, tufanı doğuştan potansiyel günahkâr insanlık 
ailesine verilmiş bir kefaret cezası olarak takdim ederken Kuran, suç ve 
cezanın bireyselliğinden yola çıkarak Nuh kavmine atfetmiştir. Üç semavi 
kitaptan Tevrat ve İncil’detufan, daha çok mitolojik temalı unsurlar 
çerçevesinde işlerken Kuran’da mesaj yüklü bir kıssa olarak tasvir edilir. Bu 
tür hususlarda Kuran’ı diğer semavi kitaplardan ayıran en önemli özellik, 
teknik kavramlar kullanmasıdır. Sabık semavi kitapların kıssaların 
nirengini oluşturan mesajları mitolojik araçlarla takdim etmeleri, Tanrının 
kıssadan hisse çıkarmaya aracı kıldığı bu türden kozmolojik delillerin, 
zamanla teolojik bir nassa dönüştürülmelerini beraberinde getirmiştir. 
Böylece Tanrının mesajıasıl mecrasından kaydırılmış kıssalara eklenen 
mitoslarla kastedilen amaç buharlaştırılmıştır. İnsan dahliyle mecrasından 
kaydırılan teolojik kavramlardan biri hiç kuşkusuz tufandır. Çalışmamızda 
üç kutsal kitabın ortak kavramlarından biri olan tufan etimolojik, filolojik 
ve teolojik açıdan analiz edilecektir. Tufan kavramı etrafında şekillenen 
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ibretlik bir vakıa olarak betimlemiştir.Kuran, tufanın tarihine dair herhangi 
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üç kutsal kitabın ortak kavramlarından biri olan tufan etimolojik, filolojik 
ve teolojik açıdan analiz edilecektir. Tufan kavramı etrafında şekillenen 
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dinsel kabullerin ortak ve ihtilaf yönleri tespit edilecektir. Semavi olmayan 
diğer kültürlerdeki tufan mitosuyla mukayese edilecektir. Tufanın oluşu, 
kapsamı, zamanı ve gerekçesi semavi kitapların beyanları doğrultusunda 
analiz edilecektir. Neticede üç semavi kitaptan elde edilen tufan bilgileri 
çağdaş bilimin verileri ile karşılaştırılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Semavi kitaplar, Tevrat, İncil, Kuran, Tufan, Metafor. 

THE METAPHOR OF THE FLOOD (NOAH’S FLOOD) IN THE 
ABRAHAMIC BOOKS 

 (Occurrence, Reason, Time and Domain) 

Abstract: One of the common terms of the three heavenly books is the 
concept of the flood. Although the place, diameter and time of the flood, 
which the heavenly books dealt with with the theme of faith, differ, the 
reason is largely the same. It is also a divine punishment for the 
unbelievers. While the Torah, one of the three celestial books, depicted the 
flood in a mythological form, the Bible depicted it as a historical symbol of 
Jesus. The last heavenly book, the Qur'an, was presented rather as an 
exemplary document. In the imagination of all three heavenly books, the 
flood marks the disappearance of evil and the beginning of a new existence. 
For example, according to the Bible, Jesus is the architect who realized the 
salvation envisioned by Noah. The flood water symbolizes baptism, and the 
ship's planks symbolize the cross. The concept of Flood is one of the 
narratives of the Torah rather than the Bible and the Qur'an. While the 
Qur'an expresses the concept of flood once, the Bible deals with the flood, 
Noah and the ark in a metaphorical manner. There are significant 
differences between the Torah and the Qur'an, which treats the flood in 
more detail as a story. In the Torah, the flood is a mythological rather than 
theological concept. In the Qur'an, they are a sign of the divine message that 
is intended to be given. In addition, while the Torah presents the flood as a 
myth, the Qur'an describes it as an exemplary fact. While the Qur'an does 
not provide any information about the history of the flood, the Torah gives 
a date range that is difficult to reconcile with the history of humanity. 
Although the Qur'an does not explicitly mention the regional nature of the 
flood, it limited its scope by associating it with the tribe of Noah. The Torah, 
on the other hand, presents the flood as a cosmic event on a global scale. 
While the Torah and the Bible presented the Flood as an atonement for the 
potentially sinful human family from birth, the Qur'an ascribed it to Noah's 
people based on the individuality of crime and punishment. In the Torah 
and the Bible, which are three heavenly books, the flood is mostly depicted 
as a message-laden story in the Qur'an, while it works within the 
framework of mythological elements. The most important feature that 
distinguishes the Qur'an from other heavenly books in such matters is that 
it uses technical concepts. The fact that the ancient heavenly books 
presented the messages that formed the triangulation of the stories with 
mythological tools brought about the transformation of such cosmological 
evidences, which God made a means of drawing shares from the story, into 
a theological text over time. Thus, the purpose meant by the myths added 
to the stories, where the message of God was displaced from its original 
medium, was evaporated. Undoubtedly, one of the theological concepts 

 

that has been displaced by human involvement is the flood. In our study, 
the flood, which is one of the common concepts of the three holy books, will 
be analyzed etymologically, philologically and theologically. The common 
and conflicting aspects of religious acceptances shaped around the concept 
of Flood will be determined. It will be compared with the flood myth in 
other non-celestial cultures. The occurrence, scope, time and reason of the 
Flood will be analyzed in line with the statements of the heavenly books. As 
a result, the flood information obtained from the three heavenly books will 
be compared with the data of contemporary science. 
Keywords: Abrahamic Books, Torah, Bible, Qur’an, The Flood, Metaphor. 

Giriş 
Kuran ve Tevrat’ın direkt İncil’in de dolaylı olarak üzerinde 

durduğu kıssalardan biri tufandır. Tevrat eksenli tufan iki farklı 
kaynaktan elde edilmiş öğelerin birbirine eklemlenmiş izlenimi verirken 
İncil’de daha çok sembolik temalıdır. Tevrat betimlediği tufanının hem 
amilleri hem de süresi birbirinden oldukça farklıdır.Ayrıca Tevrat ve 
İncil1tufanı tüm günahkâr insanlığı cezalandırmak üzere dünya çapında 
topyekûn bir ceza olarak takdim ederken Kur’an Nuh kavmi özelinde 
zikretmiştir. Kuran’ın “Nuh kavmi” tabiri, tufanın küresel değil bölgesel 
olduğunu hatırlatır. Bir başka deyişle Kuran’ın teknik kavramları tufanın 
lokal olduğunu anımsatırken Tevrat’ın evrensel olduğu açıklar. Oysa 
Kutsal kitaplarda zikredilen diğer kavimlerin helaki lokal olduğu gibi 
Nuh’un tufanını da lokal olmasını gerektirir. Bu da Kuran’ın yaklaşımı 
destekler. Aksi durumda ilahi adalet sorgulanmaya açılır. Her üç semavi 
kitap da tufanın işlenen günahlara bir ceza olduğunda müttefiktirler. 
Ayrıştıkları nokta ise lokal olan günahın cezasının genel olmasıdır. 
Tevrat gibi Kuran da tufanı işlenmiş günahlarınbir cezası olduğunu 
açıkça belirtmiştir.2Bu ceza da Nuh’un kavminedir.3Tevrat ve İncil’in 
aksine Kuran’ın yaklaşımını doğrulayan gerekçelerin başında Nuh’un 
evrensel bir peygamber olmayışıdır. Nuh, tüm insanlığa değil sadece 
kendi kavmine gönderilmiş bir peygamberidir.  

Her üç semavi kitabın betimledikleri Tanrının en ayırıcı vasfı adil 
oluşudur.4 Oysa adil olan bir Tanrının belli bir topluluğun taşkınlıkları 
yüzünden tüm canlıları cezalandırması düşünülemez. Kutsal kitapların 
verdiği bilgiye göre Lut, Ad ve Semud kavimleri kendi işledikleri 

                                                 
1  “Nuh'un gemiye bindiği güne dek, tufandan önceki günlerde insanlar yiyip içiyor, evlenip 

evlendiriliyorlardı. Tufan gelinceye, hepsini süpürüp götürünceye dek başlarına geleceklerden 
habersizdiler.” Matta 24/38-39. 

2   “Suçlarından ötürü boğuldular ve ateşe sokuldular.” Nuh 71/25. 
3  Hûd 11/25. 
4Tesniye 32/4; Luka 7/29; Enbiya 21/47. 
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evlendiriliyorlardı. Tufan gelinceye, hepsini süpürüp götürünceye dek başlarına geleceklerden 
habersizdiler.” Matta 24/38-39. 
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günahlardan dolayı bir tek kendileri cezalandırılmıştır. Tufanda da 
cezalandırılması gereken bir tek Nuh kavmi olmalıdır. Bu da Nuh tufanın 
küresel bir afet değil Nuh kavmi ve yerleşim alanıyla mahdut ve lokal bir 
hadise olmasını gerektirir. 5 Oysa Tevrat, Tanrının insanoğlunun 
sapkınlığına bir ceza adına tufanı, yeryüzündeki tüm canlıları yok etme 
cezası olarak takdim eder.“Rab baktı, yeryüzünde insanın yaptığı 
kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte. İnsanı yarattığına pişman oldu. 
Yüreği sızladı. “Yarattığım insanları, hayvanları, sürüngenleri, kuşları 
yeryüzünden silip atacağım” dedi, “Çünkü onları yarattığıma pişman 
oldum.” Ama Nuh Rabbin gözünde lütuf buldu.”6 

Tevrat ile Kuran tufan konusunda ayrıştıkları gibi ittifak ettikleri 
konular da yok değildir. Tevrat ile Kuran’ın örtüştüğü noktalardan biri 
tufana yol açan suların membaıdır.7Her iki semavi kitapta da tufan suyu 
hem yer hem de gök kaynaklıdır. Tevrat’ın aksine İncil 8  ve Kur’an 
tufanın zaman içerisindeki yerini ve süresini tayin etmezken Tevrat 
hadiseyi tarihlendirip detaylandırarak açıklamıştır. Bu minvalde Tevrat, 
Tekvin kitabıyla tufanın tarihçesiyle ilgili bir takım tarihi kesitlere yer 
vermektedir. Bunu da Âdem ve İbrahim’in yaşadıkları zaman üzerinden 
tarihlendirmiştir. Tevrat’ın tarih bilgisine göre Nuh, Adem’den 1056 yıl 
sonra dünyaya gelmiştir. Tufan ise Adem’in yaratılışından 1656 sene 
sonra İbrahim’in doğumundan 292 yıl önce gerçekleşmiştir.9Kuran gibi 
İncil de tufanın gerçekleştiği zaman ve mekâna dair herhangi bir detaya 
yer vermemiştir. Bu nedenle Kuran ve İncil’in tufan anlatısı tarih 
açısından tenkitlere fazla imkân vermemiştir. Arkeolojik bulgularla tarihi 
veriler, Tevrat’ın beyanatlarını hep tartışma konusu yapmışlardır. 10 
Tevrat, çelişkili ifadelerle tufanı öykülerken İncil sembolik yönüne Kuran 
isehadisenin içerdiği mesaja vurgu yapmıştır. Bu açıdan İncil ve 
                                                 
5  Tufanın küresel oluşuna delil gösterilen ayetlerin başında Nuh’un “Rabbim! Yeryüzünde kafirlerden 

yurt tutacak/gezip dolaşacak hiç kimse bırakma” (Hûd 7/26) ayeti gösterilmektedir. Oysa ayette 
küreselliği çağrıştıran “arz” kelimesi, Kuran dilinde başta dünya, yeryüzü, belli bir yer ve toprak 
parçasında anlamında kullanımı da yaygındır. Örnek olarak bkz. İsrâ 17/76, Rum 30/2-3. 

6  Tekvin 6/5-8. 
7  “O yılın ikinci ayının on yedinci günü enginlerin bütün kaynakları fışkırdı, göklerin kapakları 

açıldı. Tekvin 7/1; “Bize de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir yağmurla açtık. Yeryüzünü 
pınar pınar fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti.” Kamer 54/11-12. 

8  O günü ve saati ne gökteki melekler ne de Oğul bilir; Baba'dan başka kimse bilmez. Matta 24/36. 
9  Tekvin 8/28. 
10  Bucaille’ye göre modern tarih araştırmaları, Tevrat’ın beyanatlarını problemli kılmaktadır. Çağdaş 

tarihçiler, İbrahim’in milattan 1800-1850 yıl önce yaşadığını savunurlar. Buna göre şayet tufan 
Tevrat’ın Tekvin kitabının soy zincirleri yardımıyla ileri sürüldüğü gibi İbrahim’den üç asır kadar 
önce kopmuş olsaydı o takdirde tufanı m.ö. XXI’inci veya XXII’inci yüzyılda yaşanılması gerekirdi. 
Oysa arkeolojik bulgular bu yüzyıllarda dünyanın birçok yerinde birtakım uygarlıkların var olduğu 
belgelemektedir. Ayrıca Tevrat’ın belirttiği tarih aralığında bu medeniyetlerde herhangi bir 
kesintinin yaşandığını belgeleyen herhangi bir bulgu da bulunmamaktadır. Bu da Tevrat’ın hem 
tarih bilgisini hem de tufanın tüm insanlığı kapsayan bir mahvoluşun cereyan ettiği iddiasını 
geçersiz kılmaktadır. Bucaille, Müsbet İlim Yönünden Tevrat, İnciller ve Kur'an, s. 69. 

 

Kur’an’ın tufanı arz etme metodu arasında üslup benzerliği mevcuttur. 
Tevrat, çoğu kıssasında olduğu gibi tufanda da milliği ön plana 
çıkarmıştır. Kuran ise milli kimlikten ziyade inanç kimliğini ön plana 
çıkarmıştır.11Tevrat’ın ön plana çıkardığı etnik ya da biyolojik kimliğe 
reddiye olarak Kuran’da Allah buna karşı Nuh’u uyarmış ve oğlunun, 
kendisine nispet edilemeyecek bir inançsız olduğuna dikkat 
çekmiştir.Tevrat’a göre milli bir karakter olarak tasvir edilen Nuh, 
kurtuluşun mimarıdır. Ailesi de kurtuluş gemisinin asli yolcularıdır. 
Tevrat’a göre Nuh’un tüm ailesi tufandan kurtulmuştur.12Kur’an’a göre 
ise kurtulanlar inananlardır. Kendisine inanmayan oğullarından biri 
helak olmuştur.13 

1.Mitolojik ve Dini Bir Kavram Olarak Tufan Metaforu 
Bir doğa hadisesi olarak tufan kavramının arkeolojik ve mitolojik 

izlerine coğrafi açıdan birbirinden oldukça uzak olan Sümer, Babil, Hitit, 
Hint, Yunan ve Kızılderili efsanelerinde, Çin kaynaklı öykülerde 
rastlamak mümkündür. Tufanın kültürel hem de coğrafi açıdan 
birbirinden oldukça farklı olan bölgelerde birbirine yakın temalarla 
işlenmiş olması oldukça ilginçtir. Bu bakımdan kavramın kök anlamının 
gün yüzüne çıkarılması, kavrama yüklenilen anlam çerçevesinin 
belirlenmesi kültürler arası uyum ve farklılığın ortaya çıkmasına 
yardımcı olacağı kanaatindeyiz.  

Kronolojik açıdan daha eski olan Tevrat’ın dili İbranicede mabbül 
olan tufan İncil’dedilivium, Kuran’da ise tufandır. Çalışmamızın başlık 
serlevhasındakullanılan tufan Arapça bir kelime olup “tafe-yetufu” den 
türemiştir. Arapçada tufan, genel anlamıyla bütün şehirleri su altında 
bırakan, bir topluluğun hepsini toptan yok eden her şeydir. Tufan ayrıca 
yok edici ve katledici ölüm şeklinde de anlamlandırılmıştır. Ünlü filolog 
İbnü’l-Münzir, tufana birbirine yakın farklı anlamalar yüklemiştir. İbnü’l-
Münzir’e göre tufan, “her tarafı kaplayan su; fazlaca yağan yağmurdan 
kaynaklanan boğucu miktarda su; birçok şehri yutabilecek miktarda su” 
anlamındadır.14Görüldüğü gibi tanımların merkezinde yer alan kavram 
sudur. Demek ki tufan ister yer ister gök olsun su ile gerçekleşen bir doğa 

                                                 
11  “Ey Nuh! O senin ailenden değildi. Yaptığı iyi olmayan bir işti.” Hûd 7/46. 
12  “Nuh, oğulları, karısı, gelinleri tufandan kurtulmak için hep birlikte gemiye bindiler.” Tekvin 7/7. 
13  Hûd 45-46. 
14  Ebu’l-Fazl Cemalüddin Muhammed b. Mükerrem İbn Münzir, Lisânü’l-Arab (Beyrut: Daru’l-Fikr, ts), 
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günahlardan dolayı bir tek kendileri cezalandırılmıştır. Tufanda da 
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5  Tufanın küresel oluşuna delil gösterilen ayetlerin başında Nuh’un “Rabbim! Yeryüzünde kafirlerden 

yurt tutacak/gezip dolaşacak hiç kimse bırakma” (Hûd 7/26) ayeti gösterilmektedir. Oysa ayette 
küreselliği çağrıştıran “arz” kelimesi, Kuran dilinde başta dünya, yeryüzü, belli bir yer ve toprak 
parçasında anlamında kullanımı da yaygındır. Örnek olarak bkz. İsrâ 17/76, Rum 30/2-3. 

6  Tekvin 6/5-8. 
7  “O yılın ikinci ayının on yedinci günü enginlerin bütün kaynakları fışkırdı, göklerin kapakları 

açıldı. Tekvin 7/1; “Bize de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir yağmurla açtık. Yeryüzünü 
pınar pınar fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti.” Kamer 54/11-12. 

8  O günü ve saati ne gökteki melekler ne de Oğul bilir; Baba'dan başka kimse bilmez. Matta 24/36. 
9  Tekvin 8/28. 
10  Bucaille’ye göre modern tarih araştırmaları, Tevrat’ın beyanatlarını problemli kılmaktadır. Çağdaş 

tarihçiler, İbrahim’in milattan 1800-1850 yıl önce yaşadığını savunurlar. Buna göre şayet tufan 
Tevrat’ın Tekvin kitabının soy zincirleri yardımıyla ileri sürüldüğü gibi İbrahim’den üç asır kadar 
önce kopmuş olsaydı o takdirde tufanı m.ö. XXI’inci veya XXII’inci yüzyılda yaşanılması gerekirdi. 
Oysa arkeolojik bulgular bu yüzyıllarda dünyanın birçok yerinde birtakım uygarlıkların var olduğu 
belgelemektedir. Ayrıca Tevrat’ın belirttiği tarih aralığında bu medeniyetlerde herhangi bir 
kesintinin yaşandığını belgeleyen herhangi bir bulgu da bulunmamaktadır. Bu da Tevrat’ın hem 
tarih bilgisini hem de tufanın tüm insanlığı kapsayan bir mahvoluşun cereyan ettiği iddiasını 
geçersiz kılmaktadır. Bucaille, Müsbet İlim Yönünden Tevrat, İnciller ve Kur'an, s. 69. 
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11  “Ey Nuh! O senin ailenden değildi. Yaptığı iyi olmayan bir işti.” Hûd 7/46. 
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olayıdır. Nitekim Türkçede de tufan, sel getiren şiddetli yağmur ve su 
baskını15 anlamındadır.  

Kelimenin kök anlamına paralel dinsel tanımı da aynı minvalde 
yapılmıştır. Buna göre tufan, Nuh Peygamber zamanında yağdığı ve 
bütün dünyayı sular altında bıraktığı anlatılan şiddetli 
yağmur16anlamındadır. Ayrıca inkârcı ve sapık insanların cezalandırmak 
için Tanrı tarafından gönderildiğine inanılan yağmur kasırga afeti olarak 
tanımlanmıştır. 17  Semavi dinlerin Kutsal kitaplarına göre tufan, Nuh 
peygamber zamanında bütün dünyayı su altında bıraktığı anlatılan 
şiddetli yağmur ve yerden fışkıran su olarak belirtilmektedir. İlginçtir ki 
semavi olmayan dinlerde de ufak nüanslara tufan aynı şekilde 
tanımlanmıştır. Buna göre tufan, sel getiren şiddetli yağmur 
anlamındadır. Tufanın farklı nüanslarla tanımlanması, ortaya çıkış 
döneminin koşulları ve farklı kültürel ortamlara ve inançlara sahip 
insanların tufana yükledikleri anlamlardan kaynaklanmış olması 
muhtemeldir.  

Semavi dinlerin teolojik ıstılahlarında tufan, Tevrat’a göre 
kötülüklerin artması sonucu Tanrı’nın insanı yarattığına pişman olması 
ve cezalandırması, İncil’e göre dünyanın vaftiz edilmesi ve arınması18, 
Kuran’a göre ise Allaha ibadeti terk edip, tapınmak için kendilerine 
putlar edinen bir kavmin iman esaslarına uzun süre direnen Nuh 
kavminin cezalandırılarak sonraki nesillerin kurtulması için yapılan bir 
olay olarak değerlendirilmektedir.19Görüldüğü gibi ister ilahi olmayan 
mitolojik karakterli olsun ister semavi kitap kaynaklı olsun tufan, anlam 
açısından büyük bir paralellik arz etmektedir.20Her iki cenaha göre tufan, 
Tanrı ya da Tanrıların kötülük işleyen insanlarla birlikte bütün canlıları 
ortadan kaldırmak üzere yapılmasını kararlaştırdığı bir su baskını 
felakettir”21 

Tufan, teolojik ve mitolojik açıdan anlamlandırıldığı gibi neticesi 
bakımından farklı disiplinlerce de tanımlanmıştır. Örneğin tufan 
sosyolojik açıdan “öte dünya ve cehennem kavramlarının geliştirilmediği 
bir dönemde toptan cezalandırma biçimi”22 olarak tanımlanmıştır. Buna 

                                                 
15  Mehmet Doğan, Büyük Türkçe Sözlük (İstanbul: Bahar Yayınları, 1996), 587. 
16  TDK. 
17  "Tufan", Meydan Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, İstanbul: Mydan Yayınevi, 1969), 19/212. 
18  II. Petrus 2/5. 
19  Hûd 11/27;33;37;48. 
20  İskender Dölek, "Nuh Tufanı Üzerine", Social Sciences Studies Journal 4/21 (2018), 3650. 
21  Salih Çeçen, "Kutsal Kitaplar ve Çivi Yazılı Belgeler Işığında Cudi", I. Uluslararası Mardin Sempozyumu 

Bildirileri ed. H. H. Güneş İ. Özcoşar (İstanbul: Mardin İhtisas Kütüphanesi Yayını, 2006), 125. 
22  Alaeddin Şenel, İlkel Topluluktan Uygar Topluma (Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2001), 293. 

 

göre tufan, bir doğa olayından ziyade bentlerin ve kanalların 
yıkılmalarının ardından yaşanan olgular ve bu olguların doğurduğu 
sosyal çöküntüdür. Çöken uygarlıklar üzerine farklı toplulukların 
tahakküm simgesidir. Buna göre tufan teolojik ve kozmolojik bir olay 
olmaktan çok toplumsal olguyu değiştiren bir sosyal hadisedir.23 

Netice itibariyle dini ve tarihi kabullere göre tufan, yerkürede yer 
alan bütün varlık cinslerini etkileyen, dini, sosyolojik, jeolojik ve coğrafi 
yönü bulunan bir hadisedir. Semavi kitaplar ile beşerî kaynakların tufanı 
birbirine yakın anlamlarla ele almaları hadiseyi daha da anlamlı kılmıştır. 
Zira kutsal kitaplar ve arkeolojik buluntuların tufanla ilgili anlatımları 
birbirine oldukça yakındır. Oysa hem semavi hem de mitolojik 
kaynakların bu oranda örtüşmeleri az rastlanan bir durumdur.  

2. Mitselve Dinsel Açıdan Tufan  
Tufan, dini olduğu kadar aynı zamanda mitolojik bir hadisedir. 

Zira semavi kitaplarda zikredilen tufanın benzerini farklı nüanslarla 
Gılgamış, Atra-Hasis Destanları ile birçok milletin yazılı ve şifahi 
kültürde bulmak mümkündür.Semavi kitap kaynaklı tufanın bir 
benzerini Sümer ve Babil versiyonlarında görmek de 
mümkündür.Özellikle Tevrat’ın tufan kıssası ile Sümerlerin Gılgamış 
destanı tufan anlatısı arasında büyük benzerlikler bulunmaktadır. 
Gılgamış Destanı’yla Tevrat arasındaki paralellik ve benzerlik, hiçbir 
bilginin karşı koyamayacağı ölçüde açıktır. Bu paralelliğin en ilginç yönü, 
destanla Tevrat’ın uğraştığı tanrıların ve kehanetlerin ayrı ayrı olmasıdır. 
Tevrat’ta anlatılan tufan destandakinin bir kopyası görünümündedir 
denilse abartı olmayacaktır.Bir başka deyişle Tevrat’ın tufanı 
Mezopotamya merkezli mitolojilerle büyük benzerlikler taşımaktadır. 
Aradaki fark asılda değil detaylardadır. Gılgamış destanı tufanıkutsal 
kitaplardaki tufan kıssasından çok daha ayrıntılıdır. Ayrıca Tevrat’ın 
tufanı Ağrı Dağı merkezli iken Gılgamış’ınki Fırat nehri kıyısında 
bulunan Şurrupak merkezlidir.Semavi kitaplardaki tufanın baş aktörü 
Nuh iken Gılgamış’ın ise Upnapiştim’dir. Sümer tufanı altı gün yedi gece 
sürerken24 Tevrat tufanı suyu kırk gün yükselmiş, yüz elli gün devam 
etmiş25,üç yüz yetmiş bir gün sürmüştür.26 

                                                 
23  Çeçen, "Kutsal Kitaplar ve Çivi Yazılı Belgeler Işığında Cudi", 126. 
24  Gılgamış Destanı, çev. Muzaffer Ramazanoğlu (İstanbul: Cumhuriyet Yayınları, 1998), 158. 
25  Maurice Bucaille, Müsbet İlim Yönünden Tevrat, İnciller ve Kur'an, thk. Mehmet Ali Sönmez (İstanbul: 

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1979), 68. 
26  Tevrat’ın beyanına göre Nuh gemiye bindiğinde altı yüz yaşındaydı. O yılın ikinci ayının on yedinci 

günü tufan başladı. (Tekvin 7/11.) ve sonraki yılın ikinci ayının yirmi yedinci günü toprak tümüyle 
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16  TDK. 
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23  Çeçen, "Kutsal Kitaplar ve Çivi Yazılı Belgeler Işığında Cudi", 126. 
24  Gılgamış Destanı, çev. Muzaffer Ramazanoğlu (İstanbul: Cumhuriyet Yayınları, 1998), 158. 
25  Maurice Bucaille, Müsbet İlim Yönünden Tevrat, İnciller ve Kur'an, thk. Mehmet Ali Sönmez (İstanbul: 

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1979), 68. 
26  Tevrat’ın beyanına göre Nuh gemiye bindiğinde altı yüz yaşındaydı. O yılın ikinci ayının on yedinci 

günü tufan başladı. (Tekvin 7/11.) ve sonraki yılın ikinci ayının yirmi yedinci günü toprak tümüyle 
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Farklı kültürlerde rastlanan tufan ile ilgili benzerlikler aynı 
zamanda tufanın baş rol aktörleri içinde geçerlidir. Hem dini hem 
mitolojik karakterli tufanın aktörleri arasındaki benzerlikler dikkat 
çekicidir. Kutsal kitaplarda tufanın baş aktörü Nuh’tur. Nuh ismi üç 
semavi kitabın ortak karakterlerinden biridir. Kaynaklar “Nuh” 
kavramının etimolojik anlamı hususunda ihtilaf yaşamış olsalar da ortak 
noktaları da yok değildir. Kutsal Kitap kaynaklı “Nuh” kelimesinin 
anlamı bazı kaynaklara göre “uzun zaman” ve “ömrü uzun” olandır. 
Bununla beraber kelimenin Habeş dilinde “nâha” kelimesinden türeyen 
bir kelime olduğu da ifade edilmiştir. Öte yandan Nuh kelimesinin 
kendisine nispet edilen tufanın Hurri versiyonundaki kahramanın adı 
olan Na-ah-ma-su-le-el kelimesinin kısaltılmış şekli olduğu veya 
Akkadca “nâh” kelimesinden türediği de ifade edilmektedir. 27  Buna 
benzer Sumer tufan kahramanı Ziusudra da “ömrü uzun olan” 
anlamındadır.28 Ayrıca Babil versiyonundaki kahramanın adı olarak da 
Utnapiştim’in “hayatı yaşayan” anlamındadır. Dikkat edilirse Nuh 
kelimesinin etimolojik anlamı da benzer yöndedir. İsmin anlamından 
yola çıkarak müsemmanın isimlendirilmesi muhtemeldir.29 

3. Evrensellik ve Bölgesellik Dualitesinde Tufan 
Üç semavi kitabın tufan konusunda ayrıştıkları temel konulardan 

biri tufanın çapı ile alakalıdır. Bir başka deyişle Semavi kitapların tufan 
konusunda ayrıştıkları konulardan biri tufanın evrensel olup olmadığıyla 
ilgilidir. Üç semavi kitaptan Tevrat, tufanı küresel bir olay olarak 
aktarırken30 Kur’an hadiseyi Hz. Nuh’un yaşadığı bölge ile bağlantılı bir 
olay olarak aktarmıştır. Arkeolojik bulgular ise tufanın evrensel değil, 
daha çok bölgesel olduğunu gösterir niteliktedir. Ünlü İngiliz Asurolog 
ve Arkeolog George Smith’in bıraktığı yerden arkeolojik kazılarını 
sürdüren Wolley’in yapmış olduğu kazılar neticesinde ulaştığı sonuçlar 
da bunu desteklemektedir.31 Aynı şekilde doğa bilimcileri ve jeologların 

                                                                                                              
kurudur. (Tekvin 8/13-14.) buna göre tufan üç yüz yetmiş bir gün sürmüştür. Tevrat’ın verdiği bir 
diğer bilgi de o süreçte yağmurun kırk gün boyunca yağdığı, yüz on gün boyunca yükseldiği yetmiş 
dört gün boyunca da azaldığı yönündedir. Tekvin 8/5. 

27  Ömer Faruk Harman, "Hz. Nuh", Diyanet İslam Ansiklopedisi İstanbul Türkiye Diyanet Vakfı 
Yayınları, 2007), 33/225. 

28   Semavi kitaplar da Nuh’un yaklaşık 950 yıl yaşadığından bahsederler. Tekvin 5/28-29; Ankebut 
29/14. 

29  Tevrat’ta ise Nuh, rahatlatan, rahatlık veren anlamındadır. Tevrat’ta “Lemek, 182 yaşındayken bir 
oğlu oldu, Rabbin, lanetlediği bu toprak yüzünden çektiğimiz eziyeti, harcadığımız emeği bu çocuk 
hafifletip bizi rahatlatacak” dedi ve çocuğa Nuh adını verdi.”şeklinde geçmektedir. Tekvin 5/28-29. 

30  Tekvin 7/21-22. 
31  William Ryan-Walter Pitman, Nuh Tufanı (Tarihi Değiştiren Olaya İlişkin Yeni Bilimsel Keşifler), çev. 

Dursun Bayrak (Ankara: Arkadaş Yayınları, 2003), 61. 

 

da tüm varlıkları bir anda boğarak yok eden evrensel bir tufan olayını 
kabul etmedikleri anlaşılmaktadır.32 

4. Semavi Kitaplarda Tufan Metaforu 
Çok Tanrılı inançlarda ölümsüzlüğün arayışı öyküsü olarak 

bilinen tufan, tek Tanrılı dinlerin kitaplarında ise ilahi bir ceza,yeni bir 
doğuş, uyanış ve yaratılış öyküsünün habercisi olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  Özellikle Hristiyan sanatında tufan olayını canlandıran 
resimlerdeki kompozisyonu oluşturan figürler Hıristiyan inancının 
tufana yaklaşımının formel bir yansıması olarak görülebilir. 

İbranice karşılığı mabbül olan tufan Tevrat’ın Tekvin kitabının 6-8 
bölümlerinde ayrıntılı bir şekilde işlenen bir felaket hadisesidir.33Tevrat, 
Tekvin kitabının 5/25’ten itibaren dokuzuncu bölümün sonuna kadar 
hadiseyi mitolojik bir tarzda detaylandırmıştır. Tevrat’a göre yaşanılan 
tufan, yerkürede yer alan bütün varlık cinslerini etkilemiş, canlı hayatı 
sıfırdan başlatmasına yol açan bir ilahi temizlik operasyonudur. Tevrat’a 
göre tufan yeryüzündeki tüm canlıları etkilemiş olması hasebiyle başta 
toplumsal olmak üzere jeolojik bir hadise olarak da değerlendirmek 
mümkündür. Tevrat’ta tufanın nedeni şu şekilde açıklanır: “RAB baktı, 
yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte. İnsanı 
yarattığına pişman oldu. Yüreği sızladı. RAB baktı, yeryüzünde insanın 
yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte. 6 İnsanı yarattığına pişman 
oldu. Yüreği sızladı.”34 Neticede insanda umduğunu bulmayan Tanrı, 
tüm canlıları toptan bir yok oluşa maruz bıraktı. 35 Tevrat’ın Tekvin 
kitabına göre tufan,Tanrının yarattığı tüm canlı varlıkları yeryüzünden 
silip süpüren, Nuhile beraber gemiye binenlerden başka her şeyi yok 
eden bir hadisedir. Oysa Tevrat’ın verdiği tarih aralıkları bu tezi 
problemli kılmaktadır. Zira Tevrat’a göre İbrahim tufandan 292 yıl sonra 
dünyaya gelmiştir. Oysa aynı Tevrat, İbrahim’i cemiyetler halinde 
yaşayan toplulukların atası olarak tanıtır. Bu kadar kısa bir zaman 
zarfında insanlığın cemiyet haline gelecek kadar çoğalması, bilimsel 
açıdan pek de mümkün değildir. Bazı araştırmacılar, Tevrat’ın bu türden 
beyanlarını tahrif olunduğuna delil göstermişlerdir.36 

                                                 
32  Hilmi Ömer Budda, Kurban ve Tufan Üzerine Makaleler, Bekir Zakir Çoban (ed.) (İstanbul: İnsan 

Yayınları, 2003), 106. 
33  Behnan Konutgan vd., Kutsal Kitap Sözlüğü (İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi, 2016), 758. 
34  Tekvin 6/5-7. 
35  Rab, insanlardan evcil hayvanlara, sürüngenlerden kuşlara dek bütün canlıları yok etti, 

yeryüzündeki her şey silinip gitti. Yalnız Nuh'la gemidekiler kaldı.” Tekvin 7/23. 
36  Bucaille, Müsbet İlim Yönünden Tevrat, İnciller ve Kur'an, 72. 
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30  Tekvin 7/21-22. 
31  William Ryan-Walter Pitman, Nuh Tufanı (Tarihi Değiştiren Olaya İlişkin Yeni Bilimsel Keşifler), çev. 

Dursun Bayrak (Ankara: Arkadaş Yayınları, 2003), 61. 
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32  Hilmi Ömer Budda, Kurban ve Tufan Üzerine Makaleler, Bekir Zakir Çoban (ed.) (İstanbul: İnsan 

Yayınları, 2003), 106. 
33  Behnan Konutgan vd., Kutsal Kitap Sözlüğü (İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi, 2016), 758. 
34  Tekvin 6/5-7. 
35  Rab, insanlardan evcil hayvanlara, sürüngenlerden kuşlara dek bütün canlıları yok etti, 

yeryüzündeki her şey silinip gitti. Yalnız Nuh'la gemidekiler kaldı.” Tekvin 7/23. 
36  Bucaille, Müsbet İlim Yönünden Tevrat, İnciller ve Kur'an, 72. 
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Tevrat’ın tasvir ettiği Tufan kıssanda Tanrı, ilk başta yaratıklarına 
“ol” demiş, fakat yarattığında umduğunu bulmayıp pişman olunca da 
“yok ol” diyerek onları toplu bir imhaya tabi tutmuştur. Yok oluş ve 
yeniden varoluş için Nuh’u elçi, tufanı da bir ceza olarak seçmiştir. Bu 
yönüyle Tevrat’taki tufan metaforu bir nevi var olan beşerî kötülüğü 
ortadan kaldırma ameliyesidir. Zira Tevrat’a göre “insan yüreğindeki 
eğilimler çocukluğundan beri kötülüğe meyyaldir.”37Tufan da bu günaha 
bir ilahi cezadır. Bu açıdan Tevrat’ın tasvir ettiği tufan metaforu evrensel 
ve evrimci olmayan bir değişim teorisinin prototipidir.38 Tanrı, kendisine 
karşı işlenen suça ceza olarak canlılar dünyasını yok etmiş ve yerlerine 
kendileriyle misak yaptığı yeni bir nesil ikame etmiştir. 39  Tevrat’ın 
beyanına göre Tufan sonrası Tanrı Nuh ile bir antlaşma yapmış ve 
kendisine “Sizinle antlaşmamı sürdüreceğim: Bir daha tufanla bütün 
canlılar yok olmayacak. Yeryüzünü yok eden tufan bir daha 
olmayacak.”40 şeklinde ahitleşmiştir.  

Semavi kitaplardan İncil, Tevrat’ın aksine tufanı teferruatız ve 
insanlığa yol gösterici bir mahiyette 41  kendi öz değerleri üzerinden 
sembolize ederek tasvir eder. İncil’de tufan hadisesinden bağımsız ve 
teferruatlı bahsedilmemiş olmakla birlikte içerik olarak Tevrat’a yakın 
olacak biçimde sadece birkaç bölümde ve bir iki cümle halinde insanlara 
yol gösterici mahiyette değinilmiştir. Matta ve Luka’da tufan; yıkımın, 
insan cahilliği ve umursamazlığının bir sembolü iken 42  I. Petrus’ta 
vaftizin simgesi olarak sunulmuş ve bu hadiseden kurtulan sekiz kişi öne 
çıkarılmıştır.43 II. Petrus’ta ise sadece hadiseden kurtulan yedi kişiden söz 
edilmiştir.44İncil gibi Hristiyan teologlar da tufanı daha çok dinsel simgeli 
bir metafor olarak yorumlamışlardır. Bu minvalde elçi Petrus’un tufan ile 
vaftiz arasında bağ kurması kayda değerdir. Nuh ve ailesi bir bakıma 
imanları ve Tanrıya yönelen temiz vicdanları sayesinde sudan geçerek 
kurtulmuşlardır.45 Mesih de dünyayı yargılamak için döneceği son günü 

                                                 
37   Tekvin 8/10. 
38  R. C. Levvontin-R. Levins, Teori ve İdeolojik Olarak Evrim, çev. Bayram Günseli (İstanbul: Ezgi 

Yayınları, 2009), 80-81. 
39  Mehmet Emin Bars, "Türk Kültüründe Dağ KültüÇerçevesinde Ağrı Dağı ve Nuh Tufanı", IV: 

Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu, ed. Oktay Belli (Erzurum: Ağrı İbrahim Çeçen 
Üniversitesi Yayınları, 2017), 281. 

40  Tekvin 9/11. 
41  Örneğin, Matta ve Luka’da tufan; yıkımın, insan cahilliği ve umursamazlığının bir sembolü (Matta 

24/37-39; Luka 17/26-27.), I. Petrus’ta vaftizin simgesi olarak sunulmuş ve bu hadiseden kurtulan 
sekiz kişi öne çıkarılmıştır. (I. Petrus, 3/20-21.). II. Petrus’ta ise sadece hadiseden kurtulan yedi 
kişiden söz edilmiştir. II. Petrus, 2/5. 

42  Bkz. Matta 24/37-39; Luka 17/26-27. 
43  I. Petrus, 3/20-21. 
44  II. Petrus 2/5. 
45  I. Petrus 3/21. 

 

Nuh’un dönemine benzetmiştir.46 Hakeza Kardinal Danielou, DieuVivant 
adlı dergide kaleme aldığı “Tufan, Vaftiz ve İlahi Yargı” başlıklı 
makalesinde tufanı, İsa ve Hristiyanlığın bir görüntüsü olarak müşahede 
etmiştir. Buna göre tufan, hem “ulvi mana taşıyan bir olay hem de 
insanlık ailesinin topyekûn çarpıtıldığı bir cezadır.”47 Ayrıca Origen de 
Homêlies Sur Ezechiel adlı eserinde tufan ile ilgili her bir kavrama 
sembolik bir anlam yüklemiştir. Ona göre “gemi sayesinde 
kurutulanların sayısını” ifade eden sekiz rakamı İsa’nın ölüler arasında 
dirilip insanlara göründüğü sekizinci günü simgelemektedir.” Buna göre 
“yeni bir yaratılışın ilk insanı olarak Nuh, İsa’nın bir simgesidir. İsa da 
Nuh’un tasavvur ettiğini gerçekleştirmiştir. Hakeza geminin tahtaları, 
İsa’nın çarmıhına, tufan suyu da vaftiz suyuna benzetilmiştir. 48  Bu 
sembolik anlatımlardan anlaşılan o ki “tufan, semitik teolojilerin 
akidelerinde manevi ve itikadi sırların bolluğuna işaret eden bir 
metafordur.49 

 Kuran’ın tufan algısı ise her iki sabık semavi kitaptan başkadır. O, 
hadiseyi farklı surelere serpiştirerek daha çok yaşananlardan ibret 
alınmasını sağlamak amacıyla dile getirilmiştir. Kuran ayetlerde tufanın 
zamanı, oluş biçimi ve diğer teknik ayrıntılarından ziyade Nuh’un 
kavmiyle mücadelesi, onları doğru yola çağırırken nelerle karşılaştığı 
veya nasıl bir yöntem izlediği ile tufanı doğuran sebepler üzerinde 
durulmuştur.Tıpkı Tevrat ve İncil gibi Kuranda tufan hadisesine yer 
verilmiş, ancak konu Tevrat’taki gibi tek bir surede ve tek parça halinde 
anlatılmamış, aksine farklı surelerde50 ve daha çok yaşananlardan ibret 
alınmasını sağlamak amacıyla dile getirilmiştir.51 

Kuran Tevrat’ta olduğu gibi tufanı bir arada nakletmez. Kuran’da 
Nuh kavminin çarpıtıldığı cezalardan birçok süreler bahseder. Nuh 
kavmiyle alakalı en toplu öykü Hûd sürenin 25-49’uncu ayetlerinde 
anlatılır. Kuran’da Nuh adını taşıyan 71. süre özellikle Nuh’un vaaz ve 
nasihatlerini içerir. Kuran’da kısaca tufan şu şekilde anlatılır:“Andolsun, 
biz Nuh'u kendi kavmine elçi olarak gönderdik, içlerinde elli yılı eksik 
olmak üzere bin sene yaşadı. Sonunda onlar zulme devam ederlerken 
tufan kendilerini yakalayıverdi. Böylece biz onu ve gemi halkını 

                                                 
46  Matta 24/36-39. 
47  See J. Danielou, "Flood, Baptism, Divine Judgment", Dieu Vivant 26 (1953), 146. 
48  Orrigene, Homélies sur Ezéchiel (Paris: CERF, 1989), 113. 
49  Bucaille, Müsbet İlim Yönünden Tevrat, İnciller ve Kur'an, s. 74. 
50  Bkz. Nuh 71/1-28; A’raf 7/59-63; Hud 11/25-34, 36-44; Mu’minûn 23/23-30; Kamer 54/9-15; Ankebut 
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2014), 34. 
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Tevrat’ın tasvir ettiği Tufan kıssanda Tanrı, ilk başta yaratıklarına 
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39  Mehmet Emin Bars, "Türk Kültüründe Dağ KültüÇerçevesinde Ağrı Dağı ve Nuh Tufanı", IV: 
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42  Bkz. Matta 24/37-39; Luka 17/26-27. 
43  I. Petrus, 3/20-21. 
44  II. Petrus 2/5. 
45  I. Petrus 3/21. 
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kurtardık ve bunu âlemlere bir ayet (kendisinden ders çıkarılacak bir 
olay) kılmış olduk.”52Kuran’a göre Nuh bir uyarıcı olduğu gibi tufan da 
ilahi bir uyarı ve cezadır.53 

Sonuç 
Üç semavi kitaptan özellikle Tevrat’ta tufan ve benzeri tarihsel 

anlatıların ekseriyetinde hâkim olan tema mitolojidir.  Bu nedenle 
kıssaların mihengini oluşturan ilahi mesajlar çoğu kez mitolojik araçların 
gölgesinde kalmıştır. Bir başka deyişle kurgu-vahiy ikileminde 
ekseriyetle kurgu vahye galebe çalmıştır. Bir başka açıdan da Tanrının 
kıssadan hisse çıkarmaya aracı kıldığı çoğu kozmolojik deliller, teolojik 
bir nassa dönüştürülmüştür. Neticede Tanrının anlatmak istediği kıssa 
yüklü öykü asıl mecrasından kaydırılmıştır. İnsan müdahalesi sonrasında 
kıssalara eklenen mitoslar, kastedilen amacı buharlaştırıp gölgede 
bırakmıştır.  

 
 Üç semavi kitaptan özellikle Tevrat Nuh tufanı başta olmak 

üzere çoğu tarihi kıssayı mitolojik bir formda naklederken İncil, kendi öz 
değerleri üzerinden sembolize etmiştir. Kuran ise detaydan çok verilmek 
istenen mesaja odaklanmıştır. Tevrat, olayı birbiriyle çelişen 
argümanlarla detaylandırırken Kuran, okuyucusunu olayın detayına 
boğmadan, hadisenin özü üzerinden ders alınacak bir geri bildirim 
yöntemi kullanmıştır. Kuran’ın uygulamış olduğu bu yöntem, diğer 
Kutsal kitaplar içinde pek de söz konusu değildir. Bu nedenle kutsal 
kitaplarda anlatılan olayların kurgusu, tarih bilgisi, etki alanı ve içerdiği 
çelişik ifadelerin var oluşu, insan dahli ve etkisinin varlığı şüphesini 
güçlü kılmaktadır. Bu bakımdan tufan kıssasında semavi kitapların 
anlatısı arasında şu farklardan söz etmek mümkündür: Özellikle Tevrat, 
Nuh tufanını bir mitos şeklinde sunarken Kuran daha çok ibret alınması 
gereken bir vakıa olarak dile getirmiştir. İncil ise olayı tamamıyla İsa 
Mesih’in bir işareti olarak tasvir etmiştir. Kuran kıssadan alınması 
gereken hisseyi ön plana çıkarırken Tevrat daha çok detayı önceleyerek 
okuyucuyu mitolojik bir kurguya boğmuştur. İncil ve Kuran, tufanın oluş 
tarihine herhangi bir göndermede bulunmazken, Tevrat insanlığın tarih 
birikimiyle bağdaştırılması zor tarih kesitler vermiştir. Kuran, net olarak 
tufanın bölgesel oluşundan bahsetmese de onu Nuh kavmiyle 
                                                 
52  Ankebut 29/14-15. 
53   “Ant olsun biz, Nuh’u da kavmine elçi olarak göndermiştik. (Nuh), ben sizin için açık bir uyarıcıyım. 

Allah’tan başkasına kulluk etmeyin. Korkunç bir günün azabına uğramanızdan korkuyorum demişti. 
Hûd 11/25-26. 

 

ilişkilendirerek etki alanını sınırlandırmıştır. Tevrat isetufanı küresel bir 
kozmik hadise olarak takdim etmiştir. Tevrat, tufanın gerçekleştiği yeri 
Ararat dağı olarak gösterirken Kuran daha teknik bir ifadeyle yükseklik 
anlamına gelen Cudi kavramını adres göstermiştir. 
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AĞRI DAĞI (ARARAT) VE CUDİ DAĞI’NDA YAPILAN 
NUH TUFANI ARAŞTIRMALARINA GENEL BİR BAKIŞ 

Oktay BELLİ 

Öz: 5137 m. yüksekliği ile Ağrı Dağı, Anadolu’nun en yüksek ve görkemli 
Dağı’dır. Ağrı Dağı’nı görkemli ve ünlü kılan onun yalnızca yüksekliği 
değil, dinsel kitaplara ve söylencelere konu olan kutsallığıdır. Örneğin, 
Ağrı Dağı, Eski Çağ’ın çok tanrılı dinlerinde olduğu gibi, tek tanrılı semavi 
dinlerin kutsal kitapları olan, Tevrat ve İncil’e de “Nuh Tufanı” olayı ile 
konu olarak, günümüze kadar efsaneleşmiştir. Ağrı Dağı yalnızca 
Anadolu’da değil, Türkiye’nin komşusu olan devletlerden Gürcistan, 
Rusya, Ermenistan, Nahçıvan, Azerbaycan ve İran’da da kutsal dağ olarak 
kabul edilmektedir. Bu kadar geniş bir coğrafi bölgede yaşayan milyonlarca 
insanın sosyal yaşantısı, edebiyat, dinsel inanç ve söylencelerine konu olan 
böylesine görkemli ve kutsal bir dağın benzerine, Anadolu ve dünyanın 
diğer coğrafi bölgelerinde rastlamak mümkün değildir. İranlılar, Ağrı 
Dağı’nı “Nuh’un Dağı” anlamına gelen “Kuh-i Nuh” olarak 
isimlendirmektedir. Araplar ise Büyük Ağrı’ya “Cebel-ül Haris”, Küçük 
Ağrı’ya “Cebel’ülHuveyris” demektedir. Doğudan büyük kafileler halinde 
gelen ve 1064’de Ani şehri ve kalesini fethederek Doğu Anadolu içlerine 
giren Türkler, Ağrı Dağı’na hayran olmuş ve ulu dağı “Ağr Dağ” ya da 
“Eğri Dağ” olarak adlandırmıştır. “Ağr Dağ” veya “Ağrı Dağı”, Şamanist 
inanca sahip olan Yakutların dilinde, “Kocaman” veya “Tanrı” anlamına 
gelmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Ağrı Dağı, Cudi Dağı, Nuh Tufanı. 

AN OVERVIEW OF NOAH’S FLOOD STUDIES ON MOUNT ARARAT 
AND MOUNT JUDI 

Abstract: With a height of 5137 meters, Mount Ararat is the highest and 
most magnificent mountain in Anatolia. What makes Mount Ararat 
magnificent and famous is not only its height, but also its holiness, which is 
the subject of religious books and myths. For example, Mount Ararat has 
become legendary until today as a subject of the "Noah's Flood" event in the 
Torah and the Bible, which are the holy books of monotheistic monotheistic 
religions, as in the polytheistic religions of the Ancient Age. Mount Ararat 
is considered a sacred mountain not only in Anatolia, but also in Georgia, 
Russia, Armenia, Nakhchivan, Azerbaijan and Iran, which are neighbors of 
Turkey. It is not possible to come across such a magnificent and sacred 
mountain, which is the subject of the social life, literature, religious beliefs 
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and myths of millions of people living in such a wide geographical area, in 
Anatolia and other geographical regions of the world. Iranians call Mount 
Ararat "Kuh-i Noah", which means "Mountain of Noah". The Arabs call 
Great Ararat "Cebel-ul Haris" and Little Ararat "Cebel'ul Huveyris". The 
Turks, who came from the east in large convoys and conquered the city of 
Ani and its castle in 1064 and entered the interior of Eastern Anatolia, 
admired Mount Ararat and named the great mountain "Ağr Dağ" or "Eğri 
Dağ". “Ağr Dağ” or “Ağrı Dağ” means “Huge” or “God” in the language of 
Yakuts who have shamanistic beliefs. 
Keywords: Mount Ararat, Mount Judi, Noah’s Flood. 

Giriş   
5137 m. yüksekliği ile Ağrı Dağı, Anadolu’nun en yüksek ve 

görkemli Dağı’dır (Foto: 1). Ağrı Dağı’nı görkemli ve ünlü kılan onun 
yalnızca yüksekliği değil, dinsel kitaplara ve söylencelere konu olan 
kutsallığıdır. Örneğin, Ağrı Dağı, Eski Çağ’ın çok tanrılı dinlerinde 
olduğu gibi, tek tanrılı semavi dinlerin kutsal kitapları olan, Tevrat ve 
İncil’e de “Nuh Tufanı” olayı ile konu olarak, günümüze kadar 
efsaneleşmiştir. 

Ağrı Dağı yalnızca Anadolu’da değil, Türkiye’nin komşusu olan 
devletlerden Gürcistan, Rusya, Ermenistan, Nahçıvan, Azerbaycan ve 
İran’da da kutsal dağ olarak kabul edilmektedir (Foto: 2).  

Bu kadar geniş bir coğrafi bölgede yaşayan milyonlarca insanın 
sosyal yaşantısı, edebiyat, dinsel inanç ve söylencelerine konu olan 
böylesine görkemli ve kutsal bir dağın benzerine, Anadolu ve dünyanın 
diğer coğrafi bölgelerinde rastlamak mümkün değildir.  

M.Ö. 3 binyılından beri Kafkasya’dan gelerek tüm Doğu Anadolu 
Bölgesi’ne yayılan Hurriler, ilk kez “Kültür Birliği” kurmuştur. Hurriler 
döneminde dağlar kutsal olarak benimsenmesine ve dağ tanrıları 
olmasına karşın, Ağrı Dağı’nın adını ve düzenlenen dinsel törenlerini 
şimdilik bilemiyoruz. 

Hurrilerin torunu olan Urartular, Doğu Anadolu Bölgesi’nde M.Ö. 
9. 7. yüzyıllar arasında başkentliğini Van Kalesi’nin (eski Tuşpa) yaptığı 
bir devlet kurmuşlardır. Urartuların Doğu Anadolu, Güney Kafkasya ve 
Kuzeybatı İran bölgelerine getirmiş olduğu yeniliklerin başında, çivi 
yazısı gelmektedir. Çivi yazısı sayesinde, günümüzden 2830 yıl önce 
Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan insanların dinsel inanç, kült töreni, 
tanrı, tanrıça, dağ, yol, göl ve ırmakların tanrılarını öğrenmekteyiz. Çivi 
yazılı belgelerde, Ağrı yöresi “Erikua”olarak geçmektedir.  Çivi yazılı 

 

belgelerden ünlü Ağrı Dağı’nın adını öğrenmememize karşın, Ağrı Dağı 
gibi yüce dağlara “bir sığır ile iki koyun kurban edilmekteydi”. 

     M.Ö. 7.yüzyılın sonunda Kafkasya ve Kuzeybatı İran 
Bölgesi’nden Urartu topraklarına giren İskitler, tüm kale ve yerleşim 
merkezlerini yakıp yıkmaya ve vahşice yağmalamaya başlamışlardır. Bu 
yağma ve yıkımdan taşınabilir eşyası ve küçükbaş hayvanları ile canını 
zor kurtaran halk, kutsal olarak saydıkları yüksek dağlara kaçmaya 
başladılar. Halkın en çok kaçtığı dağların başında, büyük Ağrı Dağı 
gelmektedir. Ağrı Dağı çevresinde kaynak suları ve otlakları bol olan 
yaylalarda uzun yıllar yaşayan halk, geleneksel yarı göçebe yaşamlarını 
çok uzun bir süre devam ettirmişlerdir. 

1. Farklı Kültürlerin Ağrı Dağı’na Verdiği İsimler 
Urartu Krallığı’nın yıkılmasından ve tarih sahnesinden 

çekilmesinden sonra, kutsal kitap Tevrat’ta Urartuların adı “r-r-t” 
şeklinde geçmektedir. “r-r-t” adı, aynı zamanda “Ararat” adı ile 
özdeşleştirilmektedir. Urartuların yaşamış olduğu Doğu Anadolu 
coğrafyası da,“Hari Ararat”(Dağlık Ararat) olarak isimlendirilmektedir. 
Ararat adı, Eski Çağ ve Orta Çağ yazarlarının yanı sıra, Yeni Çağ’da da 
seyyah, araştırmacı ve coğrafyacılar tarafından yaygın olarak 
kullanılmıştır (Foto: 3).  

Kutsal kitap Tevrat’ta bu bölgeye “Hari Ararat” adının verilmesi 
bir tesadüf eseri değil, Assur Krallığı’nın çivi yazılı belgelerinde geçen 
“Uruatri” kelimesinden beri süre gelen bir deyimdir. 

Uruatri(Urartu) adı, bu topluluğun güneyde can düşmanı olan 
Assur Krallığı tarafından verilen bir isimdir. Uruatri (Urartu) adı bir 
topluluğun ismi değil, “dağlık ülke anlamında kullanılan coğrafi bir 
deyimdir”. Dağlık coğrafi bölge anlamında kullanılan Uruatri adı, ilk kez 
M.Ö. 1274 yılında Assur Kralı I. Salmanassar’ın Doğu Anadolu’ya 
yapmış olduğu askeri seferinde geçmektedir. Urartular ise kendilerini 
her zaman Biani(li) olarak adlandırmaktaydı.”Bian” kelimesi, bugünkü 
“Van” kelimesine dönüşmüştür. 

     M.S. 226’da Part Devletinin yıkılmasından sonra, Sasaniler İran’ı 
tümüyle ele geçirmiş ve 200 yıl boyunca egemenliklerini sürdürmüştür. 
Sasaniler döneminde, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi “Ararat Eyaleti” adı 
altında Sasanilerin egemenliğinde kalmıştır.  

     “Hari Ararat”, yani “Dağlık Ararat” adının, sık sık belirttiğimiz 
gibi, Ermenice ile uzaktan veya yakından bir ilgisi bulunmamaktadır. 
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Bilindiği gibi, Ermeniler Ağrı Dağı’na “Masis”, yani “Yüksek Dağ” 
demektedir. Bu hatalı bilgi, yıllardan beri bilinçsizce kullanılmış ve yanlış 
anlaşılmalara neden olmuştur. 

İranlılar, Ağrı Dağı’nı “Nuh’un Dağı” anlamına gelen “Kuh-i Nuh” 
olarak isimlendirmektedir. Araplar ise Büyük Ağrı’ya “Cebel-ül Haris”, 
Küçük Ağrı’ya “Cebel’ülHuveyris” demektedir. 

Doğudan büyük kafileler halinde gelen ve 1064’de Ani şehri ve 
kalesini fethederek Doğu Anadolu içlerine giren Türkler, Ağrı Dağı’na 
hayran olmuş ve ulu dağı “Ağr Dağ” ya da “Eğri Dağ” olarak 
adlandırmıştır. “Ağr Dağ” veya “Ağrı Dağı”, Şamanist inanca sahip olan 
Yakutların dilinde, “Kocaman” veya “Tanrı” anlamına gelmektedir. 

Yaklaşık olarak 1000 yıldan beri Anadolu topraklarında bulunan 
ve Ağrı Dağı çevresinde yaşayan Türklerin, sosyal, siyasal ve kültürel 
tarihinde, Ağrı Dağı çok belirleyici bir yere sahiptir. Bir başka deyişle 
Ağrı Dağı, bölge halkının somut ve somut olmayan kültürel mirasının 
özünü oluşturmaktadır. 

2. Kültürleri Birleştiren Dağ: Ağrı Dağı 
Avrupa’dan Orta Asya içlerine kadar uzanan 10.000 km2 lik bir 

coğrafi alanda yaşayan milyonlarca insanın yazmış olduğu şiir, masal, 
mani, ağıt, türkü, efsane ve dinsel anlatılarına konu olan en önemli kültür 
varlığı, Ağrı Dağı’dır. Eski Çağ’dan günümüze kadar kutsallığını 
sürdüren Ağrı Dağı, aynı zamanda farklı kültürleri birleştiren ve yaşatan 
bir evrensel kimliğe sahiptir. 

Anadolu’nun en görkemli ve yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı, 
yüzlerce yıldan beri anlatılan efsane ve kutsal kitaplara konu olmuştur. 
Ağrı Dağı’nı, Anadolu ve Dünyadaki diğer dağlardan ayıran en önemli 
özelliğinin başında, Eski Çağ’ın çok tanrılı dinlerinde olduğu gibi, tek 
tanrılı semavi dinlerin kutsal kitapları olan Tevrat ve İncil’e de “Nuh 
Tufanı” olayı ile konu olarak, günümüze kadar kutsallığını sürdürmesi 
gelmektedir.  

Semavi dinlerin ortak mirası Nuh Tufanı’na konu olan Ağrı Dağı, 
insanlık tarihinin en eski mirasını geçmişten günümüze taşımaya devam 
etmektedir. Bu özelliği ile Ağrı Dağı, milyonlarca insanın gönlünde taht 
kurmuştur. 

Ağrı Dağı ve bununla bağlantılı olarak yazılan ve kuşaktan kuşağa 
anlatılan dinsel öğreti, masal ve efsaneler, yalnızca Anadolu’da değil, 
Avrupa ülkeleri, Gürcistan, Rusya, Ermenistan, Nahçıvan, Azerbaycan, 

 

İran ve Orta Asya’da yaşayan milyonlarca insan tarafından da 
benimsenmektedir. 

Anadolu’da Ağrı Dağı’na duyulan sevgi ve saygı, diğer ülkelerde 
yaşayan insanların sevgi ve saygısından çok farklıdır. Özellikle bölge 
halkı, dağların sultanı olarak kabul ettiği Ağrı Dağı’na, tıpkı bir anneye 
duymuş olduğu, sevgi ve saygıyla bağlıdır. 

3.Bölge Halkının Ağrı Dağı ve Nuh Tufanı Üzerine Söylediği 
Atasözü, Alkış ve Beddualar 

Yüzlerce yıldan beri Ağrı Dağı Bölgesi’nde yaşayan halkın tufan ve 
Ağrı Dağı ile ilgili söylemiş olduğu atasözleri, Ağrı Dağı’nın 
kutsallığından herhangi bir şey kaybetmeden günümüze kadar varlığını 
sürdürdüğünü kanıtlamaktadır. 

     Bilindiği gibi, Türklerin Orta Asya’da dağlara duymuş olduğu 
gizemli sevgi ve saygı, Şamanizm inancı kapsamında bir külte 
dönüşmüştür. Türkler Anadolu’ya geldiklerinde, Ağrı Dağı Bölgesi’nde 
yüzlerce yıldan beri yaşayan dağ kültünü harmanlayarak, kesintisiz bir 
şekilde devam ettirmiş ve günümüze taşımıştır. Ağrı Dağı’na karşı 
duyulan sonsuz sevgi ve saygı, aynı zamanda atasözleri ile dile 
getirilmiştir. 

Günümüzde bile bölge halkı arasında en önemli atasözü, alkış ve 
and içme sözleri, kutsal olarak benimsediği Ağrı Dağı üzerine 
yapılmaktadır.Ağrı Dağı ve Nuh Tufanı üzerine söylenen atasözü, alkış 
ve and içme sözlerinden bazıları şunlardır:  

“Evde kadın tufanı başladığında, Nuh’un Tufanı bile unutulur”.  
 “Eğer andımdan dönersem, Ağrı Dağı yuvamı, yurdumu yok 

etsin”.  
 “Eğer sözlerimde yalan varsa, Ağrı Dağı evimi yerle bir etsin”. 
 “Andım antdır,eğer yalan söylüyorsam, her iki Ağrı Dağı 

gözlerimi kör etsin”. 
 “Ağrı Dağı’nın başına çıksam bile, Azrail gelir seni bulur”. 
 “Ağrı Dağı’ndan daha büyük dağ olmaz”. 
 “Ağrı Dağı yeri duman yeri, yurt yeri barınma yeri”. 
 “Ağrı Dağı çiçeğinden yılan ağu çeker, arı bal”. 
 “Seni gördüğüm için, sevinçten kalbim Ağrı Dağı’na döndü”. 
 “Kalbin Ağrı Dağı’na dönsün”. 
 “Ağrı Dağı gibi yüce olasın”. 
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 “Ağrı Dağı gibi ömürlü olasın”. 
 “Ağrı Dağı’ndan yüce, baldan şirin olasın”. 
 “Ağrı Dağı’nda yaylayasın”. 
 “Başın Ağrı Dağı kadar olsa bile dibin incedir”. 
 “Ağrı Dağı’ndan kar bağışlamak”. 
 “Ağrı Dağı gibi kadın”. 
 “Ağrı Dağı anamız olsun”. 

 “Ağrı Dağı hakkı”. 

İlginçtir ki, halkın kutsal olarak benimsediği Ağrı Dağı, insanlar 
arasında beddua aracı olarak da kullanılmaktadır. Ağrı Dağı ve Nuh 
Tufanı üzerine söylenen bazı beddua örnekleri şunlardır: 

“Ağrı Dağı kadar başına taş düşsün”. 
 “Seni Ağrı Dağı’nın yılanları soksun”. 
 “Ağrı Dağı’nın Tufanına denk gelesin”.  
İnsanların, Ağrı Dağı’na dönerek yemin etmesi, yemininin 

inandırıcılığını arttırdığı gibi Ağrı Dağı’nın kutsallığını da gözler önüne 
sermektedir.Hatta ünlü ozan Ahmet Muhip Dıranas, yazmış olduğu 
“Ağrı” adlı şiirinde, göğü perde perde delip yükselen kutsal Ağrı 
Dağı’nın eteğine varıp secdeye kapandığını vurgulamaktadır. 

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde kültür tarihinin oluşmasında, en 
önemli etkenin Ağrı Dağı olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim, yüzlerce 
yıldan beri insanlar tarafından yazılan ve kuşaktan kuşağa anlatılan şiir, 
mani, masal, hikaye, roman ve efsanelerde, en önemli konunun Ağrı 
Dağı olduğu kolayca anlaşılır. Aslında, Ağrı Dağı üzerine yazılan 
yüzlerce şiir, mani, öykü, roman ve efsanenin benzerine, Anadolu’nun 
diğer coğrafi bölgelerindeki dağlar ile dünyadaki diğer dağlarında 
rastlamak pek mümkün değildir. 

4. Ağrı Dağı ve Nuh Tufanı Üzerine Yazılan Mani ve Şiirler 
Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu, Ermenistan, Nahçıvan ve 

Kuzeybatı İran bölgelerini kapsayan Ağrı Dağı ve yakın çevresi, bu 
coğrafi bölgelerde yaşayan milyonlarca insanın dinsel inanç, efsane, 
edebiyat, folklor ve kültürüne damgasını vurmuştur. Bu bölgede yetişen 
araştırmacı ve yazar İsmet Alpaslan’ın da belirttiği gibi, olağanüstü bir 
görüntüye sahip olan Ağrı Dağı’nı gören her ozanın yazmış olduğu mani 
ve şiirlerde, mutlaka Ağrı Dağı’nın adı geçmektedir. 

 

Doğubayazıt platosundan gökyüzüne bir koni gibi yükselen Ağrı 
Dağı’nı gören ozanların yazmış olduğu mani ve şiirlerde, Tufan ve 
Nuh’un Gemisi, Ağrı Dağı ile yakından ilişkilendirilmiştir. Ağrı Dağı’nın 
görkemli görünümü insanları etkilemiş, bu dağa derin bir sevgi ve saygı 
duyulmuştur. Ozanların yazmış olduğu mani ve şiirlerde, Nuh’un 
Gemisi’nin bir anne şefkatine sahip Ağrı Dağı’nın koruyucu gücü altında 
olduğu vurgulanmıştır. Ağrı Dağı ve Nuh Tufanı üzerine yazılan bazı 
şiirler, şunlardır: 

AĞRI 

Vardım eteğine, secdeye kapandım; 

Koşup bir koluna sımsıkı abandım. 

Karlı başın yüce dedikleyin yüce, 

Sukün içindeki heybetin gönlümce. 

Devce yapında ilk rahatlığı duydum. 

Şifa mı ne ki ruha bu ilk yudum 

Hayal arkasında boş çırpınışların 

Sen uygun bir vakit gelince rüzgarın 

Sonsuzluğa doğru kalkacak sihirli 

Bir gemi gibisin göklerde demirli 

Ve ben rıhtımda bekleyen tek yolcu… 

Düşüncemizin en haksız en korkuncu. 

 

Rüzgarlar başladı. Sonsuzluk gemisi 

Önünde köpürüp şahlanmada engin; 

Yolcusu olduğun nihayetsizliğin 

Bir ucu Allah’ta ve sende bir ucu. 

Başlıyor serüvenlerin en korkuncu: 

Gökyüzüne doğru yürüyen yeryüzü, 

Barıştıran sınır geceyle gündüzü; 

Ey sonuca doğru ilkuçtan gelen Dağ! 

Göğü perde perde delip yükselen Dağ! 

 

Ahmet Muhip DIRANAS 
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AĞRI DAĞINA 

Asırlar öncesi volkanmış sönmüş 

Hali malum geçmişiyle öğünmüş 

Adı Ararat’tan Ağrı’ya dönmüş 

Yazı, güzü, yok baharı Ağrı’nın. 

 

Kadir KILIÇ(GAMGÜDER) 

 
 

ATLASTAN TAŞAN AĞRI 

Nuh-i Nebi’de mihman, gemiyle kutlu Ağrı, 

İslam coğrafyasında gururlu, mutlu Ağrı. 

 

Tarık TORUN 

 
 

AĞRI GÜZELLEMESİ 

Hazret-i Nuh ile anılır adın 

İkinci Adem’e yöresin Ağrı 

Gemisini buzullarla sakladın 

Aleme mesajdır mirasın Ağrı. 

 

Nuh’un sefinesi burda mı gelin 

Uzayı fethinden önemli bilin 

İnsanlık kurtulmuş okuyun alın 

Yazımız Ağrı’da Ağrı Dağ’ında 

 

Ahmet YILDIRIM (ÖKSÜZ OZAN) 

 
 
 
 
 

 

AĞRI’DA BAHARDIR 

Ağrı’da bahardır. 

Nedendir bilinmez hep aynı bahardır. 

Yiğidin harman olduğu yerde 

Bir garip haldir. 

Bilmemiştir tanımaz, 

Pençe gibi eller topraktan gayri 

Her şeye yabandır. 

Ocağında bin yıllık ateş 

Sofrasında aynı aş 

Babadan oğula geçen 

Göz nuru, alın teri 

Hep aynı harmandır. 

Felek zalim, felek hain 

Tufan vurmuş toprağına, 

Nuh nebiden bu yana 

Hep aynı devrandır. 

 

Cezmi Yaşar ÖZTÜRK 

AĞRI DAĞI 

Bütün dağlar sana eğmiş başını, 

Dağların başısın, pirisin Ağrı. 

Hiç kimse bilmedi, olan yaşını 

Heybetli, kudretli, irisin Ağrı. 

 

Aslı – Kerem aşmış eteklerinden, 

Kervanlar yol almış öte berinden. 

Nuh Nebi’nin sesi gelir derinden, 

Mahşerin bittiği yerdesin Ağrı. 

 

Osman GÖKÇE 
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AĞRI DAĞ 

Görünmez bir tufan bir derin afet, 

Sarınca evreni uzun bir müddet. 

Çaresiz umarsız olan bir millet, 

İçten yakarmış Nuh’a Ağrı Dağ. 

 

Metanet timsali asil peygamber, 

Kendine inanan nas’la beraber 

Bir ışık bir nusret, kutlu bir haber 

Dilemiş, el açmış secde Ağrı Dağ. 

 

“Kurtuluş vaktidir bu selden” diye, 

“Bir gemi yapılsın tez elden” diye 

Yetişmiş gaipten muştu Nebi’ye 

Umutlar yeşermiş, sende Ağrı Dağ. 

 

Nuh’un Gemisini hayal ederler, 

İlahi bu takdire boyun eğenler, 

Dağları kurtuluş sanıp gidenler, 

Bulmuşlar zirvende “Gemi” Ağrı Dağ. 

 

“Nuh Gemi” rotası dönünce dağa, 

Yeni bir gün doğmuş, yeni bir çağa. 

Eğilip yüz sürmek, için toprağa, 

Zirvende buluştu “canlı” Ağrı Dağ. 

 

Ufukta yepyeni dünya özlemi 

Bir baştan bir başa sarmış alemi 

Nihayet umuda yol almış “Gemi”, 

Sana karar vermiş Nuh, Ağrı Dağ. 

 

 

 

 

Bir sırdır ki bilinmez yeri neresi, 

Kimi Ağrı Dağ der, kimisi Cudi, 

Şimdi bir efsane Nuh’un Gemisi, 

Herkes karar kılmış sende Ağrı Dağ. 

 

Çevrende kurulmuş cennetin bağı, 

Ovaya su verir çeşme, pınarın, 

Lale, sümbül, gül menekşe otlağın, 

Türklüğün sembolü can Ağrı Dağ 

 

Ziya Zakir ACAR 

 
 

AĞRI DAĞI 

Sana derler Ağrı Dağı şah mısın? 

Adın geçer tarihlerin tümünde, 

Birçok gizli sırlarınız var imiş, 

Nuh Gemisi senin hangi yönünde? 

 

Başın yüksek, dumanlarla kaplıdır, 

Engininde zevk-i sefa tatlıdır. 

Doğunda mı, batında mı saklıdır? 

Nuh Gemisi senin hangi yönünde? 

 

Kuzeyinde buzulların kış için, 

Güneyinde efsaneli taş için, 

Sende yatan yatırların baş için, 

Nuh Gemisi senin hangi yönünde? 

 

Başın yüksek, beyaz karla kaplıdır; 

Ne yazılsa lehinize haklıdır. 

Her yanında gizli sırlar saklıdır, 

Nuh Gemisi senin hangi yönünde? 
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Her tarafın çevrilidir taşlıkla, 

Sıvanmasın çamur ile balçıkla. 

Bir sırrın var onu bana açıkla, 

Nuh Gemisi senin hangi yönünde? 

 

Size gelsek Taşkın Baba beraber, 

Etme bizi yarı yolda derbeder. 

Diliyoruz sizden mutlu bir haber, 

Nuh Gemisi senin hangi yönünde? 

 

Sağlam mıdır, çürümüş mü bir görsem; 

Elim ile temizleyip yüz sürsem, 

Üzerinden beyaz karı süpürsem, 

Nuh Gemisi senin hangi yönünde? 

 

Ağrı Dağı, ne kış belli, ne yazın 

Hiç gitmiyor başındaki beyazın. 

Korkutacak bağırırsan avazın, 

Nuh Gemisi senin hangi yönünde? 

 

Ağrı Dağı, her zaman sert kükreme, 

Heybetinle şeref verdin ülkeme. 

Gizli sırrın söyle, benden saklama 

Nuh Gemisi senin hangi yönünde? 

 

Bir gün gelip doya doya bakayım, 

Diz çöküp de eteklerin öpeyim 

İzin ver de en üst başa çıkayım, 

Nuh Gemisi senin hangi yönünde? 

 

 

 

 

 

Ya Allah’ım, bu bı-çare kulunu, 

Ağrı Dağı tutsun iki kolunu; 

Zirveye dek açık etsin yolunu, 

Nuh Gemisi senin hangi yönünde? 

 

Bu muradım kabul etse Allah’ım, 

Bana yolu açıversen sen dağım; 

Dönüşümde bir koç olsun adağım, 

Nuh Gemisi senin hangi yönünde? 

 

Yeter artık, ağlamaya özüm yok, 

Daha fazla söylemeye lüzum yok; 

Tüm dağların kralısın gözüm yok, 

Nuh Gemisi senin hangi yönünde? 

 

Dertli Kazım bunca yazdım yetmez mi? 

Başınızdan karla duman gitmez mi? 

Lale, sümbül, nergiz diksem bitmez mi? 

Nuh Gemisi senin hangi yönünde? 

 

Kazım Altınkaynak (Aşık Dertli Kazım) 

 
 

Halk ozanlarının Ağrı Dağı, Nuh Tufanı ve Nuh’un Gemisi ile 
ilgili yazmış olduğu mani ve şiirler, duygusal ve anlamsız cümlelerden 
oluşmamaktır. Yazılan mani ve şiirlerde, binlerce yıllık bir tarihsel 
geçmişe sahip olan Tufan olayının, tarihsel süreçte değerlendirildiğine 
tanık olmaktayız. Duygu dolu mani ve şiirler, yüzlerce yıldan beri 
kuşaktan kuşağa aktarılarak gelen dinsel inanç ve kültürü anlatmaktadır. 
Birbirinden değerli mani ve şiirlerde, Ağrı Dağı insanı etkileyen 
muhteşem bir yükselti değil, kutsal bir varlık olarak kabul edilmekte, 
kendisiyle konuşulup, adaklar sunulmakta ve eteklerine varılıp secde 
edilmektedir. 

Anadolu’nun farklı coğrafi bölgelerinde yaşayan ozanların Tufan 
ile ilgili yazmış olduğu şiirlerde Nuh’un Gemisi yok denecek kadar az 
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Ağrı Dağı ile ilişkilendirilmiştir. Yalnızca Bayburtlu ozan Hicrani, “Nuh 
Tufanı” konusunda yazmış olduğu şiirinde, Nuh Tufanı ve Ağrı Dağı 
birlikte değerlendirilmiştir.  

Ozanların, Tufan sonrasında Nuh’un Gemisi’nin Ağrı Dağı’nda 
karaya oturduğu inancı ile yazmış olduğu mani ve şiirlerin sayısı, 
geminin Cudi Dağı’nda karaya oturduğu konusunda yazılan şiirler ile 
kıyaslanmayacak ölçüde fazladır.  

Bugüne kadar Ağrı Dağı, Tufan ve Nuh’un Gemisi ile ilgili olarak 
halk ozanlarının yazdığı 132 adet mani ve şiir topladık, bu sayının çok 
daha fazla olduğu sanılmaktadır. Yazılan şiir ve manilerin %2’si 
Ermenistan, %1’i Rusya, %1’i İran, %16’sı Nahçıvan-Azerbaycan ve %80’i 
de Türkiye’de yaşayan ozanlar tarafından yazılmıştır. 

Birçok ozan, Tufan ve Ağrı Dağı ile ilgili yazmış olduğu mani ve 
şiirinde, Ağrı Dağı’na yalvararak insanların yüzlerce yıldan beri aradığı 
Nuh’un Gemisi’nin nerede olduğunu kendisine söylemesini istemektedir.  

Ozan Ahmet Tekçe, yazmış olduğu “Ağrı Dağı” isimli şiirinde, 
Ağrı Dağı Nuh’un Gemisi’ni bağrında sakladığı için, bu ağrıya 
dayanamadığını, bu yüzden dağın “Ağrı Dağı” ismini aldığını 
belirtmektedir. 

Aşık Dertli Kazım mahlaslı şiirlerini yazan ve Toros Dağlarının 
Karacaoğlanı olarak isimlendirilen Aşık Kazım Altınkaynak, yazmış 
olduğu “Ağrı Dağı” şiirinde, dağ ile canlı bir insan gibi konuşmaktadır; 
Kendisine doya doya bakıp, diz çöküp eteklerinden öpmek, eğer izin 
verirse en üst başına çıkmak, geminin sağlam veya çürüyüp 
çürümediğini öğrenmek ve Nuh’un Gemisi’nin hangi yönde sakladığını 
öğrenmek istemektedir.  

Aşık Dertli Kazım şiirinde, Nuh’un Gemisi’nin Ağrı Dağı’nda bir 
giz gibi saklı olduğunu, bu kutsal sırrı kendisine söylemesini eğer izin 
verirse karları temizleyip gemiye yüz sürmek istediğini ve bunun 
karşılığında Ağrı Dağı’na adak olarak koç kurban etmek istediğini 
belirtmektedir.  

  

 

AĞRI DAĞI, TUFAN VE NUH’UN GEMİSİ MANİLERİ 
Ağrı’nın adı dillerde 
Mirası emin ellerde 
Tufanıyla gemisiyle 

Nuh’un Dağı gönüllerde 
 

Ağrı Dağı kar tutar 
Gizemlidir sır tutar 

Bulutlu tepesinde 
Nuh’un Gemisi yatar 

 
Ağrı’dan Iğdır’a ince bir iniş 

Sürmeli Çukuru doludur yemiş 
Nuh’un Dağı denen Ağrı Dağı’na 
Pirim Dede Korkut Alatağ demiş 

 
Alatağ’ın eteğinde Sürmeli 

Varıp Aras kıyısından görmeli 
Nuh Tufanı sonrasında kurulmuş 

Karakalekarataşla örmeli 
 

Ağrı Dağı’nda Nuh’un Gemisi yatar 
Güneş şarktan doğar ta Garp’tan batar 

Aşure aşını pişiren kavim 
İşbu yurtta şenlik eyler bar tutar 

 
Sait KÜÇÜK 

5. Ağrı Dağı’nın Güney Eteğinde Nuh’un Gemisi’ne Benzer 
Kütle 

1948 - 49 yılında Ağrı Dağı Bölgesi’nde yerel bir deprem meydana 
gelmiştir. Deprem ile birlikte oluşan heyelan sonucunda, o zamana kadar 
insanların hiç görmediği “Nuh’un Gemisi” oluşumuna benzer bir kütle 
ortaya çıkmıştır (Foto: 4). 
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AĞRI DAĞI, TUFAN VE NUH’UN GEMİSİ MANİLERİ 
Ağrı’nın adı dillerde 
Mirası emin ellerde 
Tufanıyla gemisiyle 

Nuh’un Dağı gönüllerde 
 

Ağrı Dağı kar tutar 
Gizemlidir sır tutar 

Bulutlu tepesinde 
Nuh’un Gemisi yatar 

 
Ağrı’dan Iğdır’a ince bir iniş 

Sürmeli Çukuru doludur yemiş 
Nuh’un Dağı denen Ağrı Dağı’na 
Pirim Dede Korkut Alatağ demiş 

 
Alatağ’ın eteğinde Sürmeli 

Varıp Aras kıyısından görmeli 
Nuh Tufanı sonrasında kurulmuş 

Karakalekarataşla örmeli 
 

Ağrı Dağı’nda Nuh’un Gemisi yatar 
Güneş şarktan doğar ta Garp’tan batar 

Aşure aşını pişiren kavim 
İşbu yurtta şenlik eyler bar tutar 

 
Sait KÜÇÜK 

5. Ağrı Dağı’nın Güney Eteğinde Nuh’un Gemisi’ne Benzer 
Kütle 

1948 - 49 yılında Ağrı Dağı Bölgesi’nde yerel bir deprem meydana 
gelmiştir. Deprem ile birlikte oluşan heyelan sonucunda, o zamana kadar 
insanların hiç görmediği “Nuh’un Gemisi” oluşumuna benzer bir kütle 
ortaya çıkmıştır (Foto: 4). 
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Foto 4: Hz. Nuh’un Gemisi’ne benzer kütlesel kalıntı 

Kuzey-güney doğrultusunda uzanan gemiye benzer kütle, 
ortalama 80 m. uzunluğunda ve gövdenin en geniş yeri de 60 m. dir. 
İlginç biçimi ile kütle, sanki Ağrı Dağı’nın yüzlerce yıldan beri 
bünyesinde sakladığı Nuh’un Gemisi’ni insanların görmesi için ortaya 
çıkarmış gibidir (Foto: 5).  

 
Foto 5: Hz. Nuh’un Gemisi’ne benzer kütlesel kalıntı 

1959 yılında, Harita Genel Müdürlüğünde görevli Harita 
Mühendisi İlhan Durupınar, Ağrı Dağı’nda yapmış olduğu çalışmada, 
gemiye benzer ilginç kütleyi fotoğraflamıştır. Bu ilginç kütle, Üzengili 
Köyü’nün 2 km. doğusunda ve Ağrı Dağı’nın 17 km. güney eteğinde, 
Telçeker Mevkii’nde yer almaktadır (Foto: 6).  

 

 
Foto 6: Hz. Nuh’un Gemisi’ne benzer kütlesel kalıntı 

1960 yılının Haziran ayında, kütleyi incelemek amacıyla bir 
arkeolog ve jeofizik mühendisi olmak üzere, altı kişilik bir bilim heyeti 
meydana getirilmiştir. Yapılan çalışmalar tam olarak yayımlanmadığı 
gibi, bunun bir gemi kalıntısı olup olmadığı konusunda kesin bir fikir 
birliğine de varılamamıştır. 

1961’de, ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler, Ağrı ili, Doğubayazıt 
İlçesi Telçeker Mevkii’nde bulunan “Nuh’un Gemisi” oluşumuna benzer 
kütlenin fotoğraflarını çekerek, Türkiye ve Dünya’ya tanıtmaya 
başlamıştır. 

1985’de California Üniversitesi Uzay ve Yer Araştırma Merkezi ile 
Erzurum Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan bir grup bilim 
insanı, Telçeker Mevkii’nde bulunan “Nuh’un Gemisi” oluşumu kütle 
üzerinde ayrıntılı denilecek bir çalışma yapmıştır. Yapılan teknik çalışma 
ve yeraltı radar görüntüleri ışığında kütlenin planı çıkarılmışsa da, bunu 
bir gemiye ait kalıntı olup olmadığı kesin olarak anlaşılamamıştır (Foto: 
7). 

 
Foto 7: Sembolik Hz. Nuh’un Gemisi ve Ağrı Dağı 
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1987’de, T.C. Kültür Bakanlığı, Atatürk Üniversitesi, Ağrı Valiliği, 
Doğubayazıt Kaymakamlığı, Maden Tetkik ve Araştırma Genel 
Müdürlüğü ilgililerinden oluşan bir heyet, kütle üzerinde bir araştırma 
yapmıştır. Yerinde yapılan bu çalışma sonucunda, gemiye benzer 
kütlenin “Nuh Tufanı ve Nuh’un Gemisi Anısına” “I. Derece Doğal Sit Alanı” 
olarak tescil edilmesi ve korunması konusunda bir rapor hazırlamıştır. 
Bu rapor, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından kabul 
edilerek, “I. Derece Doğal Sit Alanı” olarak ilan edilmiştir. 

Gerçek anlamda bir doğa harikası olan gemiye benzer bu kütle, 
tarım alanı dışında tutulmalı, üzerinde hayvan sürülerinin otlatılması ve 
geçişi yasaklanmalıdır. Oluşan heyelanlardan etkilenmemesi için, acilen 
önlemler alınmalıdır. Bunlardan da önemlisi, biçiminin bozulmaması için 
her türlü kaçak kazının yapılmaması ve insanlar tarafından parçaların 
koparılıp, hatıra olarak alınması yasaklanmalıdır.  

Bu önlemlerin gerçek hayata dönüştürülmesi amacıyla, Nuh 
Tufanı ve Nuh’un Gemisi’ni yansıtan bu olağanüstü kütlenin, “I. Derece 
Arkeoloji Sit Alanı” olarak tescillenip, ilan edilmesi gerekmektedir. 

6.Ağrı Dağı’nın “Unesco Dünya Mirası” Listesine Alınması 
Nuh Tufanı ve efsanelere konu olan Ağrı Dağı, diğer dağlardan 

farklı olarak çok güzel bir görünüme de sahiptir. Bu eşsiz 
görünümünden dolayı, bölge halkı tarafından, duvağını takmış güzel bir 
geline de benzetilmektedir. 

Ağrı Dağı’nın zirvesi sis ve bulutlar ile kaplı olduğu zaman, bölge 
halkı bu güzel ve nazlı gelinin insanlara dargın olduğunu, bu yüzden 
beyaz duvağını açıp yüzünü insanlara göstermediğine inanmaktadır.  

Efsanelerin yanı sıra, semavi dinlerin ortak mirası Nuh Tufanı’na 
konu olan Ağrı Dağı, milyonlarca insanın ilgi, sevgi ve saygısını 
kazanmıştır. Ağrı Dağı’nın insanlara daha iyi tanıtılması ve değerinin 
öğretilmesi amacıyla, inanç turizminin geliştirilmesine ve alt yapı 
tesislerinin mükemmelleştirilmesine çaba harcanmalıdır.  

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Ağrı Dağı yalnızca güzel bir dağ 
değil, efsane ve dinsel anlatılar kapsamında Anadolu, Avrupa, Kafkasya, 
Azerbaycan, İran ve Orta Doğu’nun en önemli kültür merkezidir. 
Anadolu ve Dünya’da kutsal kitaplardan Tevrat ve İncil’e konu olan en 
ünlü dağ, yalnızca Hari Ararat, yani Ağrı Dağı’dır. 

İnsanlığın evrensel kültür mirası olan Ağrı Dağı’nın daha iyi 
korunması ve sahip olduğu kültürel değerlerin geleceğe aktarılarak 

 

sürdürülmesi için, mutlaka “Unesco Dünya Miras Listesi” ne alınması 
gerekmektedir. 

7. Nuh Tufanı ve Cudi Dağı 
Bugüne kadar en az araştırılan coğrafi yörelerin başında, Cudi 

Dağı ve yakın çevresi gelmektedir. Oysa, Cudi Dağı tarihsel ve dinsel 
olaylara sahne olmuş önemli bir kültür varlığıdır. İnsanı büyüleyen 
görkemli bir yüksekliğe ve ilham verici bir güzelliğe sahip olan Ağrı 
Dağı, yüzlerce yıl boyunca araştırmalara sahne olmuştur. Cudi Dağı ise, 
mütevazi bir görünümü ve yüksekliği ile Anadolu’nun fiziki 
coğrafyasındaki birçok dağın benzerini oluşturmaktadır. Ancak, Cudi 
Dağı’nın mutevazi yüksekliği, Osmanlı Devleti dönemindeki birçok 
hadis yazarının da belirttiği gibi, Tufan sonrasında Hz. Nuh Nebi’nin 
ilgisine mazhar olduğu varsayılmıştır. 

8. Cudi Dağı ve Yakın Çevresi 
Yarı kurak bir iklim ve zayıf bitki örtüsünün yanı sıra, şiddetli 

erozyondan dolayı Cudi Dağı ve yakın çevresi, günümüzde ıssız ve çorak 
bir arazi görünümündedir. Oysa, Nuh Tufanı olayının yaşandığı 
dönemde, Cudi Dağı ve yakın çevresi çok farklı bir coğrafi özelliğe 
sahipti; dağın kuzey yamaçları orman alanları ile kaplı olduğu gibi, 
yabani bitki ve meyve ağaçları da, hemen her tarafta yaygın olarak 
bulunmaktaydı. 

Temiz ve soğuk kaynak suları ile sulanan Cudi Dağı yöresi, zengin 
otlak ve dağ çayırları ile kaplıydı; derin ve kuytu vadilerde yetişen 
yabani sebze ve bitkiler ile meyve ağaçları oldukça fazla ve çeşitliydi. 
İnsanların beslenmesinde çok önemli olan yabani sebze ve bitkilerden 
bazıları şunlardır; evelik, uşkun, kuzukulağı, sirmo, boğadikeni, 
devedikeni, çaşır, kenger, semizotu, ısırgan otu, ıspanak, akpancar, çiriş, 
nane, kekik, reyhan, tarhun, maydanoz, kişniş, kuşekmeği, kımı, papatya, 
adaçayı. Bunların bir kısmı da yaş veya kurutularak, yapılan çeşitli 
yiyeceklerin yanında tüketilmektedir. 

Bölgede yetişen yabani meyvelerden bir kısmı şunlardır; elma, 
armut, erik, kayısı, fındık, badem, iğde, vişne, kiraz, dut, üzüm, ceviz, 
kırmızı ve kara kuşburnu, karayemiş, tavşan elması. Yabani sebze ve 
bitkilerde olduğu gibi, toplanan meyvelerin bir kısmı taze, bir kısmı da 
kurutularak yenilmekte veya diğer yiyecek ve yemeklerin yanında 
kullanılmaktadır. 
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Bunların yanı sıra, Cudi Dağı yöresi yabani zeytin ağaçları ile 
kaplıydı. Nitekim Hz. Nuh, Tufan sonrasında suların çekilip 
çekilmediğini ve toprağın kuruyup kurumadığı öğrenmek için, gemiden 
bir güvercin göndermiş, güvercin de gagasında yeni kopmuş bir zeytin 
yaprağı ile geri dönmüştür. Bunun üzerine Hz. Nuh, suların 
yeryüzünden çekilmiş olduğunu anlayarak, karaya çıkmaya karar 
vermiştir. Cudi Dağı yöresinde yabani zeytin ağaçları, günümüze kadar 
varlığını korumuştur. 

9. Tufan Olayı ve Cudi Dağı 
Tufan olayını anlatan kutsal kitaplardan Tevrat, Hz. Nuh’un 

Gemisi’nin Ararat Dağlarında, Kur’an-ı Kerim ise, Cudi Dağı’nda karaya 
oturduğunu belirtmektedir. Kur’an da geçen ilgili ayet şu şekildedir: 

“Ey yer suyunu tut. Ve ey gök suyunu tut denildi. Su çekildi, iş 
bitirildi. Gemi de Cudi Dağı’nın üzerine oturdu…”. 

KuşeyriRisalesi’nde, Hz.Nuh’un Gemisi’nin Cudi Dağı’nda 
oturttuğu şu şekilde ifade edilmiştir:  

“…Allah-u Teala Nuh kavmini tufanda boğunca, bütün dağlar 
semaya doğru baş kaldırmış, sadece Cudi Dağı başını eğerek tevazu 
göstermiştir. Onu için Allah-u Teala bu dağı Nuh’un Gemisi’nin 
karargahı kılmıştır…”.  

10. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Kuzey Mezopotamya’da 
Cizre Şehri yakınlarındaki Cudi Dağı yöresinde araştırma yapan birçok 
Arap Coğrafyacısından El İştahri, İbn Havkal ve Mukaddesi, Nuh’un 
Gemisi ve Hz. Nuh’un kurmuş olduğu şehir konusunda önemli bilgi 
vermektedir. Coğrafyacıların vermiş olduğu ortak bilgi şu şekildedir:  

“…Cudi Dağı, Cizre’ye yakındır. Burada Semanın denen bir köy 
vardır. Kur’an-ı Kerim’de ifade edildiği gibi, Nuh’un Gemisi’nde bulunan 
insanların hemen hepsi 80 kişiydi. Semanın Köyü’nü bunlar kurmuştur. 
Köy, bunların adıyla bu ismi almıştır. Burada Nuh Camii inşaa 
edilmiştir…”. 

Benzer bilgiler, 13. ve 14 yüzyılda ünlü coğrafyacı ve seyyahlardan 
Yakut, Ebu’lFida ve IbnBatuta tarafından da tekrar edilmiştir. 

İranlı coğrafyacı Hamdullah el MustavfiKazvini, 14. yüzyılın ilk 
yarısında Nuh’un kurduğu Semanın Köyü’nün harabeye dönüştüğünü 
yazmaktadır. 

Birçok İslam hadisçisi gibi, Osmanlı Devleti dönemi hadis ve 
edebiyatında, Nuh Tufanı konusunda kitapları kaleme alan değerli 

 

yazarlar, şu ortak fikirde birleşmektedir; “Hz. Nuh Tufan olayı 
sonrasında gök kubbeyi delercesine başını gururlu bir şekilde yükseklere 
çeviren Doğu Anadolu’daki dağları görmüş ve gemisini bu mağrur 
dağların zirvesine demirlememiştir. Buna karşın Cudi Dağı, tevazu 
göstererek Tanrı’ya karşı boynunu eğmiş ve yüksekliğini alçaltmıştır. Bu 
yüzden Cudi Dağı Nuh Peygamberin teveccühüne mazhar olmuş ve 
gemisini bu dağ üzerine karaya oturtmuştur”.  

     Cudi Dağı’nda yapılan araştırmalar sırasında, deniz 
seviyesinden ortalama 2114 m yüksekliğindeki nispeten engebesiz alanın, 
Nuh’un Gemisi’nin karaya oturduğu yer olduğu varsayılmıştır. Bu 
yüzden bu alan yöre halkı tarafından “Nuh Peygamber Ziyaret Tepesi” 
veya “Gemi (Sefine) Tepesi” olarak isimlendirilmiştir. 

Cudi Dağı üzerindeki “Nuh Peygamber Ziyaret Tepesi” ninyakın 
çevresinde, mescit ve manastırların bulunması, burasının kutsallığını 
artırmış ve dinsel bir merkez olmasını sağlamıştır. Bu kutsal alan, bölge 
halkı tarafından her yıl Ağustos ayının ilk haftasına denk gelen Pazar 
günü, “Nuh Tufan Günü” olarak kutlanmaktadır. Bölgede yaşayan 
Müslümanlar, Hıristiyanlar, Museviler, Yezidiler ve farklı inanca mensup 
insanlar, Cudi Dağı üzerinde “Nuh Peygamber Ziyaret Tepesi” veya 
“Gemi Tepesi” olarak isimlendirilen yerde, Tanrıya şükran kurbanı 
kesmekte ve çeşitli adaklarda bulunmaktadır. 

Bölgede yaşayan insanlar arasında farklı dinsel inanç ve 
mezheplerden dolayı, meydana gelen savaş, anlaşmazlık ve 
düşmanlıklara, bu kutsal günde son verilmektedir. Bu özel ve kutsal gün, 
insanlar arasında “Tanrının Barış Günü” olarak kabul edilmekte ve 
insanların ikinci atası sayılan Hz. Nuh’a büyük bir sevgi ve saygıyla 
dualar edilmektedir. 

10. Cudi Dağı’nın “Unesco Dünya Mirası” Listesine Alınması 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Diyarbakır Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na bağlı uzman elemanların 
organizasyon ve katılımıyla, Şırnak Valiliği ve Şırnak Üniversitesi’nden 
yetkili temsilcinin katılımı ile Cudi Dağı’nda araştırma ve belgeleme 
çalışması yapılmalıdır. Bu önemli çalışmada, Cudi Dağı’nda Hz. Nuh’un 
Gemisi’nin karaya oturduğuna inanılan “Sefine Tepesi” ile yakın 
çevresinde yer aldığı sanılan kale, Assur Kral kabartmaları, Assur çivi 
yazılı kaya anıtları, arkeolojik mimari kalıntı, su sarnıçları, camii, mescit, 
manastır, adak ve kurban kesilen kült yeri hakkında, fotoğraflar ile 
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birlikte ayrıntılı rapor hazırlanmalıdır. Hazırlanan rapor, Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda görüşülerek, Cudi 
Dağı’nda “Sefine Tepesi ve Yakın Çevresi”, “I. Derece Arkeolojik Sit 
Alanı” veya “I. Derece Doğal Sit Alanı” olarak tescil edilmelidir. 

Sonuç olarak, Cudi Dağı sahip olduğu kültürel değerler açısından, 
milyonlarca Müslüman insanın gönlünde taht kurmuştur. Bu yüzden 
insanlığın evrensel kültür mirası olan Cudi Dağı’nın daha iyi korunması, 
tanıtılması ve sahip olduğu kültürel değerlerin gelecek kuşaklara 
aktarılarak sürdürülmesi için, mutlaka “Unesco Dünya Miras Listesi” ne 
alınması gerekmektedir. 
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ŞIRNAK HALKININ NÛH TÛFANI VE CÛDÎ DAĞI’NA 
YÖNELİK FARKINDALIĞI: BİR ANKET ÇALIŞMASI 

Gülizar ARTUÇ* 

Öz: Bu çalışmada Şırnak halkının Nuh Tufanı ve Cudi Dağı hakkındaki 
bilgileri ve bölgedeki eserlere dairfarkındalığı incelenmiştir. Çalışma, 
Şırnak Merkez ile Cizre ve Silopi ilçelerinde yaşayan katılımcılara konuyla 
ilgili online anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 660 kişiden 
oluşan örneklemden anket yöntemiyle elde edilen veriler, SPSS 
programıyla analiz edilerek sonuçları özellikle yaşama yılı, yaşanılan ilçe ve 
yaş aralığına göre yorumlanmıştır.293’ü kadın ve 367’si erkekolan 
katılımcıların %56,5’i Şırnak Merkez’de, %20,3’ü Cizre’de ve %23,2’si 
Silopi’de yaşamaktadır. Ayrıca katılımcıların %47,6’sının kamu, %9,7’sinin 
özel sektör ve %7,7’sinin serbest meslek çalışanı olduğu ve %24,7’sinin de 
öğrenci olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen verilere göre katılımcıların 
büyük çoğunluğunun (%87’1), ayette ismi geçen Cûdî dağının Şırnak'taki 
Cûdî dağı olduğuna inandığı görülmektedir. Yaş aralığına ve yaşanılan 
ilçeye göre bakıldığında ise bu oranın hiçbir aralık ve ilçede %85’ten az 
olmaması dikkat çekmektedir. Katılımcıların %90,6’sı Şırnak genelinde Hz. 
Nûh, tûfan ve sonrasına dair isimler barındıran yer ve eserlerin 
bulunduğunu düşünmektedir. Katılımcıların %84,7’sinin ailelerinden bilgi 
edindiğini ifade ederken %81,2’si de ilmî kaynaklardan da bilgi edindiğini 
ifade etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Nuh Tufanı, Cudi Dağı, Sefine Festivali, Şırnak. 

AWARENESS OF ŞIRNAK PEOPLE TOWARDS NOAH'S FLOOD AND 
MOUNT CUDİ: A SURVEY STUDY 

Abstract: In this study, the knowledge of the people of Şırnak about Noah's 
Flood and Mount Cudi and their awareness of the artifacts in the region 
were examined. The study was carried out by applying an online 
questionnaire on the subject to the participants living in Şırnak Center and 
Cizre and Silopi districts. In the study, the data obtained by the survey 
method from the sample of 660 people were analyzed with the SPSS 
program and the results were interpreted according to the year of life, the 
district where they lived and the age range. 20.3% of them live in Cizre and 
23.2% in Silopi. In addition, it was determined that 47.6% of the participants 
were public, 9.7% were private sector, 7.7% were self-employed and 24.7% 
were students. According to the data obtained, it is seen that the majority of 
the participants (87.1%) believe that the Cûdî mountain mentioned in the 
verse is the Judi mountain in Şırnak. When we look at the age range and the 
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district we live in, it is remarkable that this rate is not less than 85% in any 
interval and district. 90.6% of the participants think that there are places 
and works that contain names about Noah, Flood and after that throughout 
Şırnak. While 84.7% of the participants stated that they obtained 
information from their families, 81.2% stated that they also obtained 
information from scientific sources. 
Keywords: Noah's Flood, Mount Judi, Sefine Festival, Şırnak. 

1. YÖNTEM 
1.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Bu araştırmanın amacı Nuh tufanından sonra geminin inmiş 

olduğu Cudi Dağı’nın bulunduğu Şırnak ilinde yaşayan halkın konuyla 
ilgili yaklaşım ve düşüncelerinin tespit edilmesidir. 

Araştırma, Şırnak’ta yaşayan halkın gerek ailelerinden gerekse de 
ilmî kaynaklardan elde ettikleri bilgileri tespit etmek ve buradan 
hareketle konuya dair sonuçlara ulaşarak önerilerde bulunabilmek 
açısından önemlidir. Zira katılımcıların yaşadıkları bölge hakkındaki 
bilgi ve duyumları sözlü kültüre dair ipuçları barındırdığı gibi nesiller 
arası durum hakkında da fikir vermektedir. Ayrıca Hz. Nuh (a.s.) ve 
tufan sonrasına dair eserlerin varlığı da yaşayan halkın farkındalığının 
tespiti konusunda önemi haizdir.Bu bağlamda araştırma bulguları 
yaşanılan ilçe, süre ve yaş açısından farklılıklar göstermektedir. 

1.2. Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini 2021 yılında Şırnak’ta yaşayan halkın geneli 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Merkez ve Cizre ile Silopi 
ilçelerinde yaşayan katılımcılardır. Bu bağlamda Merkez’den 373, 
Cizre’den 134 ve Silopi’den 153 katılımcı olmak üzere 660 kişi anketi 
cevaplamıştır. 

1.3. Uygulama 
Çalışma soruları, Nuh Tufanı ve Cudi dağı ile ilgili çalışmalardan 

yararlanılarak hazırlanmıştır.1Ayrıca sözlü kültürde yer alan bazı ifadeler 

                                                 
1 Hikmet Tanyu, "Cûdî Dağı", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/cudi-dagi 

(30.08.2021); Bahattin Dartma, “Cûdî’nin Coğrafî Konumuna Dair”, Uluslararası Hz. Nuh ve Cudi Dağı 
Sempozyumu, Şırnak Üniversitesi, 27-29 Eylül 2013, s. 477-487; Hüseyin Güneş, İslam Tarihi 
Kaynaklarına Göre Nuh Tufanı ve Cudi Dağı, Şırnak Belediyesi, 2020; İbrahim Baz, “Cudi Dağı’nda 
Kadim Bir Mesken: Şah Köyü”, Uluslararası Hz. Nuh ve Cudi Dağı Sempozyumu, Şırnak Üniversitesi, 
27-29 Eylül 2013, s. 429-442; Guhdar Zeyrek, “Tarih Kaynakları Işığında Kur’an’da Geçen Cûdî 
Dağının Şırnak Bölgesinde Olduğuna Dair Coğrafi Bazı Deliller”, Uluslararası Hz. Nuh ve Cudi Dağı 
Sempozyumu,Şırnak Üniversitesi, 27-29 Eylül 2013, s. 503-514. 

 

için uzman kişilere danışılmıştır. 2  Hazırlanan anket sorularından 
oluşturulan formkatılımcılara, yaşanılan pandemi dönemi şartları 
sebebiyle, sadece online olarak ulaştırılmıştır.3 Uygulama, Nisan (2021) 
ayında yapılmıştır. 

1.4. Araştırmanın Hipotezleri 
Araştırmada ilgili literatür taraması ve yapılan gözlemlere bağlı 

olarak aşağıdaki hipotezlerin doğruluğu sınanmıştır: 

 Şırnak halkı, ayette ismi geçen Cûdî dağının Şırnak'taki Cûdî 
dağı olduğuna inanmaktadır. 

 Şırnak halkının, Nuh Tufanı ve Cudi Dağı hakkında ailelerinden 
ve ilmî kaynaklardan edindikleri bilgiler bulunmaktadır. 

 Şırnak halkı Hz. Nûh, tûfan ve sonrasına dair isimler barındıran 
yer ve eserlerin farkındadır. 

 Şırnak halkı, Şırnak Üniversitesi, Şırnak Belediyesi ve Şırnak 
Valiliği’nin Nuh Tufanı ve Cudi Dağı hakkında yaptığı 
çalışmalardan haberdardır.  

2. ARAŞTIRMANIN BULGULARI VE YORUMLANMASI 
Araştırmanın bu bölümünde, anketlerden elde edilen verilerin 

analizi neticesindeki bulgulara ve bunlara dair yorumlara yer verilmiştir. 
Anket formundan elde edilen bulguların frekans ve yüzde dağılımları 
SPSS 26.0 (Statistical Packagefor Social Science) istatistik paket 
programıyla çözümlenmiştir. 4  Elde edilen veriler grafikler haline 
getirilerek yorumlanmıştır. 

  

                                                 
2 Çalışmanın ilk anından son anına kadar hep destek olan ve anket formundaki maddeleri özenle 

kontrol eden Doç. Dr. İbrahim Baz hocama müteşekkirim. M.A 
3 Anket uygulamasının online olarak yayılması konusunda destek olan Prof. Dr. M. Emin Erkan, Doç. 

Dr. Nurulllah Agitoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi İsmet Tunç başta olmak üzere hocalarıma ve arkadaşlarıma 
teşekkür ederim.  

4 İlk SPSS çalışmam olması hasebiyle verilerin çözümlenmesinde yardımcı olan Arş. Gör. Ali Koçak 
hocama şükranlarımı sunuyorum. 
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2.1. Katılımcılara Dair Bilgiler

Grafik-1: Yaşanılan ilçeye görekatılımcıların durumu

Grafik-1’de görüleceği üzere katılımcıların %56,5’iŞırnak 
Merkez’de, %20,3’ü Cizre’de ve %23,2’si Silopi’de yaşamaktadır. 

Grafik-2: Katılımcıların yaşama yılına dair bilgiler

Grafik-2’de görüleceği üzere katılımcıların %69,7’si 20 yıldan 
fazladır Şırnak’ta yaşamaktadır. Katılımcıların %10’u 11-20 yıl, %5,8’si 6-
10 yıl ve %14,5’i 1-5 yıldır Şırnak’ta yaşamaktadır. (1-5 yıl: 96 6-10 yıl: 38 
11-20 yıl: 66 20 yıl ve üzeri: 460)

56,5
20,3

23,2

Şırnak Merkez Cizre Silopi

69,7
10
5,8

14,5

20 yıl üzeri 11-20 yıl 6-10 yıl 1-5 yıl

Grafik-3: Katılımcıların cinsiyetlerine dair bilgiler

Grafik-3’te görüldüğü üzere ankete katılanların %55,6’sını erkek, 
%44,4’ünü bayan katılımcılar teşkil etmektedir. (Kadın: 293, Erkek: 367)

Grafik-4: Katılımcıların yaş aralığına dair bilgiler

Grafik-4’te görüleceği üzere katılımcıların yaşlarına göre 
dağılımında %33,8’i 18-25 yaş aralığında, %37,1’i 26-35 yaş aralığında, 
%22,9’u 36-45 yaş aralığında, %4,7’si 46-55 yaş aralığında olup %1,5’i 56 
ve üzeri yaştadır.
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2.1. Katılımcılara Dair Bilgiler

Grafik-1: Yaşanılan ilçeye görekatılımcıların durumu

Grafik-1’de görüleceği üzere katılımcıların %56,5’iŞırnak 
Merkez’de, %20,3’ü Cizre’de ve %23,2’si Silopi’de yaşamaktadır. 
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10 yıl ve %14,5’i 1-5 yıldır Şırnak’ta yaşamaktadır. (1-5 yıl: 96 6-10 yıl: 38 
11-20 yıl: 66 20 yıl ve üzeri: 460)
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Grafik-5: Katılımcıların eğitim durumları

Grafik-5’te görüleceğe üzere %12,3’ü lisansüstü, %59,2’si lisans, 
%23’ü lise ve %2’si ortaokul ve %1,7’si ilkokul mezunudur. Katılımcıların 
%1,8’si ise okur-yazardır. 

Grafik-6: Katılımcıların meslek durumları

Grafik-6’da görüleceği üzere katılımcıların %24,7’si öğrenci olup 
%47,6’sı kamu, %9,7’si özel sektör ve %7,7’si serbest meslek çalışanıdır. 
Katılımcıların %10,3’ü ise çalışmamaktadır.

2.2. Şırnak Halkının Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Hakkındaki 
Bilgileri

Hz. Nûh'untûfandan sonra gemisini Cûdî Dağı’na indirdiğine dair 
ayet olduğunu bilme durumunu gösteren Grafik-8’de görüleceği üzere, 
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katılımcıların %93,3’ü ayet olduğunu bilmektedir. Yaş aralığına göre 
bakıldığında ise 18-25 aralığında bu oranın %90,1’e gerilediği 
görülmektedir (Grafik-9).

Katılımcıların yaşadıkları ilçeye göre ayeti bilme durumunu 
gösteren Grafik-9’ta görüldüğü üzere, en yüksek oran olarak, Silopi’den 
katılım sağlayanların %95,4’ü ayeti bilmektedir. Şırnak Merkez’den 
katılım sağlayanların %8,1’i fikrinin olmadığını belirtmiştir. 20 ve üzeri 
yıldır Şırnak’ta yaşayanların bilme oranının %97 olması Şırnak halkının 
farkındalığını göstermektedir (Grafik-10).
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Grafik-8: Yaş aralığına göre Hz. Nûh'un tûfandan sonra gemisini 
Cûdî Dağı'na indirdiğine dair ayet olduğunu bilme durumu
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Grafik-8: Yaş aralığına göre Hz. Nûh'un tûfandan sonra gemisini 
Cûdî Dağı'na indirdiğine dair ayet olduğunu bilme durumu
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Cûdî isminin Kur'an-ı Kerim'de geçtiğini bilme durumunu 
gösteren Grafik-11’e bakıldığında katılımcıların %91,2’sinin isim olarak 
geçtiğinin de farkında olduğu görülmektedir. Ancak yaş aralığına göre 
bu oranın azalmasının nesiller arası aktarımda zamanla azalma 
olduğunu gösterdiğisöylenebilir. 18-25 yaş aralığında bu oranın %83,9’a 
düşmesi (Grafik-12) söz konusu olsa da yaş aralığına göre her aralıkta 
katılımcıların çoğunluğu, Cûdî isminin Kur’an-ı Kerim’de yer aldığını 
bilmektedir.
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Grafik-9: Yaşadıkları ilçeye  göre Hz. Nûh'un tûfandan sonra 
gemisini Cûdî Dağı'na indirdiğine dair ayet olduğunu bilme durumu
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Grafik-10: Yaşama yılına göre Hz. Nûh'un tûfandan sonra gemisini 
Cûdî Dağı'na indirdiğine dair ayet olduğunu bilme durumu

1-5 yıl 6-10 yıl 11-20 yıl 20 yıl üzeri

Grafik-13’e bakıldığında katılımcıların büyük çoğunluğunun 
(%87’1), ayette ismi geçen Cûdî dağının Şırnak'taki Cûdî dağı olduğuna 
inandığı görülmektedir. Yaş aralığına ve yaşanılan ilçeye göre 
bakıldığında ise bu oranın hiçbir aralıkta %85’den az olmaması dikkat 
çekmektedir (Grafik-14,15).
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Grafik-12: Yaş aralığına göre Cûdî isminin Kur'an-ı 
Kerim'de geçtiğini bilme durumu
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Grafik-10: Yaşama yılına göre Hz. Nûh'un tûfandan sonra gemisini 
Cûdî Dağı'na indirdiğine dair ayet olduğunu bilme durumu
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Grafik-12: Yaş aralığına göre Cûdî isminin Kur'an-ı 
Kerim'de geçtiğini bilme durumu
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Grafik-14: Yaş aralığına göre ayette ismi geçen Cûdî dağının 
Şırnak'taki Cûdî dağı olduğuna inanma durumu

18-25 26-35 36-45 46-55 56 ve üzeri
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Grafik-15: Yaşanılan ilçeye göre ayette ismi geçen Cûdî 
dağının Şırnak'taki Cûdî dağı olduğuna inanma durumu

Merkez Cizre Silopi

Yaşama yılına göre katılımcıların, ayette ismi geçen Cûdî dağının 
Şırnak'taki Cûdî dağı olduğuna inanma durumunu gösteren Grafik-16’da 
görüleceği üzere, 20 ve üzeri yıldır Şırnak’ta yaşayanların %93,5’i 
Şırnak'taki Cûdî dağı olduğuna inanmaktadır. Yaşama yılı azaldıkça 
inanma oranın azalması Şırnak halkının farkındalığının genele 
yansımadığına ve bu konuların gündemde tutulması gerektiğine işaret 
etmektedir. 

Katılımcıların %63,6’sı Cûdî Dağı’nın,Mü’minûn Sûresi 29. ayette 
geçen Menzil-i Mübarek olduğunu bilmesine karşın %22,6’sı bilmediğini 
ve %13,8’i fikrinin olmadığını belirtmiştir (Grafik-17). Grafik-18’de 
görüleceği üzere 36 ve üzeri yaştaki katılımcıların bilme oranının %80 
üzerine çıkarak yükselmesine karşılık 18-35 yaş aralığında oldukça 
düşmesi, nesiller arası aktarıma özen gösterilmediğine işaret etmektedir. 
Ayrıca 18-25 yaş aralığında, gençlerin %29,6’sının fikrinin olmadığını 
belirttiği dikkat çekmektedir.
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Grafik-16: Yaşama yılına göre ayette ismi geçen Cûdî 
dağının Şırnak'taki Cûdî dağı olduğuna inanma durumu

1-5 yıl 6-10 yıl 11-20 yıl 20 yıl üzeri



Şırnak Halkının Nûh Tûfanı Ve Cûdî Dağı’na Yönelik Farkındalığı: 
Bir Anket Çalışması

Gülizar ARTUÇ

329

86,5

3,1 10,3

85,3

2,9
11,8

90,1

2 7,9

87,1

0
12,9

100

0 0
0

20

40

60

80

100

120

Evet Hayır Fikrim Yok

Grafik-14: Yaş aralığına göre ayette ismi geçen Cûdî dağının 
Şırnak'taki Cûdî dağı olduğuna inanma durumu

18-25 26-35 36-45 46-55 56 ve üzeri
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Grafik-15: Yaşanılan ilçeye göre ayette ismi geçen Cûdî 
dağının Şırnak'taki Cûdî dağı olduğuna inanma durumu

Merkez Cizre Silopi
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Grafik-16: Yaşama yılına göre ayette ismi geçen Cûdî 
dağının Şırnak'taki Cûdî dağı olduğuna inanma durumu
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Katılımcıların %84,7’si, Hz. Nûh ve Cûdî Dağı hakkında 
ailelerindenbilgiler edindiğini belirtirken %12,7’si aksini belirtmiştir 
(Grafik-19). Yaş aralığına göre verilerin bulunduğu Grafik-20’de 
görüleceği üzere 46-55 yaş aralığı ile 56 ve üzeri yaş aralığında bu oranın 
%90 üzerine çıkması ailelerin bu konuyu eskiden çocuklarına daha çok 
anlattığı söylenebilir.
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Grafik-18: Yaş aralığına göre Cûdî Dağı’nın, Mü’minûn Sûresi 
29. ayette geçen Menzil-i Mübarek olduğunu bilme durumu

18-25 26-35 36-45 46-55 56 ve üzeri
Ailelerden bilgi edinmesi konusunda Şırnak Merkez’in %88,5 

oranla ön plana çıktığı görülmektedir (Grafik-21). Cizre’den katılım 
sağlayanların %77,9’u ailesinden bilgi edindiğini belirtmesine karşın 
%19,5’inin bilgi edinmediğini ifade etmesi dikkat çekmektedir. 
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Grafik-20: Yaş aralığına göre Hz. Nûh ve Cûdî Dağı 
hakkında ailelerden bilgi edinme durumu
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Katılımcıların %84,7’si, Hz. Nûh ve Cûdî Dağı hakkında 
ailelerindenbilgiler edindiğini belirtirken %12,7’si aksini belirtmiştir 
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görüleceği üzere 46-55 yaş aralığı ile 56 ve üzeri yaş aralığında bu oranın 
%90 üzerine çıkması ailelerin bu konuyu eskiden çocuklarına daha çok 
anlattığı söylenebilir.
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Grafik-18: Yaş aralığına göre Cûdî Dağı’nın, Mü’minûn Sûresi 
29. ayette geçen Menzil-i Mübarek olduğunu bilme durumu

18-25 26-35 36-45 46-55 56 ve üzeri
Ailelerden bilgi edinmesi konusunda Şırnak Merkez’in %88,5 

oranla ön plana çıktığı görülmektedir (Grafik-21). Cizre’den katılım 
sağlayanların %77,9’u ailesinden bilgi edindiğini belirtmesine karşın 
%19,5’inin bilgi edinmediğini ifade etmesi dikkat çekmektedir. 
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Grafik-20: Yaş aralığına göre Hz. Nûh ve Cûdî Dağı 
hakkında ailelerden bilgi edinme durumu

18-25 26-35 36-45 46-55 56 ve üzeri
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Katılımcıların %81,2’si Hz. Nûh ve Cûdî Dağı hakkında ilmî 
kaynaklardan bilgiler edindiğini belirtirken %12,1’i aksini belirtmiştir 
(Grafik-22). Katılımcıların %84,7’sinin ailelerinden bilgi edinmesiyle 
beraber %81,2’sinin ilmî kaynaklardan da bilgi edinmesi dikkat 
çekmektedir.
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Grafik-21: Yaşanılan ilçeye göre Hz. Nûh ve Cûdî Dağı 
hakkında ailelerden bilgi edinme durumu

Merkez Cizre

Yaş aralığına göre bakıldığında 26 ve üzeri yaş aralıklarında, %80 
üzeri oranlarda ilmi kaynaklardan bilgi edinirken 18-25 yaş aralığında bu 
oran %72,6’a düşmüştür (Grafik-23). Ayrıca 18-25 yaş aralığındaki 
katılımcılardan %16,6’sı bilgi edinmediğini belirtirken %10,8’i fikir beyan 
etmemiştir. Bu bağlamda ilmî kaynakların gençlerin dikkatini çekebilecek 
şekilde yayılmasına özen gösterilmesi gerektiği söylenebilir.

2.3. Şırnak Halkının Hz. Nûh, Tûfanve Sonrasına Dair İsim 
Barındıran Yer ve Eserler Hakkındaki Farkındalığı

Katılımcıların %90,6’sı Şırnak genelinde Hz. Nûh, tûfan ve 
sonrasına dair isimler barındıran yer ve eserlerin bulunduğunu 
düşünmektedir (Grafik-24). Özellikle yaş aralığına göre bakıldığında 18-
25 yaş aralığında dahi katılımcıların %86,5’i bu eser ve yerlerden 
haberdardır (Grafik-25).
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Grafik-23: Yaş aralığına göre Hz. Nûh ve Cûdî Dağı 
hakkında ilmi kaynaklardan bilgi edinme durumu
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Katılımcıların %81,2’si Hz. Nûh ve Cûdî Dağı hakkında ilmî 
kaynaklardan bilgiler edindiğini belirtirken %12,1’i aksini belirtmiştir 
(Grafik-22). Katılımcıların %84,7’sinin ailelerinden bilgi edinmesiyle 
beraber %81,2’sinin ilmî kaynaklardan da bilgi edinmesi dikkat 
çekmektedir.
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Grafik-21: Yaşanılan ilçeye göre Hz. Nûh ve Cûdî Dağı 
hakkında ailelerden bilgi edinme durumu
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Yaş aralığına göre bakıldığında 26 ve üzeri yaş aralıklarında, %80 
üzeri oranlarda ilmi kaynaklardan bilgi edinirken 18-25 yaş aralığında bu 
oran %72,6’a düşmüştür (Grafik-23). Ayrıca 18-25 yaş aralığındaki 
katılımcılardan %16,6’sı bilgi edinmediğini belirtirken %10,8’i fikir beyan 
etmemiştir. Bu bağlamda ilmî kaynakların gençlerin dikkatini çekebilecek 
şekilde yayılmasına özen gösterilmesi gerektiği söylenebilir.
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Katılımcıların %90,6’sı Şırnak genelinde Hz. Nûh, tûfan ve 
sonrasına dair isimler barındıran yer ve eserlerin bulunduğunu 
düşünmektedir (Grafik-24). Özellikle yaş aralığına göre bakıldığında 18-
25 yaş aralığında dahi katılımcıların %86,5’i bu eser ve yerlerden 
haberdardır (Grafik-25).
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Grafik-23: Yaş aralığına göre Hz. Nûh ve Cûdî Dağı 
hakkında ilmi kaynaklardan bilgi edinme durumu
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Grafik-26’da görüleceği üzere, 1-5 yıl aralığında bulunanların dahi 
%80,2’si Şırnak genelinde Hz. Nûh, tûfan ve sonrasına dair isim 
barındıran yer ve eserlerin bulunduğunu düşünmektedir.
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Grafik-25: Yaş aralığına göre Şırnak genelinde Hz. Nûh, tûfan 
ve sonrasına dair isim barındıran yer ve eserler olduğunu 

düşünme durumu

18-25 26-35 36-45 46-55 56 ve üzeri

Hz. Nûh'un gemiden inenlerle birlikte gelmiş ve yerleşmiş olduğu
ilk yer olan Heştan köyünün bilinme durumunu gösteren Grafik-27’ye 
bakıldığında, katılımcıların %69,4’ünün bildiği, %12’sinin ise bilmediği 
görülmektedir. Katılımcıların %18,6’sı ise fikirlerinin olmadığını 
belirtmiştir. Yukarıda ifade edildiği üzere katılımcıların %90,6’sı yer ve 
eserlerin bulunduğunu belirtmişken Heştan ile ilgili olarak oranın 
düşmesi dikkat çekmektedir. 
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Grafik-26: Yaşama yılına göre Şırnak genelinde Hz. Nûh, tûfan 
ve sonrasına dair isim barındıran yer ve eserlerin bulunduğunu 

düşünme durumu
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Grafik-26’da görüleceği üzere, 1-5 yıl aralığında bulunanların dahi 
%80,2’si Şırnak genelinde Hz. Nûh, tûfan ve sonrasına dair isim 
barındıran yer ve eserlerin bulunduğunu düşünmektedir.
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Grafik-25: Yaş aralığına göre Şırnak genelinde Hz. Nûh, tûfan 
ve sonrasına dair isim barındıran yer ve eserler olduğunu 

düşünme durumu

18-25 26-35 36-45 46-55 56 ve üzeri

Hz. Nûh'un gemiden inenlerle birlikte gelmiş ve yerleşmiş olduğu
ilk yer olan Heştan köyünün bilinme durumunu gösteren Grafik-27’ye 
bakıldığında, katılımcıların %69,4’ünün bildiği, %12’sinin ise bilmediği 
görülmektedir. Katılımcıların %18,6’sı ise fikirlerinin olmadığını 
belirtmiştir. Yukarıda ifade edildiği üzere katılımcıların %90,6’sı yer ve 
eserlerin bulunduğunu belirtmişken Heştan ile ilgili olarak oranın 
düşmesi dikkat çekmektedir. 
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Grafik-26: Yaşama yılına göre Şırnak genelinde Hz. Nûh, tûfan 
ve sonrasına dair isim barındıran yer ve eserlerin bulunduğunu 

düşünme durumu
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18-25 yaş aralığına doğru Heştan köyünün ilk yerleşim yeri 
olduğunu bilme oranının azalarak %57’ye düşmesi nesiller arası aktarım 
ve tanıtım faaliyetlerine özen gösterilmediğine işaret etmektedir. Bu 
bağlamda 18-25 yaş aralığındaki katılımcıların %16,1’nin bilmediğini 
ifade etmesi ve %26,9’unun fikirlerinin olmadığını belirtmesi dikkat 
çekmektedir.

Merkezden ilçelere doğru gidildikçe Heştan köyünün ilk yerleşim 
yeri olduğunun daha az bilinmesi farkındalığın azaldığını 
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Grafik-28: Yaş aralığına göre Heştan köyünün, Hz. Nûh'un 
gemiden inenlerle birlikte gelmiş ve yerleşmiş olduğu ilk yer 

olduğunu bilme durumu

18-25 26-35 36-45 46-55 56 ve üzeri
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Grafik-29: Yaşanılan ilçeye göre Heştan köyünün, Hz. Nûh'un 
gemiden inenlerle birlikte gelmiş ve yerleşmiş olduğu ilk yer 

olduğunu bilme durumu

Merkez Cizre Silopi

göstermektedir (Grafik-29). Bu bağlamda Cizre’den katılım sağlayanların 
%18,6’sı ve Silopi’den katılım sağlayanların %24,8’si fikirlerinin 
olmadığını belirtmişlerdir.

20 ve üzeri yıldır Şırnak’ta yaşayan katılımcıların %77,4’ü Heştan 
köyünün ilk yerleşim yeri olduğunu bilmesi hem sözlü kültüre ait bir 
delildir hem de eskiden farkındalığın daha yüksek olduğunu 
göstermektedir (Grafik-30). Bununla beraber 1-5 yıldır yaşayanlardan 
%41,7’sinin biliyor olmasına da dikkat çekilmesi gerekir.
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Grafik-30: Yaşama yılına göre Heştan köyünün, Hz. Nûh'un 
gemiden inenlerle birlikte gelmiş ve yerleşmiş olduğu ilk yer 

olduğunu bilme durumu
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18-25 yaş aralığına doğru Heştan köyünün ilk yerleşim yeri 
olduğunu bilme oranının azalarak %57’ye düşmesi nesiller arası aktarım 
ve tanıtım faaliyetlerine özen gösterilmediğine işaret etmektedir. Bu 
bağlamda 18-25 yaş aralığındaki katılımcıların %16,1’nin bilmediğini 
ifade etmesi ve %26,9’unun fikirlerinin olmadığını belirtmesi dikkat 
çekmektedir.

Merkezden ilçelere doğru gidildikçe Heştan köyünün ilk yerleşim 
yeri olduğunun daha az bilinmesi farkındalığın azaldığını 
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Grafik-28: Yaş aralığına göre Heştan köyünün, Hz. Nûh'un 
gemiden inenlerle birlikte gelmiş ve yerleşmiş olduğu ilk yer 

olduğunu bilme durumu

18-25 26-35 36-45 46-55 56 ve üzeri
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Grafik-29: Yaşanılan ilçeye göre Heştan köyünün, Hz. Nûh'un 
gemiden inenlerle birlikte gelmiş ve yerleşmiş olduğu ilk yer 

olduğunu bilme durumu

Merkez Cizre Silopi

göstermektedir (Grafik-29). Bu bağlamda Cizre’den katılım sağlayanların 
%18,6’sı ve Silopi’den katılım sağlayanların %24,8’si fikirlerinin 
olmadığını belirtmişlerdir.

20 ve üzeri yıldır Şırnak’ta yaşayan katılımcıların %77,4’ü Heştan 
köyünün ilk yerleşim yeri olduğunu bilmesi hem sözlü kültüre ait bir 
delildir hem de eskiden farkındalığın daha yüksek olduğunu 
göstermektedir (Grafik-30). Bununla beraber 1-5 yıldır yaşayanlardan 
%41,7’sinin biliyor olmasına da dikkat çekilmesi gerekir.
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Grafik-30: Yaşama yılına göre Heştan köyünün, Hz. Nûh'un 
gemiden inenlerle birlikte gelmiş ve yerleşmiş olduğu ilk yer 

olduğunu bilme durumu
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Kaynaklarda, Hz. Nuh'la(a.s.) beraber seksen kişinin gemiden 
inmesine binaen yerleştikleri köye daha sonra Kürtçe seksen sayısının 
karşılığı olan “heştiyan” isminin verildiği geçmektedir. 
Katılımcıların%81,7’si Heştan’ın kelime anlamının seksenler olduğunu 
bilmektedir (Grafik-31). Ancak buna rağmen Hz. Nûh'un gemiden 
inenlerle birlikte gelmiş ve yerleşmiş olduğu ilk yer olduğunu bilenlerin 
%69,4 olması dikkat çekmektedir. Daha önce geçtiği üzere katılımcıların
%81,2’sinin ilmi kaynaklardan bilgi edindiğini göz önünde 
bulundurulduğunda bu konuyla ilgili kaynaklara bakılmadığını 
söylenebilir (Grafik-22).Bu durum Kürtçe olduğu için isim olarak bilinse 
de neden öyle isimlendirildiğine dair kaynaklara bakılmadığı ve
anlatılmadığı/tanıtılmadığıda söylenebilir.

18-25 yaş aralığındaki katılımcıların %76,2’si Heştan’ın kelime 
anlamının seksenler olduğunu bilmektedir (Grafik-32). Bu yaş 
aralığındaki katılımcıların %57’sinin Heştan’ınHz. Nûh'un gemiden 
inenlerle birlikte gelmiş ve yerleşmiş olduğu ilk yer olduğunu bildiği göz 
önünde bulundurulduğunda gençlerin de isim olarak bilse de neden öyle 
isimlendirildiğine dair kaynaklara bakmadığı ve kendilerine 
anlatılmadığı/tanıtılmadığı söylenebilir.
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Grafik-32: Yaş aralığına göre Heştan isminin kelime anlamının 
Kürtçe seksenler olduğunu bilme durumu

18-25 26-35 36-45 46-55 56 ve üzeri

Merkeze göre Cizre ve Silopi ilçelerinde,Heştan isminin kelime 
anlamının seksenler olduğunu bilenlerin azaldığıdikkat çekmektedir 
(Grafik-33). Bu bağlamda bilmediğini veya fikri olmadığını belirtenlerin 
Şırnak’ta yaşayıp Kürtçe bilmeyen katılımcılar olabileceği de göz önünde 
bulundurulduğunda normal olarak görülebilir. 
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Grafik-33: Yaşanılan ilçeye göre Heştan isminin kelime 
anlamının Kürtçe seksenler olduğunu bilme durumu

Merkez Cizre Silopi
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Grafik-34: Yaşama yılına göre Heştan isminin kelime anlamının 
Kürtçe seksenler olduğunu bilme durumu
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Kaynaklarda, Hz. Nuh'la(a.s.) beraber seksen kişinin gemiden 
inmesine binaen yerleştikleri köye daha sonra Kürtçe seksen sayısının 
karşılığı olan “heştiyan” isminin verildiği geçmektedir. 
Katılımcıların%81,7’si Heştan’ın kelime anlamının seksenler olduğunu 
bilmektedir (Grafik-31). Ancak buna rağmen Hz. Nûh'un gemiden 
inenlerle birlikte gelmiş ve yerleşmiş olduğu ilk yer olduğunu bilenlerin 
%69,4 olması dikkat çekmektedir. Daha önce geçtiği üzere katılımcıların
%81,2’sinin ilmi kaynaklardan bilgi edindiğini göz önünde 
bulundurulduğunda bu konuyla ilgili kaynaklara bakılmadığını 
söylenebilir (Grafik-22).Bu durum Kürtçe olduğu için isim olarak bilinse 
de neden öyle isimlendirildiğine dair kaynaklara bakılmadığı ve
anlatılmadığı/tanıtılmadığıda söylenebilir.

18-25 yaş aralığındaki katılımcıların %76,2’si Heştan’ın kelime 
anlamının seksenler olduğunu bilmektedir (Grafik-32). Bu yaş 
aralığındaki katılımcıların %57’sinin Heştan’ınHz. Nûh'un gemiden 
inenlerle birlikte gelmiş ve yerleşmiş olduğu ilk yer olduğunu bildiği göz 
önünde bulundurulduğunda gençlerin de isim olarak bilse de neden öyle 
isimlendirildiğine dair kaynaklara bakmadığı ve kendilerine 
anlatılmadığı/tanıtılmadığı söylenebilir.
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Grafik-32: Yaş aralığına göre Heştan isminin kelime anlamının 
Kürtçe seksenler olduğunu bilme durumu
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Merkeze göre Cizre ve Silopi ilçelerinde,Heştan isminin kelime 
anlamının seksenler olduğunu bilenlerin azaldığıdikkat çekmektedir 
(Grafik-33). Bu bağlamda bilmediğini veya fikri olmadığını belirtenlerin 
Şırnak’ta yaşayıp Kürtçe bilmeyen katılımcılar olabileceği de göz önünde 
bulundurulduğunda normal olarak görülebilir. 

20 ve üzeri yıldır Şırnak’ta yaşayan katılımcıların %88,9’u 
Heştan’ın kelime anlamının seksenler olduğunu bilmektedir (Grafik-34). 
Buna rağmenHz. Nûh'un gemiden inenlerle birlikte gelmiş ve yerleşmiş 
olduğu ilk yer olduğunu bilenlerin %77,4 olması dikkat çekmektedir 
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Grafik-33: Yaşanılan ilçeye göre Heştan isminin kelime 
anlamının Kürtçe seksenler olduğunu bilme durumu
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Grafik-34: Yaşama yılına göre Heştan isminin kelime anlamının 
Kürtçe seksenler olduğunu bilme durumu
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(Grafik-30).Aynı şekilde isim olarak bilse de neden öyle 
isimlendirildiğine dair kaynaklara bakmadığı ve kendilerine 
anlatılmadığı/tanıtılmadığı söylenebilir.

Katılımcıların sadece %35,5’inin Heştan’a gitmiş olması, anketin en 
ilginç verileri arasında yer almaktadır (Grafik-35). Yaş aralığına göre 
bakıldığında, 36-55 yaş aralığında gitme oranı artarken, 18-25 aralığına 
doğru gittikçe azalmaktadır (Grafik-36). 

Şırnak Merkez’de yaşayanların %53,8’si Heştan’a gitmişken, 
Cizre’de yaşayanların sadece 13,3’ü ve Silopi’de yaşayanların 
%13,7’si gitmiştir (Grafik-37).
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Grafik-36: Yaş aralığına göre Heştan'a gitme durumu

18-25 26-35 36-45 46-55 56 ve üzeri

20 ve üzeri yıldır Şırnak’ta yaşayanların %43,7’si Heştan’a 
gitmişken 11-20 yıldır yaşayanların %22,7’si gitmiştir. 1-5 yıldır Şırnak’ta 
yaşayanlardan gidenlerin %9,4 olması dikkat çekmektedir(Grafik-
38).Heştan isminin resmi olarak kayıtlara geçmesiyle beraber bu köyün 
tanıtılması ve faaliyetlere açılması bir öneri olarak sunulabilir.

53,8
44,5

1,6
13,3

85

1,8
13,7

81,7

4,6
0

20

40

60

80

100

Evet Hayır Fikrim Yok

Grafik-37: Yaşanılan ilçeye göre Heştan'a gitme durumu

Merkez Cizre Silopi
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Grafik-38: Yaşama yılına göre Heştan'a gitme durumu
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(Grafik-30).Aynı şekilde isim olarak bilse de neden öyle 
isimlendirildiğine dair kaynaklara bakmadığı ve kendilerine 
anlatılmadığı/tanıtılmadığı söylenebilir.

Katılımcıların sadece %35,5’inin Heştan’a gitmiş olması, anketin en 
ilginç verileri arasında yer almaktadır (Grafik-35). Yaş aralığına göre 
bakıldığında, 36-55 yaş aralığında gitme oranı artarken, 18-25 aralığına 
doğru gittikçe azalmaktadır (Grafik-36). 
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Grafik-36: Yaş aralığına göre Heştan'a gitme durumu
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20 ve üzeri yıldır Şırnak’ta yaşayanların %43,7’si Heştan’a 
gitmişken 11-20 yıldır yaşayanların %22,7’si gitmiştir. 1-5 yıldır Şırnak’ta 
yaşayanlardan gidenlerin %9,4 olması dikkat çekmektedir(Grafik-
38).Heştan isminin resmi olarak kayıtlara geçmesiyle beraber bu köyün 
tanıtılması ve faaliyetlere açılması bir öneri olarak sunulabilir.
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Grafik-37: Yaşanılan ilçeye göre Heştan'a gitme durumu
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Grafik-38: Yaşama yılına göre Heştan'a gitme durumu
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Katılımcıların sadece %52’si Hz. Nûh’un mabedinin kalıntılarının 
bulunduğu Cema'nın Silopi'de bir köy olduğunu bilmektedir (Grafik-39). 
Katılımcıların %23,8’i ise fikrinin olmadığını belirtmiştir.

36-45 yaş aralığında olan katılımcıların %61,6’sı ve 46-55 yaş 
aralığında olanların %61,3’ü Hz.Nûh’un mabedinin kalıntılarının 
bulunduğuCema'nınSilopi'de bir köy olduğunu bilmektedir (Grafik-40). 
Buna karşın 18-25 yaş aralığında olanların sadece %43’ü bilmektedir.
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Grafik-40: Yaş aralığına göre Hz. Nûh’un mabedinin 
kalıntılarının bulunduğu Cema'nın (Birlikköy) Silopi'de bir köy 

olduğunu bilme durumu

18-25 26-35 36-45 46-55 56 ve üzeri

Silopi’de yaşayan katılımcıların %74,5’i Hz. Nûh’un mabedinin 
kalıntılarının bulunduğu Cema'nınSilopi'de bir köy olduğunu 
bilmekteyken Merkez’de yaşayanların %49,5’i ve Cizre’de yaşayanların 
sadece %37,4’ü bilmektedir(Grafik-41). Ayrıca Şırnak Merkez’de 
yaşayanların %25’i ve Cizre’de yaşayanların %28,3’ü fikrinin olmadığını 
belirtmiştir.

20 ve üzeri yıldır yaşayanların %58,5’i Hz. Nûh’un mabedinin 
kalıntılarının bulunduğu Cema'nınSilopi'de bir köy olduğunu bilmekte 
olması bu mabedin varlığına delil sayılabilir. Ancak yaşama yılı 
azaldıkça bilinme oranının azalması anlatılmadığı ve tanıtılmadığını 
göstermektedir. 
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Grafik-41: Yaşanılan ilçeye göre Hz. Nûh’un mabedinin 
kalıntılarının bulunduğu Cema'nın (Birlikköy) Silopi'de bir 

köy olduğunu bilme durumu
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Grafik-42: Yaşama yılına göre Hz. Nûh’un mabedinin 
kalıntılarının bulunduğu Cema'nın (Birlikköy) Silopi'de bir 

köy olduğunu bilme durumu

1-5 yıl 6-10 yıl 11-20 yıl 20 yıl üzeri



Şırnak Halkının Nûh Tûfanı Ve Cûdî Dağı’na Yönelik Farkındalığı: 
Bir Anket Çalışması

Gülizar ARTUÇ

343

Katılımcıların sadece %52’si Hz. Nûh’un mabedinin kalıntılarının 
bulunduğu Cema'nın Silopi'de bir köy olduğunu bilmektedir (Grafik-39). 
Katılımcıların %23,8’i ise fikrinin olmadığını belirtmiştir.

36-45 yaş aralığında olan katılımcıların %61,6’sı ve 46-55 yaş 
aralığında olanların %61,3’ü Hz.Nûh’un mabedinin kalıntılarının 
bulunduğuCema'nınSilopi'de bir köy olduğunu bilmektedir (Grafik-40). 
Buna karşın 18-25 yaş aralığında olanların sadece %43’ü bilmektedir.
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Grafik-40: Yaş aralığına göre Hz. Nûh’un mabedinin 
kalıntılarının bulunduğu Cema'nın (Birlikköy) Silopi'de bir köy 
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Silopi’de yaşayan katılımcıların %74,5’i Hz. Nûh’un mabedinin 
kalıntılarının bulunduğu Cema'nınSilopi'de bir köy olduğunu 
bilmekteyken Merkez’de yaşayanların %49,5’i ve Cizre’de yaşayanların 
sadece %37,4’ü bilmektedir(Grafik-41). Ayrıca Şırnak Merkez’de 
yaşayanların %25’i ve Cizre’de yaşayanların %28,3’ü fikrinin olmadığını 
belirtmiştir.

20 ve üzeri yıldır yaşayanların %58,5’i Hz. Nûh’un mabedinin 
kalıntılarının bulunduğu Cema'nınSilopi'de bir köy olduğunu bilmekte 
olması bu mabedin varlığına delil sayılabilir. Ancak yaşama yılı 
azaldıkça bilinme oranının azalması anlatılmadığı ve tanıtılmadığını 
göstermektedir. 
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Grafik-41: Yaşanılan ilçeye göre Hz. Nûh’un mabedinin 
kalıntılarının bulunduğu Cema'nın (Birlikköy) Silopi'de bir 

köy olduğunu bilme durumu
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Grafik-42: Yaşama yılına göre Hz. Nûh’un mabedinin 
kalıntılarının bulunduğu Cema'nın (Birlikköy) Silopi'de bir 

köy olduğunu bilme durumu
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Katılımcıların %92,9’u Cizre’de Hz. Nûh’un türbesi olduğunu 
bilmektedir (Grafik-43).Hz. Nuh’un türbesinin Cizre’de görünürlüğünün 
fazla olması ve ziyarete açık olmasının etkisi olduğu söylenebilir. Zira 
hem yaş aralığına ve yaşama yılına göre hem de yaşanılan ilçeye göre 
bilinme oranı oldukça yüksektir (Grafik-44,45,46).
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Grafik-44: Yaş grubuna göre Cizre’de Hz. Nûh’un türbesi 
olduğunu bilme durumu

18-25 26-35 36-45 46-55 56 ve üzeri

1-5 yıldır yaşayanlardan katılım gösteren 96 kişiden sadece 6’si 
(%6,3) bilmediğini ifade ederken 7’si (%7,3) fikrinin olmadığını 
belirtmiştir (Grafik-46).  
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Grafik-45: Yaşanılan ilçeye göre Cizre’de Hz. Nûh’un türbesi 
olduğunu bilme durumu
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Grafik-46: Yaşaam yılına Cizre’de Hz. Nûh’un türbesi 
olduğunu bilme durumu
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Katılımcıların %92,9’u Cizre’de Hz. Nûh’un türbesi olduğunu 
bilmektedir (Grafik-43).Hz. Nuh’un türbesinin Cizre’de görünürlüğünün 
fazla olması ve ziyarete açık olmasının etkisi olduğu söylenebilir. Zira 
hem yaş aralığına ve yaşama yılına göre hem de yaşanılan ilçeye göre 
bilinme oranı oldukça yüksektir (Grafik-44,45,46).

87,4

4 8,5

94,3

2,4 3,3

98

0 2

93,5

0 6,5

100

0 0
0

20
40
60
80

100
120

Evet Hayır Fikrim Yok

Grafik-44: Yaş grubuna göre Cizre’de Hz. Nûh’un türbesi 
olduğunu bilme durumu
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1-5 yıldır yaşayanlardan katılım gösteren 96 kişiden sadece 6’si 
(%6,3) bilmediğini ifade ederken 7’si (%7,3) fikrinin olmadığını 
belirtmiştir (Grafik-46).  
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Grafik-45: Yaşanılan ilçeye göre Cizre’de Hz. Nûh’un türbesi 
olduğunu bilme durumu
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Grafik-46: Yaşaam yılına Cizre’de Hz. Nûh’un türbesi 
olduğunu bilme durumu
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Katılımcıların %79,1’i Yâfes isminin Hz. Nûh'un oğlunun ismi 
olduğunu bilmektedir (Grafik-47). Yaş grubuna göre bakıldığında 26 ve 
üzeri yaşında olan katılımcılardan bilenlerin %80’nin üzerinde olmasına 
karşın 18-25 aralığındaki katılımcıların %66,4’nün bildiği görülmektedir 
(Grafik-48).

Cizre’de yaşayanların %88,5’i Yâfes isminin Hz. Nûh'un oğlunun 
ismi olduğunu bilmekteyken Şırnak Merkez’de yaşayanların %79,1’i ve 
Silopi’de yaşayanların %75’i bilmektedir (Grafik-49).
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Grafik-48: Yaş grubuna göre Yâfes isminin Hz. Nûh'un 
oğlunun ismi olduğunu bilme durumu

18-25 26-35 36-45 46-55 56 ve üzeri

1-5 yıldır yaşayanların %75’i Yâfes isminin Hz. Nûh'un oğlunun 
ismi olduğunu bilmekteyken 6-10 yıldır yaşayanların %89,5’i bilmektedir. 
11-20 yıldır yaşayanların %65,2’si bilirken 20 ve üzeri yıldır yaşayanların 
%81,1’i bilmektedir (Grafik-50).

Katılımcıların %78,3’ü Yâfes köprüsünün Cizre’de olduğunu 
bildiğini ifade ederken %11,1’i fikrinin olmadığını belirtmiştir (Grafik-
51). Yaş grubuna göre bakıldığında, 26 ve üzeri yaş grubundaki 
katılımcıların bilme oranı %80 üzerindeyken 18-25 yaş grubundaki 
katılımcıların %66,8’i Yâfes köprüsünün Cizre’de olduğunu bilmektedir 
(Grafik-52). Ayrıca %17,5’nin fikrinin olmayışı genç nesillere bilgi 
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Grafik-49: Yaşanılan ilçeye göre Yâfes isminin Hz. Nûh'un 
oğlunun ismi olduğunu bilme durumu
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Grafik-50: Yaşama yılına göre Yâfes isminin Hz. Nûh'un 
oğlunun ismi olduğunu bilme durumu
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Katılımcıların %79,1’i Yâfes isminin Hz. Nûh'un oğlunun ismi 
olduğunu bilmektedir (Grafik-47). Yaş grubuna göre bakıldığında 26 ve 
üzeri yaşında olan katılımcılardan bilenlerin %80’nin üzerinde olmasına 
karşın 18-25 aralığındaki katılımcıların %66,4’nün bildiği görülmektedir 
(Grafik-48).

Cizre’de yaşayanların %88,5’i Yâfes isminin Hz. Nûh'un oğlunun 
ismi olduğunu bilmekteyken Şırnak Merkez’de yaşayanların %79,1’i ve 
Silopi’de yaşayanların %75’i bilmektedir (Grafik-49).
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Grafik-48: Yaş grubuna göre Yâfes isminin Hz. Nûh'un 
oğlunun ismi olduğunu bilme durumu

18-25 26-35 36-45 46-55 56 ve üzeri

1-5 yıldır yaşayanların %75’i Yâfes isminin Hz. Nûh'un oğlunun 
ismi olduğunu bilmekteyken 6-10 yıldır yaşayanların %89,5’i bilmektedir. 
11-20 yıldır yaşayanların %65,2’si bilirken 20 ve üzeri yıldır yaşayanların 
%81,1’i bilmektedir (Grafik-50).

Katılımcıların %78,3’ü Yâfes köprüsünün Cizre’de olduğunu 
bildiğini ifade ederken %11,1’i fikrinin olmadığını belirtmiştir (Grafik-
51). Yaş grubuna göre bakıldığında, 26 ve üzeri yaş grubundaki 
katılımcıların bilme oranı %80 üzerindeyken 18-25 yaş grubundaki 
katılımcıların %66,8’i Yâfes köprüsünün Cizre’de olduğunu bilmektedir 
(Grafik-52). Ayrıca %17,5’nin fikrinin olmayışı genç nesillere bilgi 
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Grafik-49: Yaşanılan ilçeye göre Yâfes isminin Hz. Nûh'un 
oğlunun ismi olduğunu bilme durumu
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Grafik-50: Yaşama yılına göre Yâfes isminin Hz. Nûh'un 
oğlunun ismi olduğunu bilme durumu
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aktarımına özen gösterilmediğine veya dikkatlerini çekecek şekilde 
anlatılmadığına işaret etmektedir.

Cizre’den katılım sağlayanların %95,6’sı Yâfes köprüsünün 
Cizre’de olduğunu bilmesine karşılık bu oran Şırnak Merkez’de %79,4 ve 
Silopi’de %68,6’dır (Grafik-53). Cizre’de yüksek oranda biliniyor olması 
yaşanılan ilçedeki eserin farkındalığını gösterirken Merkez ve Silopi’de 
azalması mesafeleri aşmakta zorlandığını göstermektedir. Yaşama yılına 
göre bakıldığında, 20 ve üzeri yıldır yaşayanların %83,9’u Yâfes 
köprüsünün Cizre’de olduğunubilmektedir (Grafik-54). Daha uzun yıllar 
yaşamış olanların daha çok biliyor olması farkındalığın olduğunu 
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Grafik-52: Yaş grubuna göre Yâfes köprüsünün Cizre’de 
olduğunu bilme durumu

18-25 26-35 36-45 46-55 56 ve üzeri

göstermektedir. Ayrıca 1-5 yıldır Şırnak’ta yaşayanların %53,1’inin 
biliyor olması da görünürlüğün olduğunu ancak tanıtım faaliyetlerinin 
geliştirilmesini göstermektedir.

Katılımcıların %66,7’sinin Cûdî Dağı'nda eskiden Sefine Festivali 
yapıldığını bildiğini ifade etmesi (Grafik-55) Nuh tufanı sonrası bölgede 
devam edegelen bir geleneğin varlığına işaret olarak görülebilir. Yaş 
grubuna göre bakıldığında, 46-55 yaş grubundaki katılımcıların %90,3’ü 
ve 56 yaş üzerindeki katılımcıların hepsi Sefine Festivali yapıldığını 
bilmektedir (Grafik-56). 18-25 yaş grubundaki katılımcıların %55,6’sının 
biliyor olması geleneğe dair anlatıların devam ettiğini göstermekle 
beraber farkındalığın zamanla azaldığına da işaret etmektedir.
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Grafik-53: Yaşanılan ilçeye göre Yâfes köprüsünün Cizre’de 
olduğunu bilme durumu
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Grafik-54: Yaşama yılına göre Yâfes köprüsünün Cizre’de 
olduğunu bilme durumu
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aktarımına özen gösterilmediğine veya dikkatlerini çekecek şekilde 
anlatılmadığına işaret etmektedir.

Cizre’den katılım sağlayanların %95,6’sı Yâfes köprüsünün 
Cizre’de olduğunu bilmesine karşılık bu oran Şırnak Merkez’de %79,4 ve 
Silopi’de %68,6’dır (Grafik-53). Cizre’de yüksek oranda biliniyor olması 
yaşanılan ilçedeki eserin farkındalığını gösterirken Merkez ve Silopi’de 
azalması mesafeleri aşmakta zorlandığını göstermektedir. Yaşama yılına 
göre bakıldığında, 20 ve üzeri yıldır yaşayanların %83,9’u Yâfes 
köprüsünün Cizre’de olduğunubilmektedir (Grafik-54). Daha uzun yıllar 
yaşamış olanların daha çok biliyor olması farkındalığın olduğunu 
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Grafik-52: Yaş grubuna göre Yâfes köprüsünün Cizre’de 
olduğunu bilme durumu
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göstermektedir. Ayrıca 1-5 yıldır Şırnak’ta yaşayanların %53,1’inin 
biliyor olması da görünürlüğün olduğunu ancak tanıtım faaliyetlerinin 
geliştirilmesini göstermektedir.

Katılımcıların %66,7’sinin Cûdî Dağı'nda eskiden Sefine Festivali 
yapıldığını bildiğini ifade etmesi (Grafik-55) Nuh tufanı sonrası bölgede 
devam edegelen bir geleneğin varlığına işaret olarak görülebilir. Yaş 
grubuna göre bakıldığında, 46-55 yaş grubundaki katılımcıların %90,3’ü 
ve 56 yaş üzerindeki katılımcıların hepsi Sefine Festivali yapıldığını 
bilmektedir (Grafik-56). 18-25 yaş grubundaki katılımcıların %55,6’sının 
biliyor olması geleneğe dair anlatıların devam ettiğini göstermekle 
beraber farkındalığın zamanla azaldığına da işaret etmektedir.
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Grafik-53: Yaşanılan ilçeye göre Yâfes köprüsünün Cizre’de 
olduğunu bilme durumu
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Grafik-54: Yaşama yılına göre Yâfes köprüsünün Cizre’de 
olduğunu bilme durumu
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Şırnak Merkez’den katılım sağlayanların %73,1’i Cûdî Dağı'nda 
eskiden Sefine Festivali yapıldığını bildiğini ifade ederken, bu oran 
Cizre’de %61,1 ve Silopi’de %60,8’dir. Merkez ilçede Sefine festivali 
yapıldığının daha çok bilinmesine binaen festival zamanlarında katılımın 
daha çok olduğu veya sözlü anlatılarda daha çok yer verildiği 
söylenebilir.20 ve üzeri yıldır yaşayanların %74,8’nin Cûdî Dağı'nda 
eskiden Sefine Festivali yapıldığını bildiğini ifade etmesi (Grafik-58) de 
Nuh tufanı sonrası bölgede devam edegelen bir geleneğin varlığına işaret 
olarak görülebilir.

55,6

22 22,4

64

18 18

80,1

9,9 9,9

90,3

3,2 6,5

100

0 0
0

20
40
60
80

100
120

Evet Hayır Fikrim Yok

Grafik-56: Yaş grubuna göre Cûdî Dağı'nda eskiden 
Sefine Festivali yapıldığını bilme durumu

18-25 26-35 36-45 46-55 56 ve üzeri

Katılımcıların %44,5’i Sefine Festivali zamanında Nedûre denilen 
bir ateş yakıldığını bildiğini ifade etmiştir (Grafik-59). Yaş grubuna göre 
bakıldığında; 46-55 yaş grubundaki katılımcıların %58,1’inin ve 36-45 yaş 
grubundaki katılımcıların %56,3’ü bildiğini ifade etmesi Sefine 
festivalinin toplumda yer edindiğini göstermektedir (Grafik-60). Ayrıca 
20 ve üzeri yıldır yaşayanların %51,5’nin de Nedûre denilen bir ateş 
yakıldığını bilmesi (Grafik-61) Nuh tufanı sonrası geminin Cudi dağına 
inmiş olmasına binaen devam edegelen bir geleneğin varlığına işaret 
etmektedir.
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Grafik-57: Yaşanılan ilçeye göre Cûdî Dağı'nda eskiden Sefine 
Festivali yapıldığını bilme durumu
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Grafik-58: Yaşama yılına göre Cûdî Dağı'nda eskiden Sefine 
Festivali yapıldığını bilme durumu
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Şırnak Merkez’den katılım sağlayanların %73,1’i Cûdî Dağı'nda 
eskiden Sefine Festivali yapıldığını bildiğini ifade ederken, bu oran 
Cizre’de %61,1 ve Silopi’de %60,8’dir. Merkez ilçede Sefine festivali 
yapıldığının daha çok bilinmesine binaen festival zamanlarında katılımın 
daha çok olduğu veya sözlü anlatılarda daha çok yer verildiği 
söylenebilir.20 ve üzeri yıldır yaşayanların %74,8’nin Cûdî Dağı'nda 
eskiden Sefine Festivali yapıldığını bildiğini ifade etmesi (Grafik-58) de 
Nuh tufanı sonrası bölgede devam edegelen bir geleneğin varlığına işaret 
olarak görülebilir.

55,6

22 22,4

64

18 18

80,1

9,9 9,9

90,3

3,2 6,5

100

0 0
0

20
40
60
80

100
120

Evet Hayır Fikrim Yok

Grafik-56: Yaş grubuna göre Cûdî Dağı'nda eskiden 
Sefine Festivali yapıldığını bilme durumu
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Katılımcıların %44,5’i Sefine Festivali zamanında Nedûre denilen 
bir ateş yakıldığını bildiğini ifade etmiştir (Grafik-59). Yaş grubuna göre 
bakıldığında; 46-55 yaş grubundaki katılımcıların %58,1’inin ve 36-45 yaş 
grubundaki katılımcıların %56,3’ü bildiğini ifade etmesi Sefine 
festivalinin toplumda yer edindiğini göstermektedir (Grafik-60). Ayrıca 
20 ve üzeri yıldır yaşayanların %51,5’nin de Nedûre denilen bir ateş 
yakıldığını bilmesi (Grafik-61) Nuh tufanı sonrası geminin Cudi dağına 
inmiş olmasına binaen devam edegelen bir geleneğin varlığına işaret 
etmektedir.
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Grafik-57: Yaşanılan ilçeye göre Cûdî Dağı'nda eskiden Sefine 
Festivali yapıldığını bilme durumu
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Grafik-58: Yaşama yılına göre Cûdî Dağı'nda eskiden Sefine 
Festivali yapıldığını bilme durumu
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Grafik-60: Yaş grubuna göre Sefine Festivali zamanında Nedûre 
denilen bir ateş yakıldığını bilme durumu

18-25 26-35 36-45 46-55 56 ve üzeri

Katılımcıların %53,8’si aile büyüklerinin Sefine Festivali 
zamanında Cûdî Dağı'na gittiğini bilmektedir (Grafik-62). Yaş grubuna 
göre bakıldığında; 46-55 yaş grubundaki katılımcıların %77,4’ü ve 36-45 
yaş grubundaki katılımcıların %70,2’sinin aile büyüklerinin Sefine 
Festivali zamanında Cûdî Dağı'na gittiğini ifade etmesi (Grafik-63)Sefine 
festivalinin toplumda yer edindiğini göstermektedir.Ayrıca 20 ve üzeri 
yıldır yaşayanların %63,5’inin de aile büyüklerinin Sefine Festivali 
zamanında Cûdî Dağı'na gittiğini ifade etmesi (Grafik-64), Nuh tufanı 
sonrası geminin Cudi dağına inmiş olmasına binaen devam edegelen bir 
geleneğin varlığına işaret etmektedir.
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Grafik-61: Yaşama yılına göre Sefine Festivali zamanında 
Nedûre denilen bir ateş yakıldığını bilme durumu
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Grafik-60: Yaş grubuna göre Sefine Festivali zamanında Nedûre 
denilen bir ateş yakıldığını bilme durumu
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Katılımcıların %53,8’si aile büyüklerinin Sefine Festivali 
zamanında Cûdî Dağı'na gittiğini bilmektedir (Grafik-62). Yaş grubuna 
göre bakıldığında; 46-55 yaş grubundaki katılımcıların %77,4’ü ve 36-45 
yaş grubundaki katılımcıların %70,2’sinin aile büyüklerinin Sefine 
Festivali zamanında Cûdî Dağı'na gittiğini ifade etmesi (Grafik-63)Sefine 
festivalinin toplumda yer edindiğini göstermektedir.Ayrıca 20 ve üzeri 
yıldır yaşayanların %63,5’inin de aile büyüklerinin Sefine Festivali 
zamanında Cûdî Dağı'na gittiğini ifade etmesi (Grafik-64), Nuh tufanı 
sonrası geminin Cudi dağına inmiş olmasına binaen devam edegelen bir 
geleneğin varlığına işaret etmektedir.
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Grafik-61: Yaşama yılına göre Sefine Festivali zamanında 
Nedûre denilen bir ateş yakıldığını bilme durumu
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Yaşanılan ilçeye göre bakıldığında; Merkez’de yaşayan 
katılımcıların %62,6’sının aile büyüklerinin Sefine Festivali zamanında 
Cûdî Dağı'na gittiğini ifade etmesi (Grafik-65), festival zamanlarında 
katılımın daha çok olduğu veya sözlü anlatılarda daha çok yer verildiği 
söylenebilir.
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Grafik-63: Yaş grubuna göre Festival zamanında Sefine 
bölgesine giden aile büyüklerinin olduğunu bilme durumu

18-25 26-35 36-45 46-55 56 ve üzeri
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Grafik-64: Yaşama yılına göre Festival zamanında Sefine 
bölgesine giden aile büyüklerimizin olduğunu bilme durumu
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Şırnak Halkının Nuh Tufanı ve Cudi Dağı ile İlgili Yapılan 
Çalışmalar Hakkındaki Farkındalığı

Katılımcıların %70,9’u Şırnak Üniversitesinin Hz. Nûh ve Cûdî 
Dağı ile ilgili sempozyum vb. çalışmalar yaptığını bilmektedir (Grafik-
66). Yaş grubuna bakıldığında; 26 ve üzeri yaş gruplarında bu oran 
%70’ten az olmaması hem Şırnak halkının farkındalığını hem de Şırnak 
Üniversitesinin tanıtım faaliyetlerinin başarısını göstermektedir (Grafik-
67). Ancak 18-25 yaş grubundaki katılımcıların %57’sinin biliyor 
olmasına karşın %20,2’sinin fikrinin olmamasıgöz önünde 
bulundurulduğunda gençlerin farkındalığının az olduğu ve üniversitenin 
gençlere ulaşma konusunda daha az başarılı olduğu söylenebilir. 
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Grafik-65: Yaşanılan ilçeye göre Festival zamanında Sefine 
bölgesine giden aile büyüklerinin olduğunu bilme durumu
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Yaşanılan ilçeye göre bakıldığında; Merkez’de yaşayan 
katılımcıların %62,6’sının aile büyüklerinin Sefine Festivali zamanında 
Cûdî Dağı'na gittiğini ifade etmesi (Grafik-65), festival zamanlarında 
katılımın daha çok olduğu veya sözlü anlatılarda daha çok yer verildiği 
söylenebilir.
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Grafik-63: Yaş grubuna göre Festival zamanında Sefine 
bölgesine giden aile büyüklerinin olduğunu bilme durumu
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Grafik-64: Yaşama yılına göre Festival zamanında Sefine 
bölgesine giden aile büyüklerimizin olduğunu bilme durumu

1-5 yıl 6-10 yıl 11-20 yıl 20 yıl üzeri

Şırnak Halkının Nuh Tufanı ve Cudi Dağı ile İlgili Yapılan 
Çalışmalar Hakkındaki Farkındalığı

Katılımcıların %70,9’u Şırnak Üniversitesinin Hz. Nûh ve Cûdî 
Dağı ile ilgili sempozyum vb. çalışmalar yaptığını bilmektedir (Grafik-
66). Yaş grubuna bakıldığında; 26 ve üzeri yaş gruplarında bu oran 
%70’ten az olmaması hem Şırnak halkının farkındalığını hem de Şırnak 
Üniversitesinin tanıtım faaliyetlerinin başarısını göstermektedir (Grafik-
67). Ancak 18-25 yaş grubundaki katılımcıların %57’sinin biliyor 
olmasına karşın %20,2’sinin fikrinin olmamasıgöz önünde 
bulundurulduğunda gençlerin farkındalığının az olduğu ve üniversitenin 
gençlere ulaşma konusunda daha az başarılı olduğu söylenebilir. 
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Grafik-65: Yaşanılan ilçeye göre Festival zamanında Sefine 
bölgesine giden aile büyüklerinin olduğunu bilme durumu
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Şırnak Merkez’den katılım sağlayanların %79,4’ü Şırnak 
Üniversitesinin Hz. Nûh ve Cûdî Dağı ile ilgili sempozyum vb. 
çalışmalar yaptığını bilmekteyken Cizre’den katılım sağlayanların 
%65,5’i ve Silopi’den katılım sağlayanların %57,5’i bilmektedir (Grafik-
68). Bu bağlamda merkezden ilçelere doğru gidildikçe bilenlerin azalması 
ilçelerde tanıtım faaliyetlerine daha çok ağırlık verilmesi gerektiğini 
göstermektedir.

Katılımcıların %65,6’sı Şırnak Belediyesinin Hz. Nûh ve Cûdî Dağı 
ile ilgili tanıtım çalışmaları yaptığını bilmektedir (Grafik-69). Yaş 
grubuna bakıldığında; 36 ve üzeri yaş grubunda bilenler %70’den az 
olmaması hem Şırnak halkının farkındalığını hem de Şırnak 
Belediyesinin tanıtım faaliyetlerinin başarısını göstermektedir (Grafik-
70). Ancak 18-25 yaş grubundaki gençlerin %57’sinin biliyor olmasına 
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Grafik-67: Yaş grubuna göre Şırnak Üniversitesi tarafından Hz. 
Nûh ve Cûdî Dağı ile ilgili sempozyum vb. çalışmalar yapıldığını 

bilme durumu
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Grafik-68: Yaşanılan ilçeye göre Şırnak Üniversitesi tarafından Hz. 
Nûh ve Cûdî Dağı ile ilgili sempozyum vb. çalışmalar yapıldığını 

bilme durumu
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karşın %24,7’sinin bilmemesi ve %18,4’ünün fikrinin olmaması göz 
önünde bulundurulduğunda gençlerin farkındalığının az olduğu ve 
belediyenin de gençlere ulaşma konusunda daha az başarılı olduğu 
söylenebilir.

Şırnak Merkez’den katılım sağlayanların %74,2’si Şırnak
Belediyesinin Hz. Nûh ve Cûdî Dağı ile ilgili tanıtım çalışmaları yaptığını 
bilmekteyken Cizre’den katılım sağlayanların %63,7’si ve Silopi’den 
katılım sağlayanların %49,7’si bilmektedir (Grafik-71). Bu bağlamda 
merkezden ilçelere doğru gidildikçe bilenlerin azalması ilçelerde tanıtım 
faaliyetlerine daha çok ağırlık verilmesi gerektiğini göstermektedir.
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Grafik-70: Yaş grubuna göre Şırnak Belediyesinin Hz. Nûh ve Cûdî 
Dağı ile ilgili tanıtım çalışmaları yaptığını bilme durumu
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Şırnak Merkez’den katılım sağlayanların %79,4’ü Şırnak 
Üniversitesinin Hz. Nûh ve Cûdî Dağı ile ilgili sempozyum vb. 
çalışmalar yaptığını bilmekteyken Cizre’den katılım sağlayanların 
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Grafik-68: Yaşanılan ilçeye göre Şırnak Üniversitesi tarafından Hz. 
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karşın %24,7’sinin bilmemesi ve %18,4’ünün fikrinin olmaması göz 
önünde bulundurulduğunda gençlerin farkındalığının az olduğu ve 
belediyenin de gençlere ulaşma konusunda daha az başarılı olduğu 
söylenebilir.
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Grafik-70: Yaş grubuna göre Şırnak Belediyesinin Hz. Nûh ve Cûdî 
Dağı ile ilgili tanıtım çalışmaları yaptığını bilme durumu
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Katılımcıların %64,4’üŞırnak Valiliğinin Hz. Nûh ve Cûdî Dağı ile 
ilgili tanıtım çalışmaları yaptığını bilmektedir (Grafik-72). Yaş grubuna 
bakıldığında; 36 ve üzeri yaş grubunda bilenler %70’ten az olmaması 
hem Şırnak halkının farkındalığını hem de Şırnak Valiliğinin tanıtım 
faaliyetlerinin başarısını göstermektedir (Grafik-73). Ancak 18-25 yaş 
grubundaki gençlerin %52,9’unun biliyor olmasına karşın %26,5’inin 
bilmemesi ve %20,6’sının fikrinin olmaması göz önünde 
bulundurulduğunda gençlerin farkındalığının az olduğu ve valiliğin de 
gençlere ulaşma konusunda daha az başarılı olduğu söylenebilir.
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Grafik-71: Yaşanılan ilçeye göre Şırnak Belediyesinin Hz. Nûh ve 
Cûdî Dağı ile ilgili tanıtım çalışmaları yaptığını bilme durumu

Merkez Cizre Silopi
Şırnak Merkez’den katılım sağlayanların %73,9’u Şırnak Valiliğinin

Hz. Nûh ve Cûdî Dağı ile ilgili tanıtım çalışmaları yaptığını bilmekteyken 
Cizre’den katılım sağlayanların %65,5’i ve Silopi’den katılım 
sağlayanların %45,1’i bilmektedir (Grafik-74). Bu bağlamda merkezden 
ilçelere doğru gidildikçe bilenlerin azalması ilçelerde tanıtım 
faaliyetlerine daha çok ağırlık verilmesi gerektiğini göstermektedir.

Katılımcıların %91,1’i Şırnak ilinde Hz. Nûh ve Cûdî Dağı temalı 
daha fazla görsel eser olması gerektiğini düşünmekte olup (Grafik-75) 
%94,2’si de NûhTûfanı ve Cûdî Dağı'nın ulusal ve uluslararası alanda 
yeterince tanıtılmadığını düşünmektedir (Grafik-76).
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Grafik-73: Yaş grubuna göre Şırnak Valiliğinin Hz. Nûh ve Cûdî 
Dağı ile ilgili tanıtım çalışmaları yaptığını bilme durumu
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Grafik-74: Yaşanılan ilçeye göre Şırnak Valiliğinin  Hz. Nûh ve Cûdî 
Dağı ile ilgili tanıtım çalışmaları yaptığını bilme durumu
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Katılımcıların %64,4’üŞırnak Valiliğinin Hz. Nûh ve Cûdî Dağı ile 
ilgili tanıtım çalışmaları yaptığını bilmektedir (Grafik-72). Yaş grubuna 
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hem Şırnak halkının farkındalığını hem de Şırnak Valiliğinin tanıtım 
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74,2

15,4 10,4

63,7

19,5 16,8

49,7

24,8 25,5

0

20

40

60

80

Evet Hayır Fikrim Yok

Grafik-71: Yaşanılan ilçeye göre Şırnak Belediyesinin Hz. Nûh ve 
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sağlayanların %45,1’i bilmektedir (Grafik-74). Bu bağlamda merkezden 
ilçelere doğru gidildikçe bilenlerin azalması ilçelerde tanıtım 
faaliyetlerine daha çok ağırlık verilmesi gerektiğini göstermektedir.

Katılımcıların %91,1’i Şırnak ilinde Hz. Nûh ve Cûdî Dağı temalı 
daha fazla görsel eser olması gerektiğini düşünmekte olup (Grafik-75) 
%94,2’si de NûhTûfanı ve Cûdî Dağı'nın ulusal ve uluslararası alanda 
yeterince tanıtılmadığını düşünmektedir (Grafik-76).

52,9

26,5 20,6

63,7

16,7 19,6

78,8

9,3 11,9

77,4

6,5
16,1

80

10 10

0
20
40
60
80

100

Evet Hayır Fikrim Yok

Grafik-73: Yaş grubuna göre Şırnak Valiliğinin Hz. Nûh ve Cûdî 
Dağı ile ilgili tanıtım çalışmaları yaptığını bilme durumu
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Grafik-74: Yaşanılan ilçeye göre Şırnak Valiliğinin  Hz. Nûh ve Cûdî 
Dağı ile ilgili tanıtım çalışmaları yaptığını bilme durumu
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Sonuç 
İnsanın zihin dünyasında yaşadığı coğrafyaya dair izler bulunur. 

Şırnak halkının Nuh Tufanı ve Cudi Dağı’na yönelik olarak bu izlerin 
belirgin olduğu anket sonuçlarından da anlaşılmaktadır. Katılımcıların 
%93,3’ü, Hz. Nûh'untûfandan sonra gemisini Cûdî Dağı’na indirdiğine 
dair ayet olduğunu bilmektedir.Ayrıca katılımcıların büyük çoğunluğu 
(%87’1), ayette ismi geçen Cûdî dağının Şırnak'taki Cûdî dağı olduğuna 
inanmaktadır. 

Hz. Nûh, tûfan ve sonrasına dair isim barındıran yer ve eserler 
hakkındaki sorulara verilen cevaplara bakıldığında, 20 ve üzeri yıldır 
Şırnak’ta yaşayan katılımcıların %77,4’ünün Heştan köyünün ilk yerleşim 
yeri olduğunu bilmesi dikkat çekmektedir. Merkezden ilçelere doğru 
gidildikçe Heştan köyünün tufandan sonra ilk yerleşim yeri olduğunun 
daha az bilinmesi farkındalığın azaldığını göstermektedir. Bu bağlamda 

 

Cizre’den katılım sağlayanların %18,6’sı ve Silopi’den katılım 
sağlayanların %24,8’si fikirlerinin olmadığını belirtmişlerdir. Aynı 
şekilde Silopi’de yaşayan katılımcıların %74,5’i Hz. Nûh’un mabedinin 
kalıntılarının bulunduğu Cema'nın Silopi'de bir köy olduğunu 
bilmekteyken Merkez’de yaşayanların %49,5’i ve Cizre’de yaşayanların 
sadece %37,4’ü bilmektedir.Bu bağlamda katılımcıların yaşadıkları 
yerlerdeki eser ve izlerden haberdar olmalarına karşın daha uzak 
oldukları yerlerden daha az haberdar oldukları tespit edilmiştir.20 ve 
üzeri yıldır Şırnak’ta yaşayanların %43,7’si Heştan’a gitmişken 11-20 
yıldır yaşayanların %22,7’si gitmiştir. 1-5 yıldır Şırnak’ta yaşayanlardan 
gidenlerin %9,4 olması dikkat çekmektedir. Heştan isminin resmi olarak 
kayıtlara geçmesiyle beraber bu köyün tanıtılması ve faaliyetlere açılması 
bir öneri olarak sunulabilir. 

Şırnak Merkez’den katılım sağlayanların %73,1’i Cûdî Dağı'nda 
eskiden Sefine Festivali yapıldığını bildiğini ifade ederken, bu oran 
Cizre’de %61,1 ve Silopi’de %60,8’dir. Merkez ilçede Sefine festivali 
yapıldığının daha çok bilinmesine binaen festival zamanlarında katılımın 
daha çok olduğu veya sözlü anlatılarda daha çok yer verildiği 
söylenebilir. 20 ve üzeri yıldır yaşayanların %74,8’nin Cûdî Dağı'nda 
eskiden Sefine Festivali yapıldığını bildiğini ifade etmesi de Nuh tufanı 
sonrası bölgede devam edegelen bir geleneğin varlığına işaret olarak 
görülebilir.Yaş grubuna göre bakıldığında; 46-55 yaş grubundaki 
katılımcıların %77,4’ü ve 36-45 yaş grubundaki katılımcıların %70,2’si aile 
büyüklerinin Sefine Festivali zamanında Cûdî Dağı'na gittiğini ifade 
etmesi, Sefine festivalinin toplumda yer edindiğini 
göstermektedir.Ayrıca 20 ve üzeri yıldır yaşayanların %51,5’nin de 
Nedûre denilen bir ateş yakıldığını bilmesi Nuh tufanı sonrası geminin 
Cudi dağına inmiş olmasına binaen devam edegelen bir geleneğin 
varlığına işaret etmektedir. 
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Sonuç 
İnsanın zihin dünyasında yaşadığı coğrafyaya dair izler bulunur. 
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Öz: Bütün kutsal kitaplarda, insanlık tarihinde yeryüzünde büyük bir su 
baskınının olduğu yazılmaktadır. Dini literatüre göre Nuh Tufanının 
Milattan Önce (M.Ö.) takriben 3000-3500 yıllarında vuku bulduğu 
sanılmaktadır. Şırnak Bölgesinin jeolojik yapısı incelendiğinde geçmişte bu 
bölgenin büyük bir su baskınına maruz kaldığı anlaşılmaktadır. Şırnak 
yöresinde yaygın olarak görülen çakıllı çamur akıntılarının depozitleri Nuh 
Tufanın en önemli bilimsel izleridir. Çakıllı çamur akıntıları kısa sürede 
şiddetli yağan yağmurların oluşturduğu büyük su baskınlarının sonucunda 
oluşmaktadır. Şırnak yöresinde özellikle, Cudi Dağı ve Gabar Dağı arasında 
kalan çukur alanda Eosen yaşlı deniz çökelleri üzerinde metrelerce 
kalınlıkta çakıllı çamur akıntılarının depozitleri yer almaktadır. Şırnak ilinin 
kurulu olduğu yamaçlar tamamen bu tufanın oluşturduğu sellerin taşıyıp 
depoladığı çakıllı çamur akıntılarından oluşmaktadır. Bu depozitler 
içerisinde görülen büyük kaya ve taş parçaları, tufanın şiddeti hakkında da 
bir fikir vermektedir. Homojen katmanlar halinde depolanan çamur 
akıntılarının fiziksel ve kimyasal yapısı taşınma ve depolamanın kısa 
sürede oluştuğunu göstermektedir. Bilimsel bulgu ve kanıtlara göre tufanın 
dünyanın bütününde değil de sadece Yukarı Mezopotamya bölgesinde 
meydana geldiği anlaşılmaktadır. Çünkü büyük su baskınının sonucu 
oluşan çakıllı çamur akıntıları bu gölgede; özellikle Şanlıurfa-Harran 
Ovasında, Mardin Kızıltepe, Nusaybin yöresinde ve Şırnak bölgesinde 
yaygın olarak bulunmaktadır. Sonuç olarak, bu bölgede yaygın olarak 
görülen çakıllı çamur akıntıları geçmişte şiddetli yağışlar ve su baskını 
olduğunun bilimsel kanıtıdır.  
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MUD CURRENTS AND SURFACE SURVEYS LEFT BEHIND BY 
NOAH’S FLOOD 

Abstract: In all the holy books, it is written that there was a great flood in 
the history of humanity. According to the religious literature, it is thought 
that Noah's Flood took place around 3000-3500 BC (BC). When the 
geological structure of the Şırnak Region is examined, it is understood that 
this region was exposed to a great flood in the past. The deposits of gravelly 
mud flows, which are common in the Şırnak region, are the most important 
scientific traces of Noah's Flood. Gravelous mud flows are the result of 
large floods caused by heavy rains in a short time. In the Şırnak region, 
especially in the hollow area between Mount Cudi and Mount Gabar, there 
are deposits of pebbly mud flows, meters thick, on the Eocene aged marine 
sediments. The slopes on which Şırnak province is built consist entirely of 
pebbly mud flows carried and stored by the floods created by this flood. 
The large rock and stone fragments seen in these deposits also give an idea 
about the severity of the flood. The physical and chemical structure of 
sludge streams stored in homogeneous layers shows that transport and 
storage occur in a short time. According to scientific findings and evidence, 
it is understood that the flood did not occur in the whole world, but only in 
the Upper Mesopotamia region. Because the pebbly mud flows formed as a 
result of the great flood are in this shade; especially in Şanlıurfa-Harran 
Plain, Mardin Kızıltepe, Nusaybin region and Şırnak region. As a result, the 
gravelly mudflows common in this region are scientific evidence of past 
heavy rains and flooding. 
Key words: Noah's flood, gravelly mudflow, flood 

Giriş 
Bütün kutsal kitaplar geçmişte Nuh Peygamberzamanında, 

yeryüzünde büyük bir tufan olduğunu ifade etmektedir.Tevrat’ta 
yaratılış bölümünün altıncı, yedinci ve sekizinci baplarında Nuh 
Tufanından bahsedilmektedir (Mollaibrahimoğlu, S.,1998). Nuh 
Tufanından çok fazla detaylı olmasa da İncil’de de bahsedilmektedir 
(Eroğlu, E., 2007).  

Kuran’da Hazreti Nuh ve Tufan olayına oldukça fazla yer 
verilmiştir. Kuran’daki tufan ile ilgili ayetler tarih ve mantık yönünden 
tam bir tutarlılık göstermektedir (Eroğlu, E., 2007; Gülenç, A., 2013). 
Kuran’da; “Ey yer suyunu yut! Ve ey gök suyunu tut! Denildi. Su çekildi; 
iş bitirildi; gemi de Cudi Dağının üzerine oturdu” denilmektedir 
(Hud,44).  

Tevrat’ta Nuh’un gemisinin Ararat (Ağrı) Dağına oturdu 
yazmaktadır. Ancak Kuran’da açık ve net şekilde Cudi Dağı 
denilmektedir (Hud,44). Fakat Kuran’da Cudi Dağının nerede olduğu 
belirtilmemiştir. Pek çok literatür ve araştırmacıya göre Kuran’da 

 

bahsedilen Cudi Dağı Şırnak ilinin güneyindeki Cudi Dağıdır. Yapılan 
araştırmalar ve bilimsel bulgular da bu tezi doğrulamaktadır. 

Tufan olayı ile ilgili en eski yazılı bilgiye günümüzden 6.000 yıl 
önce yaşayan Sümerler zamanında yazılmış olan Gılgamış Destanında 
rastlanmaktadır. Gılgamış Destanında Mezopotamya’da büyük bir su 
baskını olduğundan bahsedilmekte; “Gemi Nisir Dağının üzerine oturdu, 
Nisir Dağı gemiyi tuttu ve kımıldatmadı” denilmektedir (Öner,A. H., 
1932). Nisir Dağının antik çağda Cudi Dağına verilen isim olduğu 
bilinmektedir (Yaşın, A., 1999; Çiğ, M.İ., 2000; Gülenç, A., 2013). 

Bu çalışmada Nuh Tufanının nerede olduğuna, Nuh’un Gemisinin 
nerede karaya oturduğuna bilimsel bulgularla açıklık getirilmeye 
çalışılmıştır. 

1. MATERYAL VE METOT 
1.1. Materyal 
Tufanın geçtiği yer olan Şırnak İli 37031’ kuzey enlemleri ve 42028’ 

doğu boylamları arasında yer almaktadır. Topraklarının büyük bölümü ( 
Şırnak Merkez, Uludere, Beytüşşebap, Güçlükonak) Doğu Anadolu 
Bölgesinin, daha küçük bir bölümü (Cizre, İdil, Silopi) Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin sınırları içerisinde yer almaktadır. Şırnak ilinin çok 
karmaşık bir jeolojik yapısı vardır. Eosen yaşlı karbonat çökellerinden, 
Kuaterner yaşlı bazaltlara, hatta deniz çökeli marnlara kadar çok çeşitli 
bir ana kaya içermektedir (Resim-1). 

Nuh’un gemisinin üzerine oturduğu Cudi Dağı, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde, Türkiye-Irak sınırına 15 km uzaklıkta, Cizre’nin 32 
km. kuzeydoğusunda, Dicle ile HezilÇayıarasında denizden 2114 m 
yükseklikte, Şırnak iline 17 km mesafede, 37024’ enlem,  42032’ boylamları 
arasında yer alan bir dağdır (Resim-2). 
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Şekil-1.Şırnak ilinin jeolojik haritası 

1.2.Metot 
Cudi Dağının ve Şırnak yöresinin jeolojik yapısı ve toprak 

oluşumu detaylı şekilde incelenmiştir. Gerekli görülen yerlerden toprak 
profiliaçılarak topraklar tanımlanmıştır. Bu profillerden laboratuvar 
analizleri için toprak örnekleri alınarak laboratuvarda kurutulmuş ve 
toprak analizleri için 2 mm’lik elekten geçirilmiştir. Toprak örneklerinde 
gerekli fiziksel ve kimyasal analizler yapılmıştır. Toplam eriyebilir tuz, 
pH, kireç, organik madde ve tekstür analizleri bilinen yöntemlerle 
yapılmıştır (Black, 1965; McKeague, 1978; Nelson andSommers, 1996 ). 

 

 

Resim- 2. Cudi Dağının baharda genel görünüşü 

2.ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMALAR 
Topraklar yeryüzünde iki şekilde oluşmaktadır. Birinci ve en 

yaygın olanı; ana kaya veya ana materyalin toprak yapan faktörlerin 
etkisiyle belli bir zaman sürecinde oluşmaktadır. 

İkinci olarak topraklar, akarsular vasıtasıyla bir yerden başka bir 
yere taşınıp depolanmasıyla oluşmaktadır. Nehirlerin normal akarsu 
rejimleri çerçevesinde taşıyıp depoladığı ince tekstürlümateryallere 
aluviyal topraklar denilmektedir. Akarsuların pliosen dediğimiz yağışlı 
dönemlerde taşıyıp depoladığı daha kaba tekstürlü, çakıllı topraklara ise 
“konglomera” denilmektedir. Ani olarak yağan şiddetli yağışlar sonucu 
oluşan sel suları tarafından taşınıp depolanan topraklara ise “çamur 
akıntısı” denilmektedir. Eğer yağışlar çok şiddetli ise oluşan sel sularının 
taşıdığı materyallere “çakıllı çamur akıntısı” denilmektedir.  Harran 
Ovası, Viranşehir, Kızıltepe ve Nusaybin Ovaları tamamen çamur 
akıntılarından oluşmaktadır.  

Cudi Dağının güney ve kuzey etekleri, Gabar ve Cudi Dağının 
arasında kalan Şırnak platosunu meydana getiren deniz çökeli gri 
marnların üzeri tamamen çakıllı çamur akıntılarıyla kaplıdır(Resim- 3, 
4,5,6). Cudi Dağının güney eteklerinde Cizre ile Silopi arasında onlarca 
metre yükseklikte çakıllı çamur akıntısı depozitleri olan tepecikler 
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marnların üzeri tamamen çakıllı çamur akıntılarıyla kaplıdır(Resim- 3, 
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bulunmaktadır (Resim-7, 8, 9). Ayrıca Şırnak ilinin kurulu olduğu 
yamaçlar tamamen bu tufanın oluşturduğu sellerin taşıyıp depoladığı 
çakıllı çamur akıntılarından oluşmaktadır. Bu depozitler içerisinde 
görülen büyük kaya ve taş parçaları, tufanın şiddeti hakkında da bir fikir 
vermektedir. Bu çakıllı çamur akıntısı tepecikleri geçmişte bu bölgede, 
günlerce süren çok şiddetli yağışlar olduğunu ve bunun sonucu geniş 
alanları kaplayan su baskınları meydana geldiğini göstermektedir.  

 

Resim-3. Kumçatı Civarında gri marnların üzerinde çamur akıntıları 

 

Resim-4. Kumçatı Civarında gri marnların üzerinde çamur akıntıları 

 

 

 

 

Resim-5. İkizce Civarında gri marnların üzerinde çamur akıntıları 

 

Resim-6. Kumçatı ile İkizce arasındagri marnların üzerinde çamur 
akıntıları 
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Homojen katmanlar halinde depolanan çamur akıntılarının fiziksel 
ve kimyasal özellikleri de taşınma ve depolamanın kısa sürede ve bir 
defada oluştuğunu göstermektedir (Çizelge-1 ve 2). Çizelgeler 
incelendiğinde 2.5 metre derinliğindeki toprağın en üst katmanıyla en alt 
katmanının fiziksel ve kimyasal özelliklerinin birbirine çok yakın olduğu 
ve morfolojik olarak bütün profil boyunca toprağın tamamen aynı 
olduğu görülmektedir. Oysa uzun bir zaman sürecinde, farklı 
zamanlarda taşınıp depolanan topraklarda farklı katmanların oluşması 
gerekmektedir. Bütün bu bilimsel kanıtlar, kutsal kitaplarda geçmişte 
olduğu belirtilen Nuh Tufanını doğrulamaktadır. Tarihleri ve tufanın 
büyüklüğü bu bilimsel bulgularla örtüşmektedir.  

Bu kadar kalınlıktaki, içerisi taşlar ve kayalarla dolu devasa çamur 
akıntısı depozitleri bilinen, sıradan bir sel akıntısı ile taşınabilecek bir 
cesamette değildir. Günlercesüren çok şiddetli yağışlar ve sel suları ile 
taşınıp depolanabilir. Nitekim dini letarütürümüzde Nuh Tufanında 
şiddetli yağmurların 40 gün süresince yağdığı, bu yağışların tahliyesinin 
ise altı ay sürdüğü ifade edilmektedir (Eroğlu, E., 2007; Gülenç, A., 2013). 
40 günde yağan yağmur sularından oluşan suların tahliyesi altı ay 
sürdüğüne göre yağışların ne derece şiddetli olduğu buradan 
anlaşılabilir. Aksi takdirde oldukça geniş alana yayılan bu kadar 
kalınlıktaki çamur akıntılarının oluşumunu izah etmek mümkün 
değildir. 

Bütün bunlar gösteriyor ki, Yukarı Mezopotamya dediğimiz 
bölgede geçmişte kısa sürede çok şiddetli yağışlar olmuş ve bunun 
sonucu devasa seller meydana gelmiş, bu sel suları dağların üzerindeki 
toprakları, taş ve kayaları sürükleyip taşımış ve buralarda depolamıştır. 
Bu olayı dini literatürümüzde Nuh Tufanı olarak tanımlanmaktadır. 
Bunlardan anlaşılıyor ki Nuh Tufanı bütün yeryüzünde değil, lokal bir 
alanda, yani Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Hakkari 
ilerinin topraklarını kapsayan Yukarı Mezopotamya dediğimiz bölgede 
olmuştur. 

 

 

 

 

Resim-7. Cudi Dağı ile Cizre arasında çamur akıntısı tepecikleri 

 

 

Resim-8. Cudi Dağı ile Cizre arasında çamur akıntısı tepecikleri 
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Resim-9. Cizre ile Silopi arasında çamur akıntısı tepecikleri 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bilim adamları arasında tufandan sonra Nuh Peygamberin 

gemisinin Ağrı Dağına mı yoksa Cudi Dağına mı oturduğu uzun süredir 
tartışılmaktadır. Tevrat’ta Nuh’un gemisinin Ararat (Ağrı) Dağına 
oturduğu yazmaktadır.Ancak Kuran’da açık ve net şekilde bu dağın 
Cudi Dağı olduğu belirtilmektedir (Hud, 44). Fakat Kuran’da Cudi 
Dağının nerede olduğu belirtilmemiştir. Pek çok literatür ve 
araştırmacıya göre Kuran’da bahsedilen Cudi Dağı Şırnak ilinin 
güneyindeki Cudi Dağıdır (Dartma, B.,2013;Gülenç, A., 2013).  

Yapılan araştırmalar ve bilimsel bulgular da bu tezi 
doğrulamaktadır. Zira yine aynı coğrafyada Cudi ismiyle anılan birkaç 
tane dağ var ise de hiçbirinin yüksekliği Cudi Dağına erişecekyükseklikte 
değildir.  

Ayrıca Ağrı Dağının çevresinde büyük bir tufanın izlerini taşıyan 
belirgin bir çamur akıntısı bulunmamaktadır. Böyle devasa sellerin 
oluştuğu büyük bir su baskınından sonra geniş alanları kapsayan çamur 
akıntılarının oluşmaması ve günümüze kadar varlığını korumaması 
mümkün değildir. Bu da bize gösteriyor ki, tufandan sonra Nuh’un 
gemisi Ağrı Dağına değil, dört bir yanı devasa çamur akıntılarıyla dolu 
Cudi Dağına oturmuştur. 

 

 

Tablo-1. Kumçatı Serisi Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal 

Özellikleri 

 

Tablo-2. Şırnak Serisi Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal 
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Kil 
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Tekstür 
sınıfı 

A1 0-50 7,06 2,03 9,1 32,8 20 47,2 KİL  

 

C1 50-100 7,20 1,21 24,3 40,8 20 39,2 
KİLLİ 
TIN 

 

C2 100-150 7,22 1,05 28,1 52,8 20 27,2 
KİLLİ 
TIN 

 

C3 150-200 7,39 0,78 27,7 60,8 18 21,2 
KİLLİ 
TIN 

4. KAYNAKLAR 
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Dartma, A.Cudi’nin Coğrafi Konumuna Dair, Uluslararası Hazreti Nuh ve Cudi 
Dağı Sempozyumu, Şırnak. 2013. sh:477-485. 
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Kireç 
(CaCO3) 
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Silt 
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Kil 
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Tekstür 
sınıfı 

 

A1 0-50 7,44 0,75 28,8 38,8 24 37,2 
KİLLİ 
TIN 

C1 50-100 7,61 0,65 28,1 36,8 22 41,2 KİL  

C2 100-150 7,67 0,73 22,0 34,8 18 47,2 KİL  

C3 150-200 7,54 0,81 20,5 34,8 20 45,2 KİL  

C4 200-250 7,59 0,77 26,2 36,8 20 43,2 KİL  
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CUDİ DAĞI- DİCLE VE DOĞU HABUR NEHİRLERİ 
ÜÇLEMİNDE YENİ ASSUR İMPARATORLUĞU’NUN 

KUZEY EYALETİ: ULLUBA 

Gülriz KOZBE 

Öz: İki bin metre rakımlı Cudi Dağı, Cezira Bölgesi’ni hem fiziki hem de 
kültürel olarak Anadolu’dan ayırırken; 500m rakımlı Kuzey Irak’taki 
Abyad Dağı, Cizre Ovası’nın AssurÜlkesi’nden ayrılmasını sağlayan güney 
sınırıdır. Batıda yer alan alçak dağ sırası Tur Abdin ise Cizre-Silopi 
Ovası’nın batı sınırını teşkil etmektedir.Bölgede yürütülen yüzey 
araştırmalarında tespit edilen çanak çömlekler değerlendirildiğinde, Yeni 
Assur yazılı kaynaklarından Ulluba olarak tanımladığımız Cizre-Silopi 
Ovası ve çevresinin Yeni Assur İmparatorluğu’nun tarımsal kolonicilik 
doğrultusunda gerçekleştirdiği kuzey yayılımından yoğun olarak 
etkilendiği ortaya çıkmaktadır. Yağışa bağlı tarım alanı sınırları içinde yer 
alan Cizre-Silopi Ovası, sahip olduğu yüksek tarım potansiyeli ile Yeni 
Assuremperyal yayımcılık politikası sonucunda, toplu nüfus aktarımlarının 
da yapıldığı önemli bir kuzey eyaleti halini almıştır. Bu çalışmamızda, 
AdadNirari II’nin MÖ 10.yy’ın sonu / 9.yy’ın başına karşılık gelen krallık 
döneminden, MÖ 7.yy başına tarihlendirilen Sanherib dönemine dek 
uzanan tarihsel süreçte Cudi Dağı, Dicle ve Doğu Habur Nehirleri 
üçlemindeUlluba Bölgesi’nin Assur emperyalizmi açısından ne ifade ettiği 
belirlenmeye çalışılacaktır. Assur’un askeri seferleri hakkında temel bilgi 
kaynağımız olan başkentlerde ele geçen yazılı kaynakların ve görsellerin 
yanı sıra söz konusu UllubaBölgesi ve yakın çevresinde tespit edilen taş stel 
ve kaya kabartmaları gibi bir grup anıtı da dikkate almamız gerekir. Bunlar, 
sadece Assur krallarının istila ettikleri toprakları değil; aynı zamanda son 
derece yüklü sembolik anlamı olan bir mekanı, bir ritüeli, geleneği ve 
meşruiyeti de temsil etmektedirler. 
Anahtar Kelimeler: Ulluba, Yeni Assur, Cudi Dağı (Nipur), Cizre-Silopi 
Ovası, Abyad Dağı (Nal). 

THE NORTHERN PROVINCE OF THE NEW ASSYRIAN EMPIRE IN 
THE TRIAD OF CUDİ MOUNT- TİGRİS AND EAST KHABUR 

RIVERS: ULLUBA 

Abstract: While Mount Cudi, at an altitude of two thousand meters, 
separates Jazirah from Anatolia both physically and culturally; Abyad 
Mountain in northern Iraq, at an altitude of 500 meters, is the southern 
border that separates the Cizre Plain from the Assyrian homeland. On the 
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CUDİ DAĞI- DİCLE VE DOĞU HABUR NEHİRLERİ 
ÜÇLEMİNDE YENİ ASSUR İMPARATORLUĞU’NUN 

KUZEY EYALETİ: ULLUBA 

Gülriz KOZBE 

Öz: İki bin metre rakımlı Cudi Dağı, Cezira Bölgesi’ni hem fiziki hem de 
kültürel olarak Anadolu’dan ayırırken; 500m rakımlı Kuzey Irak’taki 
Abyad Dağı, Cizre Ovası’nın AssurÜlkesi’nden ayrılmasını sağlayan güney 
sınırıdır. Batıda yer alan alçak dağ sırası Tur Abdin ise Cizre-Silopi 
Ovası’nın batı sınırını teşkil etmektedir.Bölgede yürütülen yüzey 
araştırmalarında tespit edilen çanak çömlekler değerlendirildiğinde, Yeni 
Assur yazılı kaynaklarından Ulluba olarak tanımladığımız Cizre-Silopi 
Ovası ve çevresinin Yeni Assur İmparatorluğu’nun tarımsal kolonicilik 
doğrultusunda gerçekleştirdiği kuzey yayılımından yoğun olarak 
etkilendiği ortaya çıkmaktadır. Yağışa bağlı tarım alanı sınırları içinde yer 
alan Cizre-Silopi Ovası, sahip olduğu yüksek tarım potansiyeli ile Yeni 
Assuremperyal yayımcılık politikası sonucunda, toplu nüfus aktarımlarının 
da yapıldığı önemli bir kuzey eyaleti halini almıştır. Bu çalışmamızda, 
AdadNirari II’nin MÖ 10.yy’ın sonu / 9.yy’ın başına karşılık gelen krallık 
döneminden, MÖ 7.yy başına tarihlendirilen Sanherib dönemine dek 
uzanan tarihsel süreçte Cudi Dağı, Dicle ve Doğu Habur Nehirleri 
üçlemindeUlluba Bölgesi’nin Assur emperyalizmi açısından ne ifade ettiği 
belirlenmeye çalışılacaktır. Assur’un askeri seferleri hakkında temel bilgi 
kaynağımız olan başkentlerde ele geçen yazılı kaynakların ve görsellerin 
yanı sıra söz konusu UllubaBölgesi ve yakın çevresinde tespit edilen taş stel 
ve kaya kabartmaları gibi bir grup anıtı da dikkate almamız gerekir. Bunlar, 
sadece Assur krallarının istila ettikleri toprakları değil; aynı zamanda son 
derece yüklü sembolik anlamı olan bir mekanı, bir ritüeli, geleneği ve 
meşruiyeti de temsil etmektedirler. 
Anahtar Kelimeler: Ulluba, Yeni Assur, Cudi Dağı (Nipur), Cizre-Silopi 
Ovası, Abyad Dağı (Nal). 

THE NORTHERN PROVINCE OF THE NEW ASSYRIAN EMPIRE IN 
THE TRIAD OF CUDİ MOUNT- TİGRİS AND EAST KHABUR 

RIVERS: ULLUBA 

Abstract: While Mount Cudi, at an altitude of two thousand meters, 
separates Jazirah from Anatolia both physically and culturally; Abyad 
Mountain in northern Iraq, at an altitude of 500 meters, is the southern 
border that separates the Cizre Plain from the Assyrian homeland. On the 

                                                 
 Prof. Dr., Batman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü. gkozbe@yahoo.com 



2.Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu

2nd International Symposium of The Flood, Noah’s Ark And Mount Cudi 

376
 

other hand, the low mountain range, Tur Abdin, in the west constitutes the 
western border of the Cizre-Silopi Plain. When the pottery found in the 
archaeological surveys carried out in the region is evaluated, it is revealed 
that the Cizre-Silopi Plain which is defined as Ulluba due to the New 
Assyrian written sources were heavily influenced by the northern 
expansion of the Assyrian empire along with the agricultural colonialism. 
The Cizre-Silopi Plain, which is located within the boundaries of the 
agricultural area due to precipitation, has become an important northern 
province with its high agricultural potential where mass population 
transportations are also have been made as a result of the New Assyrian 
imperial publishing policy. In this work, it will be tried to determine 
generally what Ulluba region in the triad of Mount Cudi, Tigris and East 
Habur Rivers means from the view of Assyrian imperialism between the 
reign of AdadNirari II, which corresponds to the end of the 10th century / 
the beginning of the 9th century BC and the reign of Sanherib dating to the 
end of 8th century/early 7th century BC. In addition to the written sources 
and royal images found in the capitals, which is the basic source of 
information about Assyrian's military campaigns, we should also take into 
consideration a group of monuments such as stone stele and rock reliefs 
found in Ulluba region and its immediate surroundings. These monuments 
not only symbolize the lands invaded by the Assyrian kings; but also 
represent a space with a highly charged symbolic meaning, a ritual, a 
tradition and legitimacy, as well. 
Keywords: Ulluba, New Assyrian, Mount Cudi (Nipur), Cizre-Silopi Plain, 
JebelAbyad (Nal). 

Giriş 
İki bin metre rakımlı Cudi Dağı, Cezira Bölgesi’ni hem fiziki hem 

de kültürel olarak Anadolu’dan ayırırken; 500m rakımlı Kuzey Irak’taki 
Abyad Dağı, Cizre Ovası’nın AssurÜlkesi’nden ayrılmasını sağlayan 
güney sınırıdır. Batıda yer alan alçak dağ sırası Tur Abdin ise Cizre-
Silopi Ovası’nın batı sınırını teşkil etmektedir. 

Tiglat-pileserIII’ün (MÖ 745-727) yazıtlarında, Dohuk şehrinin 
kuzeyinde Doğu Habur Bölgesi’nde yer alan, 739’da Assur’a bağlanan ve 
daha önceleri Mat Haburatim olarak bilinen Ulluba Ülkesi’nde veya Ulluba 
Ülkesi’ne yakın bir yerde bulunan URU.Tap-si-a adlı bir Urartu 
kalesinden bahsedilmektedir. Söz konusu Ulluba Ülkesi, Urartu yazılı 
kaynaklarında, Uliba olarak adlandırılmaktadır. Ulluba Ülkesi, tam 
olarak, doğuda Doğu Habur Nehri’nin doğu kesimleri, bir başka deyişle 
Zaho şehri (Irak) ve çevresine karşılık gelen bir alanla özdeşleştirilen 
Kumme Ülkesi, kuzeydoğuda, Cudi Dağı’nın ötesinde, Hezil Çayı’nın 
yüksek vadileri ile eşleştirilen Ukku Ülkesi, kuzeyde Cudi Dağı (Nipur), 
batıda ise Katmuhu Ülkesi ve Tur Abdin Dağları(Kaşiyari Dağları) ile 

 

çevrelenmektedir (Kessler, 1980: 168-170; Liverani, 1992;  Parker, 2001: 43-
44).  

Yazılı belgelerde geniş bir coğrafi alanı temsil eden, doğuda Aşağı 
Zap (Elamunia) ve Kirruri sınırındaki kaynağından, batıda Hatti sınırına 
kadar uzanan Habhu Ülkesi, Hatti sınırı boyunca olan bölüm, Dicle ve 
kollarının olduğu bölüm ve Dicle’nin doğusundaki Cizre-Silopi Ovası’nı 
kapsayan Ulluba Bölgesi olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır (Ona, 
2007: 66-72;  Harita:1). 

 

Harita 1: Yer adları ile Demir Çağ’da Ullubaülkesi ve çevresi 

1. Ulluba Ülkesi’nde Yeni Assur Emperyalizmi 
Arkeolojik bir kazı henüz gerçekleştirilmemekle birlikte bölgede 

yürütülen yüzey araştırmalarında tespit edilen çanak çömlekler 
değerlendirildiğinde (Kozbe, 2006; Kozbe 2007; Kozbe 2008 a-b; Algaze 
2012; Çoşkun 2020; Çoşkun vd. 2019a-b), Yeni Assur yazılı 
kaynaklarından Ulluba olarak bildiğimiz Cizre-Silopi Ovası ve çevresinin 
Orta Assur Dönemi’nin aksine, Yeni Assur İmparatorluğu’nun (MÖ 
10.yy - 7.yy sonu) tarımsal kolonicilik doğrultusunda gerçekleştirdiği 
kuzey yayılımından yoğun olarak etkilendiği görüntüsü ortaya 
çıkmaktadır. Yağışa bağlı tarım alanı sınırları içinde yer alan Cizre-Silopi 
Ovası, sahip olduğu yüksek tarım potansiyeli ile Yeni Assur’unemperyal 
yayımcılık politikası sonucunda, toplu nüfus aktarımlarının da yapıldığı 
önemli bir kuzey eyaleti halini almıştır (Kozbe ve Güngör, 2018: 72). 



Cudi Dağı- Dicle Ve Doğu Habur Nehirleri Üçleminde Yeni Assur İmparatorluğu’nun 
Kuzey Eyaleti: Ulluba 

Gülriz KOZBE

377
 

other hand, the low mountain range, Tur Abdin, in the west constitutes the 
western border of the Cizre-Silopi Plain. When the pottery found in the 
archaeological surveys carried out in the region is evaluated, it is revealed 
that the Cizre-Silopi Plain which is defined as Ulluba due to the New 
Assyrian written sources were heavily influenced by the northern 
expansion of the Assyrian empire along with the agricultural colonialism. 
The Cizre-Silopi Plain, which is located within the boundaries of the 
agricultural area due to precipitation, has become an important northern 
province with its high agricultural potential where mass population 
transportations are also have been made as a result of the New Assyrian 
imperial publishing policy. In this work, it will be tried to determine 
generally what Ulluba region in the triad of Mount Cudi, Tigris and East 
Habur Rivers means from the view of Assyrian imperialism between the 
reign of AdadNirari II, which corresponds to the end of the 10th century / 
the beginning of the 9th century BC and the reign of Sanherib dating to the 
end of 8th century/early 7th century BC. In addition to the written sources 
and royal images found in the capitals, which is the basic source of 
information about Assyrian's military campaigns, we should also take into 
consideration a group of monuments such as stone stele and rock reliefs 
found in Ulluba region and its immediate surroundings. These monuments 
not only symbolize the lands invaded by the Assyrian kings; but also 
represent a space with a highly charged symbolic meaning, a ritual, a 
tradition and legitimacy, as well. 
Keywords: Ulluba, New Assyrian, Mount Cudi (Nipur), Cizre-Silopi Plain, 
JebelAbyad (Nal). 

Giriş 
İki bin metre rakımlı Cudi Dağı, Cezira Bölgesi’ni hem fiziki hem 

de kültürel olarak Anadolu’dan ayırırken; 500m rakımlı Kuzey Irak’taki 
Abyad Dağı, Cizre Ovası’nın AssurÜlkesi’nden ayrılmasını sağlayan 
güney sınırıdır. Batıda yer alan alçak dağ sırası Tur Abdin ise Cizre-
Silopi Ovası’nın batı sınırını teşkil etmektedir. 

Tiglat-pileserIII’ün (MÖ 745-727) yazıtlarında, Dohuk şehrinin 
kuzeyinde Doğu Habur Bölgesi’nde yer alan, 739’da Assur’a bağlanan ve 
daha önceleri Mat Haburatim olarak bilinen Ulluba Ülkesi’nde veya Ulluba 
Ülkesi’ne yakın bir yerde bulunan URU.Tap-si-a adlı bir Urartu 
kalesinden bahsedilmektedir. Söz konusu Ulluba Ülkesi, Urartu yazılı 
kaynaklarında, Uliba olarak adlandırılmaktadır. Ulluba Ülkesi, tam 
olarak, doğuda Doğu Habur Nehri’nin doğu kesimleri, bir başka deyişle 
Zaho şehri (Irak) ve çevresine karşılık gelen bir alanla özdeşleştirilen 
Kumme Ülkesi, kuzeydoğuda, Cudi Dağı’nın ötesinde, Hezil Çayı’nın 
yüksek vadileri ile eşleştirilen Ukku Ülkesi, kuzeyde Cudi Dağı (Nipur), 
batıda ise Katmuhu Ülkesi ve Tur Abdin Dağları(Kaşiyari Dağları) ile 

 

çevrelenmektedir (Kessler, 1980: 168-170; Liverani, 1992;  Parker, 2001: 43-
44).  

Yazılı belgelerde geniş bir coğrafi alanı temsil eden, doğuda Aşağı 
Zap (Elamunia) ve Kirruri sınırındaki kaynağından, batıda Hatti sınırına 
kadar uzanan Habhu Ülkesi, Hatti sınırı boyunca olan bölüm, Dicle ve 
kollarının olduğu bölüm ve Dicle’nin doğusundaki Cizre-Silopi Ovası’nı 
kapsayan Ulluba Bölgesi olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır (Ona, 
2007: 66-72;  Harita:1). 

 

Harita 1: Yer adları ile Demir Çağ’da Ullubaülkesi ve çevresi 

1. Ulluba Ülkesi’nde Yeni Assur Emperyalizmi 
Arkeolojik bir kazı henüz gerçekleştirilmemekle birlikte bölgede 

yürütülen yüzey araştırmalarında tespit edilen çanak çömlekler 
değerlendirildiğinde (Kozbe, 2006; Kozbe 2007; Kozbe 2008 a-b; Algaze 
2012; Çoşkun 2020; Çoşkun vd. 2019a-b), Yeni Assur yazılı 
kaynaklarından Ulluba olarak bildiğimiz Cizre-Silopi Ovası ve çevresinin 
Orta Assur Dönemi’nin aksine, Yeni Assur İmparatorluğu’nun (MÖ 
10.yy - 7.yy sonu) tarımsal kolonicilik doğrultusunda gerçekleştirdiği 
kuzey yayılımından yoğun olarak etkilendiği görüntüsü ortaya 
çıkmaktadır. Yağışa bağlı tarım alanı sınırları içinde yer alan Cizre-Silopi 
Ovası, sahip olduğu yüksek tarım potansiyeli ile Yeni Assur’unemperyal 
yayımcılık politikası sonucunda, toplu nüfus aktarımlarının da yapıldığı 
önemli bir kuzey eyaleti halini almıştır (Kozbe ve Güngör, 2018: 72). 



2.Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu

2nd International Symposium of The Flood, Noah’s Ark And Mount Cudi 

378
 

1.1. Adad Nirari II Dönemi 
Yeni Assur İmparatorluğu’nun erken evre krallarından biri olan 

Adad Nirari II (MÖ 911-889), Cizre-Silopi Ovası’na giren ve akınlar 
başlatan ilk Yeni Assur kralı olarak karşımıza çıkmaktadır. Habhu’nun 
Ulluba’nın doğusundaki Kumme topraklarına olan baskılarına karşı Adad 
Nirari II, iki defa Kumme Ülkesi’ne yardıma gitmiş ve aşağıdaki yazıtta 
adları geçen Habhu şehirlerini yakıp yıkmıştır; 

“Nisan ayında Samas-abuyaeponim olduğu yıl ikinci defa Kummu’ya 
yürüdüm. Atlı ordularımdan saklanan Kummu çevresindeki Habhu 
topraklarının kentleri olan Satkuru, Yasaddu, Kunnu ve Tabsia’yı 
kuşattım, yaktım, yıktım (ve) yok ettim” (Grayson, 1996: 90; 
Luckenbill, 1926: 114). 

Kral, burada, Kumme’nin baş tanrısı Adad’a kurbanlar keser. Bu 
da bize, Arami tehdidine karşı Assur ile iş birliği içinde olan 
Kummelilerin büyük olasılıkla kendilerini kültürel olarak Mezopotamyalı 
gördüklerini göstermektedir.  

“Sivan ayının onbeşinci gününde, İna-iliya-allak eponim olduğunda 
Kummu/Kumme kentinin yardımına yürüdüm.  

Tanrım, Kummu kentinin tanrısı Adad için kurbanlar adadım. 
Kummu’nun düşmanı olan Habhu Ülkesi’nin şehirlerini yaktım. Bu 
toprakların ekinlerini biçtim ve ağır vergiler koydum.” (Grayson, 
1991a: 152) 

Erken Demir Çağ’da Cizre Ovası’ndaki büyüklü küçüklü birçok 
yerleşimin Arami yerleşimleri olarak kurulduklarını biliyoruz. Assur 
Ülkesi ile Güney Anadolu Dağları’nın arasında konumlanmış olan 
Kumme toprakları, kuzey sınırında Assur’u, yukarıdaki dağlık kesime 
karşı bir kalkan gibi korumaktadır. Arami nüfusuna karşın kurulmuş bu 
işbirliği durumu, Salmanassar III’ün krallığının sonuna kadar devam 
eder ve ne Tukulti Ninurta II, ne Assurnasirpal II, ne de Salmanassar III, 
Kumme’ye pek müdahale etme ihtiyacı duymazlar (Parker, 2001: 45-46). 

1.2. Tukulti Ninurta II Dönemi 
Asıl hedefi Van Gölü Havzası’ndaki Nairi toprakları olan Tukulti 

Ninurta II (MÖ 889-884), MÖ 889 ve 886 yılları arasında kuzeye 3 veya 4 
sefer gerçekleştirmiş; böylelikle Ulluba olarak bilinen Cizre-Silopi 

 

Ovası’ndan en az üç kere geçmiş olmalıdır. Ya da TukultiNinurtaII’nin 
MÖ 886’ya tarihlenen Nairi seferinin ilk hedefi, önceki yıllarda Kumme’ye 
karşı faaliyetlerde bulunan Arami prensliklerinin oluşturduğu karmaşa 
nedeniyle Bit Zamani Krallığı ve Aramiler’e karşı olduğu bilinen bu sefer 
çerçevesinde Cizre Ovası’ndan en az bir kere geçtiğini varsayabiliriz 
(Parker, 2001: 47, dipnot 175). Söz konusu güzergâh, Kuzey 
Irak’dakiAbyad Dağı’ndan Cizre Ovası’nın içine dek devam etmektedir. 
Bu nedenle kralın Dicle’yi olasılıkla Cizre’de geçtiği ve Šubnat Nehri’ni 
takip ederek daha sonra Kaşiyari Dağları’nı aştığı düşünülmektedir. 
Tukulti Ninurta II, babası Adad Nirari II gibi Kaşiyari Dağları’na doğru 
ilerlediği noktada, Šubnat Nehri’nin kaynağında heykelini dikmiştir 
(Parker, 2001: 166). Nitekim TukultiNinurta yıllıklarında bu güzergahı, 
“Kaşiyari Dağları’nı Šubnat Nehri’nde aştım” şeklinde açıkça 
belirtmektedir (Grayson, 1991a: 171). 

Adına ilk defa TukultiNinurta II döneminde rastladığımız 
Šubnat’ın, Safan (Sufan) Çay’la eşleştirilmesi, bugün Adana Müzesi’nde 
bulunan, Assurnasirpa lII’’ye ait olan ve Babil Steli olarak bilinen stel 
parçalarının (Resim 1) Lehmann-Haupt tarafından 1899 yılında alanda 
bulunmasıyla yapılmıştır. Daha sonra bu eşleştirme, J.D.Hawkins’in 
detaylı incelemesi ile doğrulanmıştır  (Hawkins, 1969: 112; Plate X). Stel 
parçalarının Siirt’ten Musul’a doğru seyahat ederken Lehmann-Haupt 
tarafından, Cizre’nin 27 km güneybatısında, Suriye sınırında olan ve 
yerel halk tarafından Babil olarak da adlandırılan Kebeli Köyü’nün 
(Resim 2; Harita 2) kuzeydoğusundaki su kaynağında bulunmuş olması, 
Šubnat’ın buradaki Safan Çay’la özleşdirilmesini desteklemektedir 
(Kozbe, 2006: 299; Reade, 1978:177). 
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bulunmasıyla yapılmıştır. Daha sonra bu eşleştirme, J.D.Hawkins’in 
detaylı incelemesi ile doğrulanmıştır  (Hawkins, 1969: 112; Plate X). Stel 
parçalarının Siirt’ten Musul’a doğru seyahat ederken Lehmann-Haupt 
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Resim 1. Kebeli Höyük yakınlarında ele geçmiş olan AssurnasirpalII’ye ait 
Babil steli 

 
Resim 2. Kebeli Höyük (Babil) 

 

 
Harita 2. Kebeli Höyük ve çevresindeki sur duvarlarının uydu görüntüsü  
(URL 1) 

1.3. Assurnasirpal II Dönemi  
TukultiNinurtaII’den sonra tahta geçen oğlu Assurnasirpal II (MÖ 

884-859), krallığının ikinci yılında kuzeye yaptığı seferinde, Šubnat’ta 
kendi tasvirini taşıyan bir kaya steli diktirmiştir. 

“Atalarım, Assur kralları TiglatPileser ve TukultiNinurta’nın 
heykellerinin de bulunduğu Šubnat kaynağında krali bir tasvirimi 
yaptım ve onların yanına yerleştirdim.” (Grayson, 1991a: 200-1) 

Katmuhu topraklarında kalanŠubnat’ınkaynağı, Assur açısından 
oldukça önemli bir mevkidir. Etrafı surlarla kaplı olan Šubnat’ta, 
AssurnasirpalII’nin yanı sıra, babası TukultiNinurta II ve atası 
TiglatPileserI’in de askeri seferler sırasında buraya heykellerini 
diktirdikleri açıkça ortaya çıkmaktadır. 2004-2006 yılları arasında Şırnak 
il sınırları içinde yaptığımız yüzey araştırmaları sırasında Kebeli 
Köyü’nün etrafında yer alan dört su kaynağı da tarafımızca gezilmiştir. 
Söz konusu su kaynakları ve yerleşim, sur duvarları ile çevrilidir. 
Yerleşimin güneyinde, beşeri tahribat nedeniyle günümüzde hatları 
zorlukla tespit edilen görkemli bir giriş kapısı (Resim 3) ve kapının 
hemen önünde peş peşe olmak üzere iki adet sunak taşı bulunmaktadır. 
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Resim 3. Kebeli Höyük çevresindeki sur sistemi ve giriş kapısı 

Bismil/ÜçtepeHöyüğü’nde tespit edilen ve MÖ 882’ye 
tarihlendirilen KurkhMonoliti’ne göre, Yukarı Dicle Bölgesi’ne sefer 
düzenlemek üzere Nineve’den hareket eden Assurnasirpal II, ikinci yıl 
seferini yine Šubnat Nehri’nin kaynağında başlatmıştır (Kozbe, 2006: 299; 
Parker, 2001:162, 167; dipnot 733, 775). Yeni Assur Dönemi yazılı 
belgelerden elde edilen bu bilgi, Cizre-Silopi Ovası’nın ve buna bağlı 
olarak Šubnat’ın kaynağının yakınlarında bulunan Kebeli Höyüğü’nün, 
Yeni Assur İmparatorluğu’nun yayılım politikası ve sefer güzergâhları 
açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermektedir. 
AssurnasirpalII’nin MÖ 883 yılı seferinde hedefinin, Nipur (Cudi Dağı) 
ve Paşate dağlarının (Cudi’nin doğuya doğru uzanan tepelerinden biri) 
eteklerindeki, bir başka deyişle, dağların güneyinde, bugünkü Silopi ve 
Zaho yerleşimlerinin olduğu bölgede bulunan 3 şehir ve 20 köyü ele 
geçirmek olduğunu görmekteyiz. Bu yazıt, Paşateadının geçtiği tek yazılı 
kaynaktır; hangi dağ olduğunun tam tespiti yapılamamakla birlikte 
olasılıkla Cudi Dağı’nın doğudaki zirvelerinden biri olmalıdır   (Liverani, 
1992: 29) 

“Abu ayının yirmi dördüncü gününde büyük tanrılarım Assur ve 
İştar’ın sözünde, Nipur ve Paşate Dağları’nın eteklerindeki şehirlere 
karşı Nineve’den ayrıldım. Atkun, Ushu, Pilazi ve onların komşusu 
olan yirmi kenti kuşattım. Onların ganimetlerini ve varlıklarını aldım 
şehirlerini ateşle yaktım. Ordularımdan kaçan tüm insanlar 
ayaklarıma kapandılar…”(Grayson, 1991a: 198) 

 

B.Parker, Assurnasirpa lII’nin Šubnat’a ulaşması için olasılıkla 
Dicle Nehri’ni Cizre Ovası’ndan geçtiğini önerir (Parker, 2001: 47-48). 
Ancak kral Dicle’yi, başkent Nineve’de geçmiş, Cizre-Silopi Ovası’na 
uğramadan Nal Dağı’nın (Abyad Dağı) önünden, Kuzey Suriye 
topraklarına girerek ve olasılıkla da günümüz Cizre yerleşiminin 
güneyinden ilerleyerek Šubnat’a ulaşmış olmalıdır. Bu görüşü 
destekleyen ilk kanıt, Kebeli’nin içinde bulunduğu coğrafyadır. Šubnat 
Nehri, modern Kebeli Köyü’nün kuzeyinde doğup güneye doğru akarak 
Suriye topraklarına girmekte ve Basorin Höyük’ün hemen güneyinde, 
Türkiye-Suriye sınırına yakın bir alanda Dicle Nehri ile birleşmektedir. 
Bu nedenle nehrin aktığı alan düz bir ova olmasına rağmen; söz konusu 
bölgede küçük bir vadi oluşmaktadır. Assurlular, Kaşiyari Dağları’na ve 
Yukarı Dicle Bölgesi’ne giderken olasılıkla bu yol aracılığıyla Šubnat’a 
geliyor olmalıydılar. Buna göre Assurlular, Kaşiyari Dağları ve onun 
kuzeyindeki Yukarı Dicle gibi kuzey bölgelerine müdahale edilmesi 
gereken bir sorundan dolayı gitme ihtiyaç duymuyorlarsa, Ulluba 
Bölgesi’ne hiç girmeden, Basorin Höyük’ün güneyindeki vadi 
güzergahını kullanarak Šubnat’a ulaşıyor olmalıdırlar. Nitekim Ulluba 
Bölgesi’ne girerek Šubnat’a varmak, Assur orduları için Dicle’yi iki 
yerden geçme zorunluluğunu beraberinde getirecek ve daha kuzeye 
ulaşmayı hedeflemiş bir ordu için yorucu olduğu kadar zaman kaybı da 
olacaktır (Ona, 2007: 37).          

Bu nedenle, Ulluba Bölgesi her zaman bir geçiş noktası olma 
vasfına sahip olmayabilir. Seferin yapılacağı bölgenin konumu, bu 
konuda önemli bir etken gibi durmaktadır. Assurnasirpa lII’ye ait olan 
aşağıdaki yazıtlarda ise alternatif güzergâhlara karar verme durumu 
açıkça görülmektedir:  

Dagan-bela-usur’uneponim olduğu zaman,  Sivan ayının yirmi ikinci 
günü Kalah’tan hareket ettim. Dicle’yi geçtikten sonra, Dicle’nin öteki 
yakasında çok fazla haraç aldım…..” (Grayson, 1991a: 212). 

“Kalah’tayken bana bir rapor geldi: LaquÜlkesi’nin, Hindanu 
şehrinin ve Suru Ülkesi’nin tüm insanları ayaklanarak Fırat’ı 
geçtiler. Sivan ayının on sekizinci günü Kalah’tan ayrıldım. Dicle’yi 
geçtikten sonra çöle girdim ve Bït-Halupê’ya ait olan Suru’ya 
yaklaştım…..” (Grayson, 1991a: 214). 

Oysa daha önce verdiğimiz yazıta göre kralın, Cizre-Silopi Ovası 
içine yaptığı seferde, Nineve şehrinden ayrılıp Dicle’yi aştığı, Nipur ve 
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Paşate Dağları’nın güneyindeki şehirlere doğru ilerlediği; onları etkisiz 
hale getirdikten sonra ovanın hemen batısında, ovaya komşu olan Suriye 
topraklarındaki Katmuhu Ülkesi’ne girdiği ve buradan ganimetler elde 
ettiği anlaşılmaktadır. Katmuhu toprakları, Tur Abdin Platosu ile 
Dicle’nin kuzey bölgeleri için kilit konumundaydı. Diğer yazıtta ise kral, 
başkent Kalah’dan ayrılıp Suru şehrinde çıkan ayaklanmayı bastırmaya 
gitmektedir. Bu seferde ise Dicle’yi olasılıkla Kalah yakınlarında geçen 
kral, çöllük bir bölgeye girdiğini belirtmektedir (Grayson, 1991a: 214). 
Kraliyetinin ilk yılında Cizre-Silopi Ovası’nın içine ikinci bir seferi 
yapmasına neden olabilecek herhangi bir tehlike veya düşmanca bir 
hareket olmamasına karşın kralın “Büyük tanrılar Assur ve İştar’ın 
emriyle…” diyerek yaptığı bu sefer, Geç Tunç Çağı’ndan beri bölgede var 
olan küçük Arami prenslikleri üzerine yaptığı bir güç gösterisi olarak 
yorumlanabilinir (Parker, 2001: 47). 

1.4. Salmanasar III Dönemi 
Assurnasirpa lII’nin ardılı, oğlu Salmanasar III (MÖ 858-824), MÖ 

832-827 yılları arasında kuzeye bir takım seferler düzenler. Uzun yıllar 
süren krallığı sürecinde, söz konusu seferlerden sadece bir tanesi, MÖ 
828’de direkt olarak Ulluba ve Kumme’nin de dahil olduğu Cizre 
Bölgesi’ne yapılmıştır. Bu seferin yapıldığı yıla ait olan ve kolaylıkla 
okunabilen bir eponim kroniğinde, Ullubaisminin yer aldığı ibare söz 
konusudur. Bu bilgi, Salmanasar’ın aynı yıl Habhu topraklarına yaptığı 
seferi içeren yıllıkları tarafından da desteklenmektedir. Ancak pasajların 
kısalığından dolayı konu hakkında genel bir bilgi çıkarmaktan öteye 
geçmek mümkün değildir (Millard, 1994: 57). MÖ 828’de bölgeye 
gerçekleştirilen bu seferin, Assurnasirpa lII’nin krallığı zamanında 
olduğu gibi sadece bir güç gösterisi olduğu neredeyse kesin gibidir 
(Parker, 2001: 49). 

MÖ 823-745 yılları arasında devam eden Assur’un durgunluk ve 
gerileme dönemi, siyasi açıdan karmaşa ve belirsizlikler dönemi 
olmasının yanı sıra; yazılı kaynaklarda konumuz olan UllubaBölgesi ve 
çevresi hakkında hemen hemen hiçbir bilginin verilmediği kısır bir 
dönem olmuştur. Ulluba Bölgesi’nin bu dönemdeki akıbeti bilinmemekle 
birlikte gittikçe artan bir güç haline gelmiş olan Urartu’nun eline geçmiş 
olabilir.  

  

 

1.5. Tiglat Pileser III Dönemi  
Tiglat Pileser III’ün (MÖ 745-727) tahta geçmesiyle sona eren 

durgunluk dönemi sonrasında Yeni Assur yazılı kaynaklarının, Ulluba 
Bölgesi’nden bahsetmeleri artar; böylelikle bölgeye yapılan askeri 
seferleri değerlendirmek mümkün olmaktadır. Assur ve Urartu yazılı 
kaynaklarından anlaşıldığı kadarıyla, Urartu yayılım alanı MÖ 8.yy’ın 
ortalarında, Cudi Dağı’nın güneyine Cizre-Silopi Ovası ile Kuzey 
Irak’taki Zaho Bölgesi’ne kadar inmiş gibi görünmektedir. Nitekim bu 
durum, Tiglat Pileser III’ün kendi ifadesi ile doğrulanırken;  

“Ulluba topraklarının tümünde, Nal Dağı’nın ardında olan Bitirru 
kasabasıyla, Parisu, Tashuha, Mantun, Sardaurri, Diulla-ana-Nal ile 
Sikippa, Ashurdaya, Lusia,  

Babutta, ve Bisia Urartu kalelerini Assur topraklarına çevirdim ve 
Ulluba topraklarının içine ……’’ (Postgate, 1973: 57; Tadmor, 
1994:183) 

Eski Van şehrindeki Surp Pogos Kilisesi’nde ele geçen Urartu kralı 
Menua’ya ait olan bir yazıt da bunun bir başka kanıtıdır: 

“Tanrı Haldi, kendi mızrağıyla sefere çıktı ve…ele geçirdi. Tanrı 
Haldi’nin mızrağı güçlüdür. Tanrı Haldi’nin kudretiyle, Işpuini oğlu 
Minua sefere çıktı. Tanrı Haldi önden gitti. Minua der ki:… Babanahi 
Ülkesi’ni yaktım. Aynı yıl… Qalibilia Şehri’ni,…dere (?), Ususua 
Ülkesi’nin Arpuia Şehri’ni… Hulmeru Şehri’ni, Tusurehi boyu… 
Marma Bölgesi’nden Eruni Şehri’ni…Quirpununi Şehri’ni ve Uliba 
Ülkesi’ni ele geçirdim… yaktım. Dirgu Ülkesi’ni, İsala Şehri’ni…ele 
geçirdim,…. ülkesini yaktım…kadar yolculuk (?) yaptım. Qumenu 
Bölgesi’nden Assuri Ülkesi’ne kadar… 155 insan (bu) yılın (esir 
sayısı)dır. Kimilerini öldürdüm. 

Onlardan erkekleri orduya aldım …(Payne, 2006: 61-2). 

Yazıtta geçen Uliba Ülkesi, Ulluba’yı; Qumenu ibaresi ise Assur için 
önemli bir vasal olan Kumme’yi temsil etmektedir. 

Tiglat Pileser III’ün kuzey bölgelerine sefer yapma nedeni sadece 
UllubaBölgesi’nin Urartu’nun eline geçmesi ve Ullubalılar’ınAssur’a karşı 
hırçın ve savaşçı bir hal takınması değil gibidir. MÖ 9.yy. sonlarında 
Urartu Devleti’nin sınırlarının doğuda Urmiye Gölü’nden, batıda Elazığ 
Bölgesi’ndeki Alzi’ye, Fırat’a dek yayılması ve Urartu kralı Menua (MÖ 
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810-785/780) ile birlikte Malatya Kralllğı’nın Urartu’ya bağlanmasının 
Assur’un batı ile olan ticaretini ekonomik yönden etkilemesi de kuzey 
seferlerinin diğer nedenleri olarak gösterilebilinir (Sevin, 1999: 11) 

Tiglat Pileser III, Ulluba Bölgesi’ne karşı ilk fetih harekâtını, MÖ 
739 yılında gerçekleştirmiştir. Güçlerini de olasılıkla, Mašennu 
yönetimindeki Halzi-atbar’da *  toplamış ve Assur ordusu Abyad 
Dağı’ndan geçmiştir. Ulluba Bölgesi’nin Assur topraklarına katılmasıyla 
birlikte sarayın da inşa edildiği Assur-iqiša adlı yeni bir yönetim merkezi 
ve birçok garnizon kasabası oluşturularak eyalet yönetimi Abarraku’ya 
verilmiştir. Bu noktadan sonra, bölgeden Ullubaolarak değil; Mašennu 
eyaleti olarak bahsedilmeye başlanır (Tadmor, 1994:183). 

Savaş olasılıkla, Cizre Ovası’na ulaşılan Abyad Dağı’ndaki Mila 
Mergi Yazıtı’nın bulunduğu alanda, Cizre Ovası’nı koruyan Mila Mergi 
Geçiti’nde gerçekleşmiştir (Postgate, 1973: 47-58; Tadmor, 1994: 182-183; 
Parker, 2001: 42-44; 218-220). Mila Mergi Yazıtı, Duhok’un kuzey 
batısındaki dağlık alan içinde yer almaktadır. Bugün Mila Mergi 
Yazıtı’nın bulunduğu alanda, olası iki ana geçiş yer almaktadır. 
Bunlardan biri, M.AlAmin tarafından Duhok’un kuzeyinde olduğu 
önerilen ve Beksi Köyü’ne doğru uzanan, iki dağ sırtı arasındaki vadi 
içerisindedir. Yazıt, bu alandan biraz daha kuzeyde bulunmaktadır. 
Diğer geçiş ise N.Postgate ile A.Shukri tarafından öne sürüldüğü gibi, 
Duhok’tan Amadiye-Zawita arasında kuzey sırt geçişine doğru uzanan 
modern yolu takip etmektedir (Pfälzner, Sconzo ve Puljiz, 2015:105). 
Yazılı metinler göstermektedir ki Assurlular askeri kamplarını Nal Dağı 
ve yakın çevredeki İzza Dağı ile İlimeru Dağı’nda (Mila Mergi) kurmuşlar; 
daha sonra ilerleyerek ovadaki 29 Ulluba şehrini yağmalayarak yerle bir 
etmişlerdir (Postgate, 1973: 55)  

Ancak bu noktada Assur tarihinde sıkça rastlanılmayan, ender bir 
durum gerçekleşmiştir. Assur ordusunun ana gücü Cizre Ovası’ndaki 
yerleşimleri yağmalamakla meşgulken Assur ordularından kaçan 
Ullubalılar geri dönerek Assur kampını kuşatmaya çalışmışlardır 
(Tadmor, 1994: 114-115). Konu hakkında bilgi veren önemli bir yazıtta, 
askeri üs deyiminin yorumlandığı ve üstündeki 36.satır tahrip 
olduğundan dolayı “sabatu” eylemi (kuşatma, geri alma) ibaresi 
görülememektedir. Bu kelime, 3. çoğul şahsı işaret etmektedir ve 
olasılıkla Ullubalılar’ı kastetmektedir. Bu nedenle, kırık kısımda da her ne 
olursa olsun kuşatma işlemi Ullubalılar tarafından gerçekleştirilmiş 

                                                 
*  Halzi-atbar, Nineve’nin olasılıkla güneybatısında yer almaktadır (Postgate, 1973-75: 64) 

 

olmalıdır. Takip eden satırlar, Ullubalılar’ın Assur üzerinde zafer elde 
ettiklerini doğrulamaktadır. Tiglat Pileser III saldırıların 
püskürtüldüğünü söylemesine rağmen ciddi bir kayıptan sonra Assur 
ordusu ana gücünün geri dönüp düşman güçlerini bertaraf ettiğine dair 
şüphe yoktur. Ullubalılar, Assurlular tarafından yağmalanmış 
yerleşimlerden ve ova kesiminden kaçarak dağ kalelerine geri çekilmek 
zorunda kalmışlardır. Yazıt, bölgenin tamamının ilhak edilip Assur 
topraklarına katıldığını belirtirken İlimeru Dağı’na kralın bir steli 
dikilmiştir. (Parker, 2001: 53) Nitekim Tiglat Pileser’in birçok krali yazıtı, 
MÖ 739’da Ulluba Ülkesi’ni ele geçirdiği, Arami olan nüfusu dağlara 
sürdüğünü ve genişleyen Yeni Assur İmparatorluğu topraklarına kattığı 
konusunda bizi bilgilendirmektedir (Radner, 2012: 254-257). 

Tiglat Pileser III bu seferden bir yıl sonra MÖ 738 yılında, bu askeri 
zaferini perçinlemek için Ulluba topraklarına, Yukarı Dicle Bölgesi’nde 
bulunan Tushan’ın yanı sıra Batı ve Kıyı Suriye’deki farklı 
yerleşmelerden insanlar getirip yerleştirir (Grayson, 1991b: 75). 739 
yılındaki Ulluba harekâtından üç yıl sonra MÖ 736 yılında Ulluba Bölgesi, 
Assurlular tarafından bir kez daha işgal edilmiştir. Adı geçen yazıtta, 
Urartu’nun elinden alınıp Yeni Assur eyalet sistemine dâhil 
edilmesinden önce Ulluba Ülkesi’nden bahsedildiğini bir kez daha 
görmekteyiz: 

“Urartulu Sarduri bana karşı isyan etti ve Mati-ilu ile birleştiler. 
Kistan ve Halpi’de, Kummuh Bölgesi’nde onu yendim ve onun tüm 
ordugâhını aldım. O ordumun öfkesinden korkar oldu ve kaçtı. Yalnız 
kendi hayatını kurtarmak için, Turuşpa’da onun şehrinde şehir 
kapılarından önce onun birçok savaşçısını öldürdüm ve onu kapattım. 
Turuşpa’nın önüne krali heykelimi yerleştirdim. …. Ulluba toprağı ve 
tümünde, şehirleri (burada yer isimleri yer almaktadır) Assur 
sınırının içine aldım” (Salvini, 1995: 53). 

Cizre-Silopi Ovası’nda yaptığımız araştırmalar sonucunda ele 
geçen Yeni Assur çanak çömleklerini; özellikle Suriye, Irak ve Türkiye 
sınırlarına egemen, akarsu kenarındaki bugün için bile hala geçerli 
stratejik konumunu göz önüne aldığımız da Silopi ilçesindeki Basorin 
Höyük’ün (Resim: 4) Assur-iqisa ile eşleştirilmesi büyük olasılık 
taşımaktadır. Tiglat Pileser III sonrası ise yazılı kaynaklarda Assur-iqisa 
ismi artık görülmemeye başlanır ve onun yerine birçok Assur yönetim 
dokümanında Šabiresu adı geçer (Kessler, 1980: 183-230).Kessler ise, 
Šabiresu’yu Basorin Höyük ile eşleştirmektedir. 
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Resim 4.Basorin Höyük 

1.6. Sanherib Dönemi 
Ulluba Bölgesi’nin sadece Cizre ve çevresine ait mektuplarda, 

Mašennu eyaleti olarak geçtiği, bölgeye hiç bir askeri seferin yapılmadığı 
Sargon II (MÖ 722-705) döneminden sonra Assur tahtına geçen 
Sanherib’in (MÖ 705-681) ordusu, yaklaşık MÖ 700’lere tarihlendirilen 5. 
Sefer’de, Nipur Dağı’nın (Cudi Dağı) zirvesinde yaşayan dağ insanlarına 
saldırıp şehirlerini tahrip etmeyi hedeflemiştir. Sefer sezonunun başında, 
bir başka deyişle, yaz mevsiminin başında, başkent Nineve’den yola 
çıkan kral Sanherib, Mašennu eyaleti ve çevresindeki topraklardan 
gelecek olan birliklerle birleşmek üzere kuzeye, Cizre Ovası’na doğru 
ilerler. Buradan da kuzeydoğusunda yer alan UkkuÜlkesi’ne girmek 
üzere Anarave Uppa Dağları’nın eteklerinde kurulmuş olan karargâhlar 
boyunca yürüyüşünü devam ettirir. Olağan nehir yolunun tersine bu 
şekilde dağlık kesim üzerinden Ukku’ya girmesi Sanherib’ebol ganimetli 
bir zafer getirir. Daha da önemlisi, bereketli Cizre Ovası’nın ele 
geçirilmesi ile kuzeydeki dağlık kesime yapılacak bir sefer öncesi Assur 
ordusunun ihtiyaçlarını karşılayan, ideal bir ikmal üssü oluşturulmuş 
gibi görünmektedir (Parker, 2001: 98-99; dipnot 458, 460).  

Beşinci Sefer sonunda, bu seferle ilgili yapılan faaliyetleri anlatan 
yazıtlarını ve kendi kabartmalarını Cudi Dağı eteklerindeki kayalıklara 
paneller halinde kazıtan Senharib, bize tüm seferi özetler gibidir. İki grup 
halindeki kabartmaların birinci grubu, biri tamamlanmamış durumda 

 

yedi adet kabartmadan oluşmakta ve Cizre'nin Şah Köyü (yeni adı 
Çağlayan) sınırları içinde yer alır. İki kabartma ile temsil edilen ikinci 
grup ise Cudi Dağı güney eteklerinde yer alan derin bir vadinin ağzında 
kurulmuş olan ve Silopi'ye bağlı Hasanah Köyü’ndedir (yeni adı Kösreli). 
Üzerileri kitabeli, kral Sanherib tasvirlerini içeren Şah Kabartmaları, Cudi 
Dağı’nın Neyzer Tepesi’nde bulunmaktadır (Resim: 5 ve Çizim: 1; 
Erkanal Öktü ve Erkanal, 2020: Resim 45, Fig. 4).  Cudi Dağı 
Kabartmaları, bölge hakkında bilgi edindiğimiz son kaynaktır. Bundan 
sonra Cizre-Silopi Ovası veya Ulluba Bölgesi hakkında doğrudan bilgi 
veren herhangi bir belge mevcut değildir. 

Nipur Dağı’nın eteklerinde bir kartal yuvası gibi yer alan, Kutmuhu 
sınırındaki Kana (ve) Kua, Esama, Kibsha, Halgidda, Sharim, 
Tumurra şehirleri zamanında; zamanın krallarının eski günlerinde, 
babam güçlü ve onurluydu, Assur krallarından korkmuyorlardı, 
tanrıları onları terk etti ve başı boş bıraktı............. 
kaynaklardan........... Dicle,............ Assur’a…………Assurlular (?) 
......... onlar nehirde battılar ........ onlara karşı gittim. 

Nipur Dağı’nın eteğinde kampımı kurdum ve ben ..... savaşta 
çarpışacak savasçılarımı seçtim. Nipur Dağı ...... için çevirdim. 
Guliler (Guti?) dağ selleri (sandalyemle/dört kapılı araba) haklarından 
geldi, yüksek zirvelere, ........ cennetin yıldızları ........ e/e kadar ....... 
sandalyem (dört kapılı araba) üstünde .............. vahşi bir boğa gibi 
onlardan önce gittim. Orada sandalyem (dört kapılı arabam) için çok 
fazla düz alan vardı, genç bir gazel gibi etekte ilerledim. ............ o 
şehirleri çevirdim/ kuşattım, fetih ettim (eklenir, ganimetlerini taşıdım 
ve yok ettim) harap etim ............... onların Nipur 
Dağın(daki)/üstündeki isyankar insanlarını ben .......... onların ..........; 
dağın zirvelerine, peşlerine düştüm ve onları bozguna uğrattım 
...........Anıt stelimi yapmayı ve Tanrım Assur’un güç ve kudretini 
yazmayı amaçladım. Nipur Dağı’nın üstünde .............. onu kurdum 
(Luckenbill, 1926: 139-140). 
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Resim 5 ve Çizim 1.Kral Senharib’e ait IV nolu şah kabartması  

2. Assur Kralı Anıtlarının Taşıdığı Anlam 
Burada en genel hatlarıyla, Yeni Assur Dönemi’nin erken evresi 

olarak kabul edilen Adad Nirari II’nin MÖ 10.yy’ın sonu / 9.yy’ın başına 
karşılık gelen krallık döneminden, MÖ 7.yy başına tarihlendirilen 
Sanherib dönemine dek uzanan tarihsel süreçte Cudi Dağı, Dicle ve Doğu 
Habur Nehirleri üçleminde Assur’un kuzey sınırını oluşturan Ulluba 
Bölgesi’nin Assur emperyalizmi açısından ne ifade ettiği belirlenmeye 
çalışılmıştır. Ulluba Bölgesi’ne gerçekleştirilen askeri seferler dikkate 
alındığında; Assur’un istilaları hakkında temel bilgi kaynağımız olan, 
başkentlerde ele geçen yazılı kaynakların ve görsellerin yanı sıra söz 
konusu periferi bölgesinde tespit edilen bir grup anıttan söz etmek 
mümkündür. Taş steller ve kayalara oyulan kabartmalar şeklinde 
tanımlanan, askeri seferler sırasında dikilen bu anıtlar, sadece Assur 
krallarının istila ettikleri toprakları değil; aynı zamanda son derece yüklü 
sembolik anlamı olan bir mekanı, bir ritüeli, geleneği ve meşruiyeti 
temsil etmektedirler. 

MÖ 9.yy’ın başlarında, Tukulti NinurtaII’nin Kaşiyari Dağları’nı 
aştığı dönemde Šubnat Nehri’nin kaynağında heykelini diktiğini 

 

biliyoruz. Šubnat adına ilk defa rastladığımız Tukulti NinurtaII’den sonra 
tahta geçen oğlu Assurnasirpal II ise krallığının ikinci yılında kuzeye 
yaptığı seferde Šubnat’ta bu kez, kendi tasvirini yansıtan bir kaya steli 
diktirmiştir. Assurnasirpa III’nin babası Tukulti Ninurta II ve atası Tiglat 
PileserI’in anıtlarının olduğu Šubnat’a yaptığı ziyaret ile MÖ 9.yy’da, 
Assur’da daha önceki ata krallar tarafından yapılan anıtları, nesiller boyu 
ziyaret ederek ritüeller gerçekleştirme geleneğinin başladığını görüyoruz. 
Askeri seferlerine istinaden birçok anıt diktiğini bildiğimiz oğlu 
Salmanasar III’ün, belki de Ulluba Bölgesi’ne sadece bir kez gelmesi 
nedeni ile bölgede anıtı bulunmamaktadır. MÖ 823-745 yılları arasında 
süren Assur’un siyasi açıdan bir karmaşa, belirsizlikler ve durgunluk 
dönemi, Ulluba Bölgesi ve çevresi için de hemen hemen hiçbir bilginin ele 
geçmediği kısır bir dönem olmuştur. Ancak MÖ 745’de Tiglat Pileser 
III’ün tahta geçişi ile başlayan, askeri açıdan oldukça başarılı dönem, 
toprak yayılımının ve krali anıtların periferideki hızlı artışını beraberinde 
getirmiştir. Özellikle Assur yazılı kaynaklarında İlimeru olarak 
adlandırılan Kuzey Irak’daki Mila Mergi Dağı’nda yer alan MilaMergi 
kaya yazıtı, MÖ 8.yy ortalarında kuzeye doğru sürdürülen 
Assuremperyal yayılımını ve Assur otoritesinin burada ele aldığımız 
Ulluba toprakları üzerindeki politikasını anlamamız adına önemli bir 
ipucudur. MÖ 704’de tahta çıkan Senharib ile Assur anıtlarının MÖ 
7.yy’da sadece askeri zaferleri işaret etmediklerini; aynı zamanda inşa 
projelerinin de anıldığı bir “bellek” alanı oluşturduklarını görmekteyiz 
(Shafer, 2007: 144, 148). Nitekim Assurnasirpal II ve Salmanasar III ile 
şekillenen MÖ 9.yy anıt dikme geleneği, Senharib ile 7.yy’da yeniden 
canlanmıştır. 

Sonuç 
200-240 yıllık bir süreçte, Ulluba Bölgesi ve yakın çevresinde 

dikilen stel ve kaya kabartması nitelikli anıtları, harita üzerine 
yerleştirdiğimizde, bunların askeri seferlerin ya geçiş ya da sonuç 
noktalarında; dağlık kesimlerde veya nehir/su kaynaklarında 
bulundukları saptanmıştır. Ayrıca kralların anıtlar için bilinçli olarak 
geçmişte de kullanım gören alanları veya onlara çok yakın yerleri tercih 
etmeleri, bellek ve anma mekanlarına ve geleneklere duydukları 
bağlılıktan kaynaklanmaktadır. Nitekim Šubnat, Assur ordularının 
kuzeye yapılan seferler için toplandığı, ordunun son hazırlıklarını 
yaptığı, çevredeki eyalet ile vasal topraklardan gelecek takviye güçlerin 
beklendiği ve bir takım ritüellerin gerçekleştirildiği stratejik öneme sahip 
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bir merkez olarak görülmelidir. Sonuç olarak tüm bu lokalizasyon 
tercihleri, kralların kendi tasvirleri ile siyasi sınırları belirlemelerine, 
sınırları kontrol altında tutmalarına, doğal kaynaklara hâkim olmalarına 
ve belki de en önemlisi suyun varlığını ve gücünü Assur gücü ve 
mevcudiyeti ile içselleştirerek kral imgesini nehrin/suyun kaynağına 
yerleştirmesine dayanmaktadır. 
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bir merkez olarak görülmelidir. Sonuç olarak tüm bu lokalizasyon 
tercihleri, kralların kendi tasvirleri ile siyasi sınırları belirlemelerine, 
sınırları kontrol altında tutmalarına, doğal kaynaklara hâkim olmalarına 
ve belki de en önemlisi suyun varlığını ve gücünü Assur gücü ve 
mevcudiyeti ile içselleştirerek kral imgesini nehrin/suyun kaynağına 
yerleştirmesine dayanmaktadır. 
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CUDİ DAĞI’NIN GÖLGESİNDEKİ STRATEJİK NOKTA: 
CİZRE 

Akarcan GÜNGÖR 

Öz: Yukarı Mezopotamya olarak adlandırılan bölgenin doğusunda yer alan 
Cizre, stratejik ve bir o kadar da önemli ticari ve askeri yolların kavşak 
noktasında kurulmuştur. Cizre Bölgesi’nin erken dönemlerden itibaren 
Mezopotamya ve Anadolu arasındaki stratejik konumu ve bu temel 
faktörün de içinde barındırdığı çevresel etki parametresi bölgeye mekânsal 
anlamda merkezi güç niteliğini kazandırmıştır. Bölgede yerleşim 
birimlerinin oluşmasında hiç şüphesiz doğal coğrafi faktörlerin yanı sıra bu 
yerleşim yerlerini şekillendiren toplumsal, kültürel, ekonomik, siyasi ve 
idari bileşenler bölgeye jeostratejik kontrol rolü kazandırtmıştır. Ancak 
bölge zengin etkileşimlerle şekillenmiş bir kültürel kimliğe sahip olmasına 
rağmen arkeolojik araştırmalar oldukça sınırlı kalmıştır. 1988-1990 ve 2004-
2006 yılları arasında Cizre-Silopi Ovası’nda gerçekleştirilen yüzey 
araştırmaları kapsamında Cudi Dağı’nın gölgesindeki bu stratejik bölgenin 
tarihsel süreci, MÖ 7.binyıl sonu/ 6.binyıla tarihlendirilen Çanak Çömlekli 
Neolitik Dönem’den Yakın Çağ’a kadar kesintisiz bir şekilde sürdürdüğü 
anlaşılmıştır. Bunun temelinde jeopolitik mekânın karakteristik rolü ve 
bölgeler arası etkileşim alanı yaratmasının yanı sıra bölgenin sahip olduğu 
topografya, iklim ve hidrografya gibi unsurların yerleşimlerin 
oluşmasındaki etkisi yadsınamaz. Cizre ve Bezabde Kaleleri bölgede ön 
plana çıkan iki önemli stratejik nokta özelliği gösteren tahkimat olarak 
tanımlanabilinir. Cizre Bölgesi’nde Bezabde adlı muhkem, Geç Roma 
kalesinin İslam fetihlerinden sonra misyonunu tamamlayarak bu görevi 
devralan Cizre Kalesi’nin uzun bir süre bölgede kilit rol oynaması da yine 
stratejik konumuna borçludur. Özellikle bölgedeki ilk sistemli arkeolojik 
kazıların 2013-2017 yıllarında Prof.Dr. Gülriz Kozbe’nin bilimsel 
danışmanlığı ile Cizre Kalesi’nde gerçekleştirilmesi bize, bu kale-kent 
yerleşmesinin zengin kültürel dokusuna ait oldukça önemli sonuçlar da 
sağlamıştır. 
Anahtar Kelimeler: Cizre, Cudi Dağı, Cizre Kalesi, Bezabde Kalesi. 

STRATEGIC POINT IN THE SHADOW OF MOUNT CUDI: CIZRE 

Abstract: Located in the east of the region called Upper Mesopotamia, Cizre 
was established at the crossroads of strategic and equally important 
commercial and military roads. The strategic location of the Cizre Region 
between Mesopotamia and Anatolia since the early periods and the 
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environmental impact parameter that this basic factor includes has given 
the region the quality of a central power in spatial terms. Undoubtedly, in 
the formation of settlements in the region, in addition to natural 
geographical factors, social, cultural, economic, political and administrative 
components that shape these settlements have brought the region a 
geostrategic control role. However, although the region has a cultural 
identity shaped by rich interactions, archaeological research has been very 
limited. Within the scope of the surveys carried out in the Cizre-Silopi Plain 
between 1988-1990 and 2004-2006, the historical process of this strategic 
region under the shadow of the Mount Cudi, from the Pottery Neolithic 
Period dated to the end of the 7th millennium BC / 6th millennium BC, to 
the Modern Age. It is understood that it continued uninterruptedly until On 
the basis of this, the characteristic role of the geopolitical space and the 
creation of an interregional interaction area, as well as the effects of the 
topography, climate and hydrography of the region on the formation of 
settlements cannot be denied. Cizre and Bezabde Castles can be defined as 
fortifications that feature two important strategic points in the region. Cizre 
Castle, which completed its mission after the Islamic conquests of the late 
Roman fortress called Bezabde in the Cizre Region, played a key role in the 
region for a long time, also owed to its strategic position. In particular, the 
first systematic archaeological excavations in the region were carried out by 
Prof.Dr. The fact that it was carried out in Cizre Castle with the scientific 
consultancy of Gülriz Kozbe also provided us with very important results 
regarding the rich cultural texture of this castle-city settlement. 
Keywords: Cizre, Mount Cudi, Cizre Castle, Bezabde Castle. 

Giriş 
Doğal ve beşerî faktörler, insanlık tarihinde yerleşim yerlerinin 

kurulup gelişmesinde iki önemli etken olarak karşımıza çıkar. İnsanoğlu, 
içinde yaşadığı ve karşılıklı etkileşim halinde bulunduğu doğal ortamda 
kendi ihtiyaçları doğrultusunda bir takım düzenlemeler yaparak kendine 
en uygun beşeri ortamı inşa eder (Özgen, 2007:21).  Bu bağlamda 
Cizre’nin tarihsel süreç içerisinde birçok uygarlığa ev sahipliği 
yapmasının temelinde de jeopolitik mekânın karakteristiği ve gelişim 
dinamiği çerçevesinde bölgeler arası mesafe, çevresel etki alanı, tampon 
bölge, güvenlik şeridi gibi jeopolitiğin önemli kategorilerini içinde 
barındırdığından, uygarlıkların bu coğrafi mekân üzerindeki kontrolü ön 
planda tutulmuş ve bölge erken çağlardan günümüze kadar jeostratejik 
dinamizm özelliği sayesinde önemini korumuştur (Hasanov, 2010: 210-
211). 

Cizre Bölgesi’nin de içinde aldığı Yukarı Dicle Bölgesi, Kafkaslar, 
İç Anadolu, Doğu Anadolu, Suriye, Irak ve Batı İran arasındaki bölge 
olarak binlerce yıl, kuzey-güney ya da doğu-batı ekseninde politik bir 

 

nokta olup siyasi güçler arasındaki ilişkilerden etkilenmiştir (Brancato, 
2020: 272). 

Bugün Türkiye, Suriye ve Irak devlet sınırlarının kesiştiği noktada, 
bir sınır ilçesi olan Cizre, Şırnak iline bağlı Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde, Cudi ve Gabar dağ sıralarının kesiştiği alanın güneyinde ve 
Dicle’nin güney kıyısında yer almaktadır. Bölge, tarım ve yerleşmeye 
imkân tanıyan hafif dalgalı jeomorfolojik yapısı, Dicle’nin uzak 
mesafelere ulaşım ve ulaştırmaya imkân tanıyan hidrografik yapısı, 
havzanın çevresindeki geniş etki bölgeleri arasında ulaşımı sağlayan 
ticari güzergâh olma niteliğinin merkeziliğinin yanı sıra elverişli coğrafi 
konumu nedeniyle tarih boyunca sürekli yerleşmeye sahne olmuştur 
(Karadoğan ve Kozbe, 2013: 546.) (Harita 1). 

Bu nedenle topografik koşulların genel hatlarıyla karmaşık bir yapı 
arz ettiği Cizre Bölgesi, jeolojik ve jeomorfolojik koşulların yöreye etkisi 
ile yerleşim alanlarının kuruluş ve gelişiminde farklılık gösterdiği gibi 
yerleşim alanlarının genellikle ova kesimlerinde yoğunluk gösterdiği 
görülmüştür. Nitekim Cizre ve Silopi ovalarında gerçekleştirilen yüzey 
araştırmalarında tespit edilen erken dönemlere ait çok sayıda yerleşim 
yeri de bunu desteklemektedir. Bölgenin özellikle kültürel anlamda en 
yoğun etkileşimde bulunduğu dönem hiç şüphesiz Demir Çağı’nda 
olduğu bilinmektedir. Bu dönemde Assur ve Urartu arasında tampon bir 
bölge görevi gören Cudi ve Gabar sıradağlarının oluşturduğu sarp ve 
engebeli setin, hemen güneyindeki verimli topraklarda yoğun Assur 
yerleşimleri bulunmaktadır. Demir Çağı’ndaki yerleşimlerin lokalizasyon 
şemasına bakıldığında modern Cizre’nin hemen güneyinin Katmuhu, 
Silopi Ovası’nın ise Ulluba Ülkesi olarak lokalize edilmesinin yanı sıra 
Assurlu kralların seferlere çıktıklarında veya sefer dönüşünde, Cizre’ye 
bağlı Kebeli köyünde yer alan Sufan Deresi’nin (Šubnat) kaynağına 
gelerek olası bir ritüel gerçekleştirdikleri yazılı kaynaklardan 
anlaşılmaktadır*. 

                                                 
*Kozbe G. “Cudi-Dicle-Doğu Habur ÜçlemindeAssur’un Kuzey Eyaleti:Ulluba”, bu yayında başlıklı 

bölüm. 
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Harita 1. Cizre’nin lokasyon haritası 

Bu doğrultuda yoğun kültürel gelişmelere tanıklık eden Cizre 
Bölgesi’nde, Demir Çağı’ndan sonra özellikle Hellenistik-Roma ve İslami 
Dönem’den itibaren ön planda tutulduğunu gösteren Bezabde ve Cizre 
Kaleleri’nin stratejik önemi üzerinde durulmuştur. Konumuzu oluşturan 
Cudi Dağı’nın gölgesindeki bu iki stratejik noktaya baktığımızda MS. 4. 
yüzyılda Geç Roma Dönemi için stratejik ve bir o kadar da önemli ticari 
ve askeri yolların kavşak noktası (Kozbe ve Güngör, 2018: 48) olarak 
nitelendirilebileceğimiz dağlık geçiş bölgesindeki Dicle’nin kıyısına 
tahkim edilmiş olan Bezabde ile yaklaşık 7. yüzyılın ortalarındaki İslam 
fetihlerinden sonra Bezabde’nin misyonunu tamamlamasıyla bu rolü 
üstlenen ve kilit rol oynayan Cizre Kalesi tarihsel süreç içerisinde 
bölgeler arasındaki jeopolitik ve stratejik önemini Yakın Çağ’a kadar 
sürdürmüştür. 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi coğrafi perspektif açısından Cizre 
Bölgesi’nin sahip olduğu topografya, iklim, hidrografik havza özelliği, 
zengin tarımsal alanlar ve özellikle dikey eksende Anadolu’dan 
gönderilen tarım ürünlerinin nehir trafiği ve doğal dağlık alanlarındaki 
geçit fonksiyonuna sahip stratejik noktalar ile güneyde 
Mezopotamya’daki merkezlere bağlantının sağlanmasının yanı sıra 
doğu-batı yönündeki yatay eksende Nusaybin, Cizre, Silopi ve Zaho 
yönündeki İpek yolu gibi ticari geçiş güzergâhı bölgenin tartışılmaz 
önemini göstermektedir. Böylelikle Cudi Dağı’nın eteğinde kurulan 
Cizre, coğrafi yapının sağladığı çeşitli gelişim çizgileriyle kültürel bir 

 

geçiş bölgesi olduğu gibi kültürlerin hem etkileşim hem de sınır 
bölgelerini oluşturmasında belirleyici rol oynamıştır.  

Özellikle bölgenin sahip olduğu temel geçiş güzergâhı misyonuna 
bir örnek vermek gerekirse Yunan tarihçi Ksenofon’unAnabasis 
(Onbinlerin Dönüşü) adlı eserinde MÖ 401-400 yıllarında paralı Yunan 
askerlerinin yurtlarına dönüşünün anlatılması verilebilinir (Reade, 2015, 
173). Pers kralı Artakserkses MÖ 405/404 tarihinde tahta çıktığında 
kardeşi Kyros emrindeki askeri birliklerle ile Yunanlı paralı askerlerin 
yardımıyla bir ayaklanma gerçekleştirmiştir. Babil’in kuzeyine kadar 
ilerleyen Kyros’un ordusu, MÖ. 401 yılında Kunaksa’da, Artakserkses’in 
ordusuyla savaşmış ve Kyros’un ölümüyle sonuçlanmıştır (Reade, 2015, 
184). Bu savaştan sonra paralı askerlerin yurtlarına dönüşü kapsamında 
ordunun kat ettiği coğrafyadaki nehir, dağ ve kasabalara da coğrafi 
açısından değinilen eserde, Cudi Dağı’nın gölgesindeki Cizre Bölgesi’nin 
de ele alındığı kısım bölgenin jeopolitik önemini göstermesi adına önemli 
bir parametre olarak karşımıza çıkmaktadır.  Özellikle bu kesimde 
coğrafi tasvirler göz önüne alındığında bölgesel kontrole sahip geçiş 
güzergâhlarının ön plana çıktığı rotalar çerçevesinde Onbinler’in, Cizre 
Bölgesi’ne yaklaştıkları ve Cudi Dağı’nın gölgesindeki verimli tarımsal 
topraklara sahip olan Silopi Ovası’ndaki (Kavallı-Silopi ve Doruklu 
üçgeni arasındaki düzlükte) kamp kurdukları bilinmektedir. 
Yunanlıların, Dicle boyunca yürüyüşlerine devam ettiklerinde Perslerin 
hem onları arkadan takip ettikleri hem de yollarının üzerindeki stratejik 
noktalarda konuşlandıkları belirtilmiştir. Olasılıkla bu stratejik noktalar 
Cudi Dağı silsilesinin güneyindeki Doruklu ve Aşağıkonak arasında, 
Dicle ile birleşen Yakacık’ın hemen doğusunu oluşturan bölümdür. 
Ancak Perslerin bu iki stratejik noktadan bir tanesini tuttukları 
düşünülmektedir. Bu bölgenin jeopolitik konumundan yararlanan 
Persler, Yunanlıları bu alanda tuzağa düşürmeye çalıştıkları 
görülmüştür. Coğrafi perspektif açısından Perslerin bir tarafta dağlık 
alan diğer tarafta ise Dicle Nehri’nin olduğu her iki kontrol noktasını 
ellerinde tutmalarının yanı sıra Yunanlıların nehrin karşı kıyısına geçme 
ihtimaline karşı da ek birliklerin yer aldıkları belirtilmiştir. Ksenofon’un 
eserinde geçiş girişimi kapsamında Pers engelini gören Yunanlıların 
tekrardan Silopi Ovası’ndaki eski kamp alanına döndükleri ve olası 
rotaları sorguladıkları söylenmiştir. Burada bölgenin stratejik öneminin 
ön plana çıktığı ve kilit nokta özelliği gösterdiği anlaşılmaktadır. Hatta 
Ksenofon’un tanımladığı gibi Yunanlılar nehri geçme ya da nehrin 
yukarısına ilerleme imkânı bulamadıkları için başka verimli bir ovada 
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yollarına devam ettikleri yönündedir. Bu olası alternatif güzergâh, 
Ekbatana’ya giden yoldur. Bu çerçevede olasılıkla Zaho ve Amedi’yayı 
geçerek doğrudan Zagroslar üzerinden İran Platosu’na geçişi sağlayan 
bu yolun belirsiz bir rota olduğu aşikârdır. Ancak bu belirsiz alternatif 
rotanın makul görünmediği için dönüş için Cudi Dağı’nın ötesindeki ki 
KarduÜlkesi’nden geçildiği yönündedir. Nitekim Cudi Dağı’nın 
kuzeydoğundaki KarduÜlkesi’nin sınırlarından itibaren kuzeye ulaşımı 
sağlayan bölgeler arası birçok rotanın mevcut olduğu bilinmektedir. Bu 
bölgede dağlık kesimleri elinde tutan Kardulularla çetin savaşların 
olduğu da bilinmektedir. Ayrıca Yukarı Dicle Vadisi’nin aşağı çığırı olan 
Güçlükonak ve Cizre arasındaki bölgeye gelen bazı gezginlerin, 
Yunanlıların bir süre Dicle Nehri yönünde ilerlediklerini ve modern 
Damlarca’da yer alan Fenik’e kadar devam ettiklerini ileri sürmüşlerdir. 
Reade göre Doruklu’nun yer aldığı alanda birçok geçiş noktası olduğu ve 
muhtemelen Cudi Dağı’na karşı yürüyüşün gerçekleştirildiği ve Nerdus 
Deresi’nin aktığı vadi üzerinden Kızılsu Havzası’ndaki Kumçatı ve 
İkizce’ye geçilmiş olduğu yönündedir (Reade, 2015, 185-200).  

Cizre Bölgesi’ne ait yerleşim birimlerinin oluşmasında hiç 
şüphesiz doğal coğrafi faktörlerin yanı sıra bu yerleşim yerlerini 
şekillendiren, ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasi bileşenler bölgeye 
jeostratejik kontrol rolü kazandırtmıştır. Ancak bölge zengin 
etkileşimlerle şekillenmiş bir kültürel kimliğe sahip olmasına rağmen; 
arkeolojik araştırmalar oldukça sınırlı kalmıştır. Bölgede ilk bilimsel 
yüzey araştırmaları 1988-1990 yıllarında Prof. Dr. G.Algaze 
başkanlığında (Algaze, 1989:247-252; Algaze, Hammer, Parker, 
Breuninger ve Knudstad, 2012:42-45.); 2004-2006 yıllarında ise Şırnak İli, 
Cizre, Silopi ve İdil ilçelerini kapsayan yüzey araştırmaları kapsamında 
Prof.Dr. G.Kozbe tarafından araştırılmıştır (Kozbe, 2006,:293-299; Kozbe, 
2007: 307-315; Kozbe, 2008a:175-179; Kozbe, 2008b:323-330). Ayrıca Cizre 
Bölgesi’nde, ilk bilimsel kazı çalışmaları da, Mardin Müzesi 
Müdürlüğü’nün başkanlığı ve Prof. Dr. G.Kozbe’nin bilimsel 
danışmanlığı altında 2013-2017 yılları arasında Cizre Kalesi’nde 
gerçekleştirilmiştir. Cizre Bölgesi’nin doğu kesiminde kalan dağlık Şırnak 
bölgesinde ise 2017 yılından itibaren Dr. Öğr. Üyesi N.Çoşkun tarafından 
yüzey araştırması yürütülmektedir (Coşkun, Ayman, Yumruk ve Aşkar, 
2019, 179-180; Coşkun, 2020:47-58; Coşkun, Ayman, Ayaz, Kuvanç ve 
Aşkar, 2019:111-136). Cudi Dağı’nın gölgesindeki verimli Cizre ve Silopi 
ovalarında gerçekleştirilen yüzey araştırmaları çerçevesinde bu bölgenin 
tarihsel sürecinin MÖ 7.binyıl sonu /6.binyıla tarihlendirilen Çanak 

 

Çömlekli Neolitik Dönem’den Yakın Çağ’a kadar kesintisiz bir şekilde 
devam ettiği anlaşılmıştır (Kozbe, 2008b, 323-330). 

Konumuzu oluşturan ve Yukarı Mezopotamya olarak adlandırılan 
bölgenin doğusunda, Dicle’nin kıyısındaki Cizre’de, stratejik ve bir o 
kadar da önemli ticari ve askeri yolların kavşak noktasında tahkim 
edilmiş olan Bezabde ile Cizre Kalesi’nin jeopolitik mekân özelliği içinde 
barındırdığı kültürel doku zenginliği bakımından bu kale yerleşimlerini 
bölge için tarihsel silsile içerisindeki önemini göstermektedir. 

1. Bezabde Kalesi 
Bezabde Kalesi, Şırnak ilinin İdil ilçesine bağlı Hendek Köyü’nün 

hemen kuzeydoğusunda, Dicle Nehri’nin ise kıyısında yer almaktadır. 
Kale, İdil ilçe merkezine kuş uçuşu yaklaşık 17km, Cizre ilçe merkezine 
ise yaklaşık 13km uzaklıkta yer almaktadır.  Kalenin, Dicle Nehri’nden 
yüksekliği güncel Google Earth verilerine göre en yüksek kesimi yaklaşık 
36m’lik bir yüksekliğe sahip olduğunu göstermektedir. Bezabde, 
çevresine göre ortalama bir yüksekliğe sahip kayalık bir tepeliğin üzerine 
tahkim edilmiştir. Kale, muhtemel geç dönem eklentileri de dâhil üç 
bölümden oluşmaktadır. Batı kısmı, geç dönem eklentisi olduğu 
düşünülen üçgene yakın bir plan (yak.160x100m) sergilerken; merkezi 
kısmı kareye yakın planlı (yak.230 x 180m); doğu kesimi ise Dicle 
Nehri’ne doğru taraçalanmış yuvarlak bir plan (yak.300x330m) 
sergilemektedir. Kalenin, kare planlı merkezi kısmında günümüzde 
harabe halinde kare ve dikdörtgen planlı çok sayıda mekân yer 
almaktadır. Genel anlamda yaklaşık 800x300m boyutlarına sahip olan 
kale (Algaze ve diğerleri, 2012, 42-44; Algaze, 1989, 250), yoğun doğal ve 
beşeri tahribata maruz kalmıştır† (Resim 1 ).  

Bezabde Kalesi’nin batı ve merkezi kısmı, çift sur bedenine sahip 
olup belirli aralıklarla yuvarlak burçlar ile desteklenmiştir. Kalenin duvar 
ve burçlarında kireçtaşı, bazalt ve ince tuğlalar kullanılmıştır. 
Bezabde’nin doğu kısmında yer alan burç kalıntılarından dolayı kare 
planlı merkezi alana girişin sağlandığı açıklığın bu yönde olduğu 
düşünülmektedir. Kare planlı bölümün doğusunda kalan alan, 
taraçalanmış bir görünüm sergilemekle birlikte daha alçakta yer 
almaktadır. Kalenin güneyi ile doğu kesiminde yaklaşık 12-30m 
genişliğinde ana kayaya oyulmuş L biçimli hendek yer almaktadır 

                                                 
† Özellikle Dicle Nehri’ne bakan kuzey yönünde erozyonun yoğun olması ve kalenin iç kısmının bir 

bölümünde tarım yapılmasının yanı sıra alanda çok sayıda kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. 
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(Algaze ve diğerleri, 2012: 43-44). Uydu görüntülerinde bu alanda kısmen 
tespit edilen mimari yapı izlerine dayanarak bu bölümün dış kentin 
devamı şeklinde tanımlayabiliriz. Bu nedenle Bezabde’nin doğu 
kesimindeki kayalık alanın Dicle’ye burun yaptığı bölümde Fenik ile 
bağlantının sağlandığı asma ya da kâgir bir köprüsünün olması 
muhtemeldir. Nitekim Algaze’nin, Fenik’te yapmış olduğu araştırmalar 
sonucunda Dicle’ye burun yapan bir bölümden bahsetmiştir. Söz konusu 
bu bölüm, Bezabde’nin doğu ucuna denk gelmektedir. 

 
Resim 1: Bezabde Kalesi genel görünüm  (Url: 3) 

1.1. Bezabde Kalesi’nin Tarihsel Süreçteki Misyonu 
Cizre Bölgesi’nin hemen kuzey kesimi, güneydoğu-kuzeybatı 

doğrultulu uzanan Gabar ve Cudi sıra dağlarının oluşturduğu geçilmez 
bir setin eteklerindeki derin vadide akan Dicle Nehri ile önemli doğal 
dağlık geçiş güzergâhlarıyla kuzey-güney ekseninde bağlantı 
sağlanmaktadır. Hiç şüphesiz bu alandaki en önemli geçiş noktalarından 
biri, kuzey-güney yönündeki bağlantı noktası olan Dicle’nin oluşturduğu 
derin vadi iken diğeri, Kasrik Boğazı’yla Kızılsu Havzası’ndan 
kuzeydoğu yönünde bölgeler arası bağlantıyı sağlayan ikinci geçiş 
noktasıdır.  Tampon bir bölge misyonu taşıma özelliği gösteren bu 
bölgenin stratejik ve politik önemimi açısından temel bir kontrol noktası 
görevi gördüğünden tarihsel süreç içerisinde birçok uygarlık elinde 
tutmaya çalışmıştır (Resim 2).  

Jeopolitik konumu nedeniyle erken çağlarda da yerleşim gören ve 
günümüzdeki modern Cizre merkezinin yaklaşık 13km kuzeybatısındaki 
bu bölge, Hellenistik-Part Dönemi ve daha sonrasında ise özellikle MS 3.-

 

7. yüzyıllarda, Geç Roma ve Sasani arasında gerçekleşen mücadeleler 
çerçevesinde etkin rol oynadığı bilinmektedir. Burada yer alan Bezabde‡ 
yerleşim yerinin ön planda tutulmasının önemi şüphesiz tampon bir 
bölge görevi gören stratejik geçitlere sahip bir nokta özelliğinden 
kaynaklanmaktadır. Bezabde Kalesi’nin tarihsel süreçteki önemini 
gösteren en önemli kaynaklar, bölgede gerçekleştirilen arkeolojik yüzey 
araştırmalarından elde edilen veriler ile antik dönem yazılı kaynaklardan 
oluşmaktadır.  

 

Resim 2.Önemli geçiş noktaları ve Bezabde ile Cizre Kalesinin konumu 
(Url:4) 

Bölgede, Algaze’nin 1988-1990 yıllarında gerçekleştirmiş olduğu 
yüzey araştırmalarında, Bezabde Kalesi’nin karşı kıyısında yer alan Fenik 
Harabeleri’nde tespit edilen Hellenistik Dönem megarakase parçaları, 
karakteristik Part Dönemi mavi ve yeşil sırlı seramik örnekleri ile Kasrik 
Boğazı ve Fenik sınırları içerisindeki Part kabartmaları buranın 
Hellenistik-Part geçmişine sahip olduğunu göstermektedir (Algaze ve 
diğerleri, 2012;43). Ayrıca arkeolojik verilerin dışında 
Algaze’ninStrabo’nun eserinde Pinaca olarak zikrettiği bu yerleşim yerine 
atıfta bulunarak buranın Hellenistik-Part geçmişi olduğunu belirtmesi de 
önemli bir parametredir. Nitekim Seleukoslar Dönemi’nde Mardin’in 
doğusundaki bölgeyi dolayısıyla Cizre ve Silopi çevresini Kuzey 
Mezopotamya askeri valiliğine bağladıkları bilinmektedir. Part 
saldırılarına MÖ 250 itibarıyla karşı koyan Seleukoslar, MÖ 135 yılında 

                                                 
‡ Bezabde’nin, erkenHellenistik-Part yerleşimi olan Fenik’in dağlık kısmıda dâhil olacak şekilde 

düşündüğümüzde bölgeye hâkim daha anlaşılır olduğu görülmektedir. 
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Dicle kıyısındaki Seleukeia’yı kaybedince ve iç ayaklanmaları 
durduramayınca Cizre -Silopi Bölgesi geçici bir süre Partlar’ın eline geçer 
(Kozbe ve Güngör, 2018: 79). Bezabde’nin, Geç Roma mimarisi için tipik 
olan kare planı ve yapım tekniği ile bu yerleşim yerinde tespit edilen 45 
sikkenin MS 312-360 arasındaki zaman aralığını göstermesi buranın 
önemli bir Geç Roma yerleşimi olduğunu göstermektedir (Algaze ve 
diğerleri, 2012: 42-45). Ayrıca Kozbe’nin 2004-2007 yıllarında bu bölgede 
yürüttüğü araştırmalar kapsamında Hellenistik-PartDönemleri’neait az 
sayıda da olsa tipik çanak çömlek örneklerini tespit etmesi bunu 
desteklemektedir (Kozbe, 2008b, 330). Coşkun’un Fenik’te gerçekleştirmiş 
olduğu çalışmalar kapsamında ise FinikHöyüğü’nde Erken ve Orta 
Demir Çağ’a ait çanak çömlek parçaları saptanırken buradaki kale, 
yerleşim ve nekropol alanı Orta ve Yakın Çağlar’a tarihlendirilmiştir 
(Coşkun ve diğleri. 2019a, 180). 

Arkeolojik verilerin dışında Bezabde’nin de içinde yer aldığı bu 
bölgeden bahseden en önemli kaynak ise şüphesiz askeri yazar 
Ammianus’un kayıtlarıdır. Ammianus’un, Phoenicia olarak zikrettiği bu 
alan, Geç Roma-Sasani mücadeleleri kapsamında Dicle Nehri’nin sınır 
olarak kabul edilmesiyle bazı araştırmalar tarafından Fenik’in karşısına 
Bezabde’nin inşa edildiği 
yönündedir.HellenistikDönem’inPinaca/Pinaka’sının yanı sıra 
Ammianus’un kayıtlarında buranın, Sasaniler tarafından ele 
geçirildiğinde Bezabde yerine kullanılan Phaenicha’nın doğrudan bir 
devamı niteliğinde olduğu açıktır. Ammianus’un her iki adı birbirinin 
yerine kullanmasının nedeni Romalıların nehrin her iki tarafını da tek bir 
stratejik konum olarak kontrol etmeleridir. Bunu destekleyen unsur ise 
Geç Roma tarzı mimarisi ile Fenik’innekropol alanındaki kaya 
mezarlarının varlığıdır (Algaze ve diğerleri, 2012: 44). Bu doğrultuda, 
Hellen, Roma ve Partlar arasındaki sınır toprakları nedeniyle gerçekleşen 
mücadeleler, Partlar’ın yıkılışına kadar devam etmiştir. Söz konusu 
dönemden sonra ise özellikle MS 3. ve 4. yüzyılda Geç Roma -Sasani 
mücadeleleri kapsamında Cizre Bölgesi’nin yoğun olarak siyasi, 
ekonomik ve kültürel gelişmelere tanıklık ettiğini gösteren çok sayıda 
veri buranın stratejik konumu ile jeopolitik mekân özelliğine borçludur.  

Roma imparatoru Diocletianus’un (284-305) devlet yapısında 
gerçekleştirdiği siyasi, ekonomik ve askeri reformlarla Roma için 3. 
Yüzyıl Krizi olarak bilinen süreci sonlandırarak imparatorluğun 
bütünlüğünü koruyup tekrardan toparlanmasını sağlamıştır (Abbas, 
2019, 56-57). Diocletianus’un sağlamış olduğu düzenle birlikte, içerisinde 

 

Cizre Bölgesi’nin de yer aldığı doğu sınırında Sasanilere karşı 
mücadelelerde bulunmuştur. Özellikle Roma ve Sasani Devleti arasında 
297 yılında gerçekleşen savaşın Sasaniler’in yenilgisiyle 
sonuçlanmasından sonra 298 yılında yapılan Nisibis Anlaşması ile Roma 
İmparatorluğu, Yukarı Mezopotamya’daki Amida, Singara, Nisibis ve 
Bezabde gibi önemli kaleleri yeniden ele geçirerek bölgede üzerindeki 
hâkimiyetini sağlamıştır (Tezcan, 2014a:161-167; Tezcan, 2014b:106-107). 
Diocletianus Dönemi’nde Roma’nın doğu sınırındaki stratejik konum ve 
ana yol güzergâhı üzerindeki geleneksel savunma hattındaki kalelerde 
onarım ve eklemelerde bulunarak güçlendirmelerde bulunulduğu gibi 
yeni kalelerin de inşa edildiği bilinmektedir (Harita 2).  

Roma,  Yukarı Dicle Bölgesi’ni ele geçirmesiyle Dicle Nehri esas 
alınarak bölgeyi; Sophanene, Arzanene, Rehimene, Zabdicene ve 
Corduene isimleriyle belli idari kısımlara ayırmış; Zabdicene Bölgesi’nin 
önemli şehri olan Bezabde’nin de idari merkez olduğu ifade edilmiştir ( 
Çevik ve Konuk, 2011: 20-21; Nogaret, 1984: 259; Url, 2021). 

 

Harita 2. Dicle Vadisindeki Geç Roma Kalelerinin Lokasyonu 

Bezabde’nin bu dağlık bölgede tahkim edilmesindeki temel 
misyonu, Zabdicene Bölgesi’nin kontrolünü sağlamanın yanında 
kuzeydeki Sophanene, Arzanene ve Dicle’nin doğusundaki dağlık 
Corduene’den, Armenia içlerine giden stratejik geçitleri etkin bir şekilde 
bloke etmektir (Lightfoot, 1982: 73,85-86; Maksymıuk, 2018: 90-91; Çevik 
ve Konuk, 2011: 23; Karataş, 2016: 73; Nogaret, 1984: 259). Diğer bir deyiş 
ile Fenik’e doğudan gelebilecek bir saldırının Kasrik Boğazı’nın geçiş 
sağladığı Kızılsu Vadisi içerisinden gelme ihtimaline karşı da 
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konuşlandırıldığı açıktır. Günümüzde Fenik, modern Damlarca 
Köyü’nün sınırları içerisinde yer almakla birlikte bu yerleşim yeri bir 
bakıma hem daha korunaklı bir alanda tahkim edilmiş hem de görüş 
açısının geniş olması nedeniyle stratejik bir nokta görevi görmektedir.  

Bu bağlamda özellikle Roma ve Sasani devleti arasında 298 yılında 
imzalanan Nisibis Anlaşması ile bundan sonraki 40 yıllık sürece 
damgasını vuran bu sulh ile devletlerarası ticaretin sadece Nisibis ile 
sınırlandırıldığı ve serbest ticarî değişim noktası olarak bu dönemde 
Nusaybin ön plandadır. Bu durumda hem yatay eksende hem de dikey 
eksende devam eden ticari yol ağlarının en önemli noktalarından biri 
olan Cizre’nin ön plana çıkmasında oldukça yararlı olmuştur. Nitekim 
408/409 yılı itibariyle, ticaretin sınırlandırıldığı ticari merkez noktalarının 
sayısı üçe çıkarılmıştır.  Geç Roma sınırında Callinicum şehri yer alırken, 
Sâsânîsınırları içerisinde ise Nisibis ve Artaksata şehirleri yer almaktadır 
(Tezcan 2014a, 161-162; Tezcan, 2014b:107;  Ersoy, 2015:35).  

Sasani kralı II. Şapur 334 yılında Nisibis Anlaşması’nı tanımadığını 
ilan ederek Roma topraklarına tekrardan saldırılarda bulunmuştur 
(Tezcan, 2014: 161-163). Geç Roma ile Sâsânî arasında önemli savaşların 
yaşanmasına rağmen, sulh halinde geçen dönemler daha fazladır. Bunun 
temelinde yatan ana faktör hiç şüphesiz bu iki devlet arasındaki ticari 
ilişkilerin olduğu stratejik noktalara sahip olma arzusu olduğu aşikârdır. 
Özellikle İpek Yolu ana güzergâhının Sasani Devleti’nin kontrolünde 
olmasıyla birlikte, Hindistan ve Çin’den gelen çeşitli ticari malların bu 
güzergâh üzerinden geçtiği bilinmektedir (Ersoy 2015:33).  Bu nedenle 
İpek yolu gibi önemli bir ticari güzergâhın Cizre Bölgesi’nden geçmesi 
ekonomik anlamda devletlerin ellerinde tutmaya çalıştıkları 
görülmüştür. Geç Roma-Sasani mücadeleleri çerçevesinde ticaretin 
zaman zaman sekteye vurulmuş olmasına rağmen önemini kaybetmediği 
bilinmektedir. Nitekim bölgenin jeostratejik özelliği bakımından özellikle 
VII. yüzyıldaki İslam fetihlerinden sonra Bezabde’nin önemini kaybedip 
Cizre Kalesi’nin ön plana çıkmasında da iktisadi açıdan zamanla 
güçlenmesinin temelinde de bu ticari güzergâh rolünün varlığı, tampon 
bölge olma özelliği gibi önemli parametreler karşımıza çıkmaktadır. 

Örnek vermek gerekirse bu bölgenin Ortaçağ’daki öneminin 
özellikle ticari güzergâh üzerinde bulunan yerleşim yerlerinden Cizre, 
Nusaybin ve Silopi gibi merkezler İslam fetihlerinden sonra ticarette 
önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu ticaret,  9. yüzyıldan itibaren gittikçe 
canlanmaya başlamıştır. El-Cezire ve Şam’dan İstanbul’a kadar uzanan 
bu önemli ticaret yolları Ortaçağ’da önemini daha da artırmıştır. 13. 

 

yüzyılda Bağdat ve Halep'ten başlayıp el-Cezire bölgesinden geçerek 
Kayseri, Ankara ve Konya güzergâhından geçerek İstanbul’a kadar 
ulaştığı bilinmektedir. İslam ordularının Geç Roma İmparatorluğu’nu 
bölgeden çıkarmasının yanı sıra Sasani Devleti’ne de son vermesiyle 
Cizre, bölgenin en önemli yerleşim yeri ve ticari açıdan da jeopolitik 
mekân özelliği gösteren önemli bir kavşak noktası olmuştur (Keleş, 2019: 
272).  Moğol istilası sonrası bu bölgedeki iktisadi durumu anlatan 14. 
yüzyıl müellifi Hamdullah Müstevfi’nin verdiği bilgilere göre 
Bezabde’nin, hububat, pamuk ve meyve yetiştiriciliği ile bilinen orta 
büyüklükte bir kasaba olarak yıllık 24.300 dinarlık gelire sahip olduğu, 
hemen güneyindeki; ticaret yollarının kavşağında ve geniş tarımsal 
arazilere sahip olan Cizre’nin ise 170.200 dinarlık gelire sahip olması bu 
iki kalenin tarihsel süreç içerisinde yaşamış oldukları dönüşümleri 
göstermektedir (Çevik ve Konuk 2011, 26). 

Cizre Kalesi’nin Bezabde’ye göre daha güneyde, zengin su 
kaynaklarına, tarımsal açıdan zengin topraklara sahip olması ve doğu-
batı eksenindeki ticari İpekyolu güzergâhı üzerinde yer almasıdır.  
Ayrıca Cizre’nin hemen kuzeyindeki dağlık kesimlerdeki doğal geçiş 
noktalarının önünde tahkim edilmesi, bağlantı noktalarının kontrolünü 
elinde bulundurması nedeniyle Cizre’nin, kuruluşundan Yakın Çağ’a 
kadar vazgeçilmez bir misyona sahip olduğu aşikârdır. 

Bezabde Kalesi ve Fenik Sorunsallığı  
Bezabde’nin, Fenik’ten bağımsız bir ordugâh olmadığı, kale kent 

morfolojisi açısından bir bütün olarak kullanıldığı açıktır. Bazı 
araştırmacılara göre Roma-Sasani mücadeleleri kapsamında Dicle 
Nehri’nin sınır kabul edildiği ve nehrin doğu yakasının Sasani sınırına 
karşın Dicle’nin batı yakasına tahkim edilmiş bir Roma ordugâhı olduğu 
yönündedir. Ancak bu görüşün doğru görünmediği; sınır hatlarının 
özellikle dağlık kesimlerde bu dönem için bu kadar keskin hatlara sahip 
olmadığı ve Bezabde ile Fenik’in bu dönemde birlikte kullanıldığı ve 
burasının büyük bir kale kent yerleşimi olduğu muhtemeldir. Nitekim 
Algaze’nin, Strabo’ya atıfta bulunarak MS 1 yüzyılda Corduene’deki üç 
kentten biri olan Pinaka’nın “üç kaleye§ sahip çok güçlü bir kaleye sahip” 
(Nogaret, 1984: 259) ifadesine bakıldığında Geç Roma kalesinin, Pinaka 
olarak tanımlanan Helenistik-Part tahkimatının üzerine kurulduğu ve bu 

                                                 
§ Bahsi geçen bu üç kalenin, Geç Roma Dönemi’nde Eski Yapı’nın çevresindeki yüksek dağlık kesimlerde 

yer alan gözetleme karakolu görevindeki geniş yapılar olarak işlev görmüş oldukları kanısındayım. 



Cudi Dağı’nın Gölgesindeki Stratejik Nokta: Cizre 
Akarcan GÜNGÖR

407
 

konuşlandırıldığı açıktır. Günümüzde Fenik, modern Damlarca 
Köyü’nün sınırları içerisinde yer almakla birlikte bu yerleşim yeri bir 
bakıma hem daha korunaklı bir alanda tahkim edilmiş hem de görüş 
açısının geniş olması nedeniyle stratejik bir nokta görevi görmektedir.  

Bu bağlamda özellikle Roma ve Sasani devleti arasında 298 yılında 
imzalanan Nisibis Anlaşması ile bundan sonraki 40 yıllık sürece 
damgasını vuran bu sulh ile devletlerarası ticaretin sadece Nisibis ile 
sınırlandırıldığı ve serbest ticarî değişim noktası olarak bu dönemde 
Nusaybin ön plandadır. Bu durumda hem yatay eksende hem de dikey 
eksende devam eden ticari yol ağlarının en önemli noktalarından biri 
olan Cizre’nin ön plana çıkmasında oldukça yararlı olmuştur. Nitekim 
408/409 yılı itibariyle, ticaretin sınırlandırıldığı ticari merkez noktalarının 
sayısı üçe çıkarılmıştır.  Geç Roma sınırında Callinicum şehri yer alırken, 
Sâsânîsınırları içerisinde ise Nisibis ve Artaksata şehirleri yer almaktadır 
(Tezcan 2014a, 161-162; Tezcan, 2014b:107;  Ersoy, 2015:35).  

Sasani kralı II. Şapur 334 yılında Nisibis Anlaşması’nı tanımadığını 
ilan ederek Roma topraklarına tekrardan saldırılarda bulunmuştur 
(Tezcan, 2014: 161-163). Geç Roma ile Sâsânî arasında önemli savaşların 
yaşanmasına rağmen, sulh halinde geçen dönemler daha fazladır. Bunun 
temelinde yatan ana faktör hiç şüphesiz bu iki devlet arasındaki ticari 
ilişkilerin olduğu stratejik noktalara sahip olma arzusu olduğu aşikârdır. 
Özellikle İpek Yolu ana güzergâhının Sasani Devleti’nin kontrolünde 
olmasıyla birlikte, Hindistan ve Çin’den gelen çeşitli ticari malların bu 
güzergâh üzerinden geçtiği bilinmektedir (Ersoy 2015:33).  Bu nedenle 
İpek yolu gibi önemli bir ticari güzergâhın Cizre Bölgesi’nden geçmesi 
ekonomik anlamda devletlerin ellerinde tutmaya çalıştıkları 
görülmüştür. Geç Roma-Sasani mücadeleleri çerçevesinde ticaretin 
zaman zaman sekteye vurulmuş olmasına rağmen önemini kaybetmediği 
bilinmektedir. Nitekim bölgenin jeostratejik özelliği bakımından özellikle 
VII. yüzyıldaki İslam fetihlerinden sonra Bezabde’nin önemini kaybedip 
Cizre Kalesi’nin ön plana çıkmasında da iktisadi açıdan zamanla 
güçlenmesinin temelinde de bu ticari güzergâh rolünün varlığı, tampon 
bölge olma özelliği gibi önemli parametreler karşımıza çıkmaktadır. 

Örnek vermek gerekirse bu bölgenin Ortaçağ’daki öneminin 
özellikle ticari güzergâh üzerinde bulunan yerleşim yerlerinden Cizre, 
Nusaybin ve Silopi gibi merkezler İslam fetihlerinden sonra ticarette 
önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu ticaret,  9. yüzyıldan itibaren gittikçe 
canlanmaya başlamıştır. El-Cezire ve Şam’dan İstanbul’a kadar uzanan 
bu önemli ticaret yolları Ortaçağ’da önemini daha da artırmıştır. 13. 

 

yüzyılda Bağdat ve Halep'ten başlayıp el-Cezire bölgesinden geçerek 
Kayseri, Ankara ve Konya güzergâhından geçerek İstanbul’a kadar 
ulaştığı bilinmektedir. İslam ordularının Geç Roma İmparatorluğu’nu 
bölgeden çıkarmasının yanı sıra Sasani Devleti’ne de son vermesiyle 
Cizre, bölgenin en önemli yerleşim yeri ve ticari açıdan da jeopolitik 
mekân özelliği gösteren önemli bir kavşak noktası olmuştur (Keleş, 2019: 
272).  Moğol istilası sonrası bu bölgedeki iktisadi durumu anlatan 14. 
yüzyıl müellifi Hamdullah Müstevfi’nin verdiği bilgilere göre 
Bezabde’nin, hububat, pamuk ve meyve yetiştiriciliği ile bilinen orta 
büyüklükte bir kasaba olarak yıllık 24.300 dinarlık gelire sahip olduğu, 
hemen güneyindeki; ticaret yollarının kavşağında ve geniş tarımsal 
arazilere sahip olan Cizre’nin ise 170.200 dinarlık gelire sahip olması bu 
iki kalenin tarihsel süreç içerisinde yaşamış oldukları dönüşümleri 
göstermektedir (Çevik ve Konuk 2011, 26). 

Cizre Kalesi’nin Bezabde’ye göre daha güneyde, zengin su 
kaynaklarına, tarımsal açıdan zengin topraklara sahip olması ve doğu-
batı eksenindeki ticari İpekyolu güzergâhı üzerinde yer almasıdır.  
Ayrıca Cizre’nin hemen kuzeyindeki dağlık kesimlerdeki doğal geçiş 
noktalarının önünde tahkim edilmesi, bağlantı noktalarının kontrolünü 
elinde bulundurması nedeniyle Cizre’nin, kuruluşundan Yakın Çağ’a 
kadar vazgeçilmez bir misyona sahip olduğu aşikârdır. 

Bezabde Kalesi ve Fenik Sorunsallığı  
Bezabde’nin, Fenik’ten bağımsız bir ordugâh olmadığı, kale kent 

morfolojisi açısından bir bütün olarak kullanıldığı açıktır. Bazı 
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§ Bahsi geçen bu üç kalenin, Geç Roma Dönemi’nde Eski Yapı’nın çevresindeki yüksek dağlık kesimlerde 

yer alan gözetleme karakolu görevindeki geniş yapılar olarak işlev görmüş oldukları kanısındayım. 
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dönemde Roma askeri kompleksine dâhil edildiği ifadesi bunu 
kanıtlamaktadır (Brancato 2020,274-281; Algaze ve diğerleri, 2012;42). 

Eleştirel bir yaklaşımda bulunmak gerekirse Bezabde ile Fenik’in 
içinde yer aldığı siyasi coğrafyada, metodolojik ve kavramsal olarak bir 
orduyu barındıracak kale yerleşimi, saldırı ve savunma mekanizması 
kapsamında işlevsel olarak aynı anda hareket edebilme ve haberleşme 
imkânı sağlayacak temel özelliklerinin yanı sıra sosyo-ekonomik ve 
kültürel unsurları içinde barındıran fiziksel dokusuna bakmak 
gerekmektedir. 

Bölgede Dicle kıyısında tahkim edilmiş Geç Roma kalelerine 
bakıldığında aralarında yaklaşık bir günlük mesafenin olduğu 
görülmektedir. Kuzeyden güneye doğru sıralanan bu kale yerleşimleri 
Amida, Cepha, TellFafan (Sağlamtimur, 2014:8-25)  Ilısu Höyük** (Ökse, 
2019: 50) ve İdil (Bezabde) kalesi yer almaktadır. Bu Roma kalelerinin 
sınır hattında birbirine yakınlıkları havzada etkin bir şekilde iletişim ve 
ulaşımı sağlayan bir kale tahkimat perspektifini göstermektedirler.  

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz Roma-Sasanimücadeleri 
kapsamında Dicle’nin sınır kabul edilmesi sonucu Bezabde Kalesi’nin 
Fenikten bağımsız olarak nehrin batı yakasına tahkim edilmişse Bezabde 
ile çağdaş olan diğer bir Roma yerleşimi TellFafan’ın da (Çattepe) Dicle 
Nehri’nin doğu yakasında yer alması Dicle Nehri’nin keskin bir sınır 
hattı oluşturmadığını göstermektedir. Bu durumda Bezabde-Fenik 
bütünlüğü olması da daha mantıklı görünmektedir. Bu görüşümü 
destekleyecek bazı unsurlara baktığımızda ise Bezabde’nin karşı 
kıyısındaki Fenik’te yer alan nekropol alanı önemli bir parametredir. 
Fenik’teki vadi içerisinde Geç Roma Dönemi’ne tarihlendirilen çok 
sayıda arcosoliumlu mezarlar (2. ve 4. yüzyıl) ile Geç Antik-Erken 
Hıristiyanlık Dönemi’ne tarihlendirilen (MS 4-7. yy) kaya konutların 
varlığı Bezabde-Fenik özdeşleştirmesini kanıtlamaktadır. Ayrıca 
Bezabde’yi, Fenik’ten bağımsız düşündüğümüzde, Dicle kıyısında 
kurulan ve çevresindeki surları ve hendeği ile kale morfolojisi 
bakımından sadece savunma mekanizmasına sahip görünmektedir.  

Kalenin tahkim edildiği arazi koşullarına baktığımızda Fenik’ten 
bağımsız bir Bezabde’nin görüş açısının dar olmasının yanında güneyden 

                                                 
** Yakın zamanda Ilısu Barajı kurtarma kazıları kapsamında Prof.Dr.T.Ökse tarafından Dargeçit sınırları 

içerisinde kalan Ilısu Höyük yerleşim yerinde bir Roma yerleşmesi tespit edilmiştir. Kare ve 
dikdörtgen planlı mekânlara sahip, taş temelli sur duvarlarıyla çevrelenmiş ve yuvarlak kuleleri olan 
bu alan bir yangın sonrası terk edilmiş Roma askeri yerleşmesi olarak nitelendirilmiştir (Brancato, 
2020: 276). 

 

gerçekleştirilecek bir saldırı sırasında da işlevsiz bir ordugâh olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bezabde, her ne kadar çift sur bedenine ya da 
ortalama bir hendeğe sahip olsa bile jeopolitik konumuna bakıldığında 
çevresine göre daha yüksek bir rakım gösteren güneybatı yönünden 
gelebilecek bir saldırı sırasında tahrip gücü yüksek mancınık sistemleri 
ve uzun süreli kuşatmalara dayanabilmesi imkân nispetinde olanaksız 
görünmektedir. Nitekim Bezabde’nin kuzey ve doğu kısmından geçen 
Dicle Nehri gibi tabii bir engelin varlığının yanında Dicle’nin doğu 
yakasının Sasani sınırı olduğu düşünüldüğünde kuşatma altına alınacak 
Bezabde’den gerektiğinde içeridekilerin dışarı çıkabilmesini sağlayacak 
kaçış noktasının olmayışı, stratejik açıdan oldukça dezavantajlı 
görünmektedir (Url 2,2021). Bezabde’nin kuzey-güney ekseninde iletişim 
sağlayacak geçiş noktasına bakıldığında ise buradan kuzeye doğru 
gidildiğinde ulaşımı zorlaştıracak oldukça sarp ve derin bir vadi olan 
Cehennem Deresi’nin varlığı dezavantaj sağlarken Dicle Nehri’nin doğu 
yakasındaki Fenik üzerinden Dargeçit (Ilısu), Çattepe (TellFafan), 
Hasankeyf (Cepha) ve Diyarbakır (Amida) yol güzergâhı, kaleler arası 
ulaşım açısından daha uygun görünmektedir. Bu nedenle Bezabde’nin 
sınırları eski Hellenistik-Part kalıntılarının yer aldığı Fenik’i de 
kapsaması durumunda yukarda bahsedilen dezavantajları ortadan 
kaldırmaktadır.  

Nitekim Algaze’nin de Fenik’te gerçekleştirdiği saha taramasında 
bu yerleşim yerinin Dicle kıyısında Bezabde’ye doğru burun†† yapan bir 
kesimden bahsetmiştir. Muhtemelen bu dönemde Dicle’nin iki yakasını 
birleştiren kâgir ya da asma köprü benzeri bir bağlantı noktasının 
varlığını göstermektedir. Bu kapsamında bir saldırı sırasında Bezabde-
Fenik’in bütünlüğünün stratejik bir mekân olarak kullanım foksiyonuna 
baktığımızda Dicle’nin hem doğu hem de batı yakasını kontrol altına 
alacak şekilde, işlevsel bir jeopolitik mekan özelliğine sahip kompleks bir 
kale olarak düşünebiliriz.  

Bu bölgedeki Roma ordugâhlarında genellikle bir lejyonun yer 
aldığı ancak 359 yılında Amida ve Singara’nın, Sasani saldırılarının 
soncundaki kötü durumundan sonra Roma tarafından Bezabde’nin 
takviye lejyonlarla desteklendiği bilinmektedir. Bezabde’de bu dönemde, 
Legio II Flavia, Legio II Armeniaca ve Legio II Parthica (Lightfoot, 
1982:73; Maksymiuk, 2018: 91) lejyonlarının konuşlandırıldığı 

                                                 
††Fenik’ten Dicle Nehri'ne doğrudan bakan çıkıntı alanda, 40-50 m2'lik bir mimari kalıntı izi, alandaki 

doğal burnun yamacından aşağıya doğru teraslanmış ve birbirine bitişik iki farklı bölümden 
oluşmaktadır (Algaze ve diğerleri, 2012:.43). 
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düşünüldüğünde büyük bir askerî gücün yanı sıra yereli de içinde 
barındırması buranın donanımını göstermektedir. Algaze’ninBezabde/ 
Fenik özdeşleştirmesinin bu dönemde büyük bir kale-kent olarak ele 
alınması buranın mahiyetini doğrulamaktadır. 

Sasani kralı Ardeşir’in (237-240), Roma’ya karşı ilk saldırılarına 
bakıldığında en güçlü kaleler olan Carrhe (Harran), Nisibis (Nusaybin) 
ve Hatra’nın (al-Ḥaḍr/Irak)(Kaçar, 2009:10) ele geçirilmeleri 
Mezopotamya üzerinden gerçekleştirildiği düşünüldüğünde Bezabde’ye 
güneyden gelebilecek bir saldırı karşısında Fenik’ten bağımsız olmaması 
gerektiğidir.  C.Lightfoot’un da belirttiği gibi Dicle Nehri’nin aktığı 
havzada çok sayıda geçiş noktası mevcuttur ve Bezabde’ye, güneyden 
gelebilecek geniş çaplı saldırılara engel olması oldukça güç 
göründüğünden bahsetmiştir.   Bilindiği üzere Sasani kralı Şapur’un da 
Roma’nın önemli kaleleri olan Nisibis, Amida ve Singara’ya düzenlediği 
saldırılar sırasında Bezabde’nin yakın çevresinden geçmeden 
gerçekleştirdiği ve 360 yılında Singara’nın ele geçirilmesinden sonra 
Sasani ordusu kendi sınır hattı olan doğu yönünden değil de güneyden 
Bezabde’ye saldırmıştır (Lightfoot, 1982:85). 

II. Constantius döneminde (337-361) bölgenin sınır güvenliğini 
olası Sasani saldırılarına karşı kalıcı olarak sağlamak için bu sınır 
hattında Amida, TellFafan, Cepha ve Bezabde gibi birkaç kale inşa 
ettirmiş ya da var olan kalelerde tahkimatlarını güçlendirmiştir. Roma, 
360 yılında, II. Şapur’un saldırılarına karşı buraya sevk edilen üç lejyon 
ile önemli sayıda yerel okçu birliğinin Sasani ordularına karşı oldukça 
büyük bir direniş gösterdiği bilinmektedir. Ancak bu direnişin 
sonucunda kalenin düşmesiyle büyük bir katliamın gerçekleştirildiği 
hatta savaştan sonra 9.000 mahkûm ile piskoposları Heliodorus ve tüm 
din adamlarıyla birlikte İran'a nakledildikleri bilinmektedir. 
SasanilerinBezabde’yi ele geçirmelerinden sonra Julian (360-363), 363 
yılında II. Şapur’a karşı harekete geçmiş ancak sefer sırasında ölümüyle 
sonuçlanması Roma için yenilgi kaçınılmaz olmuştur. II. Şapur (309-370) 
tarafından Roma’ya dikte ettirilen antlaşma ile Julian’ın halefi Jovian’ın 
imzalamak zorunda kaldığı ve Roma için utanç verici olmasının yanı sıra 
Diocletianus döneminde elde edilen topraklardan, Nisibis ve Singara gibi 
stratejik kalelerden ve Ermenistan’dan vazgeçerek çekilmesiyle 
sonuçlanmıştır. Bezabde’ninSasanilerin eline geçmesinden sonra Roma 
için ciddi bir kayıp olduğundan, kalenin geri alınması için olası 
girişimlerine karşı Sasani kralı kalenin tahkimatlarını güçlendirerek 
onarım ve eklemelerde bulunulmuştur (Lightfoot, 1982: 85-86; Brancato, 

 

2020: 274-275; Çevik ve Konuk, 2011, 23-25;Url 1, 2021; Tezcan, 2014b:107-
108).  

Cizre Bölgesi’nde, Roma ve Sasanilerin hâkimiyet mücadelesi ve 
etkileşimleri MS. VII. yüzyıldaki İslam fetihlerine kadar sürdüğü 
bilinmektedir. Ayrıca Al-Ya’kubi ve Aboulfeda’nın belirttiğine göre 
10.yy’da Cizre’nin zaptedilemez özelliği bakımından oldukça meşhur 
olduğu ve yakınında da Fenek/Fanak harabelerinin yer aldığını 
belirtmiştir (Nogaret, 1984: 258). Buradan anlaşılacağı üzere İslam 
fetihleriyle birlikte Bezabde Kalesi önemini yitirdiğinde bu jeopolitik 
mekân özelliğini Cizre Kalesi üstlenerek Ortaçağ’ın önemli bir kale 
yerleşimi halini almıştır. 

2. Cizre Kalesi 
Yukarı Mezopotamya olarak adlandırılan bölgenin doğusunda 

kalan Cizre, stratejik ve bir o kadar da önemli ticari ve askeri yolların 
kavşak noktasında kurulmuş olan kale, Cizre Kalesi ilçe merkezinde ve 
Dicle Nehri kenarında yaklaşık 55 hektar genişliğinde düz bir alanda 
tahkim edilmiş olup Anadolu’nun birçok kalesinde olduğu gibi Dışkale 
ve İçkale olarak iki bölümden oluşmaktadır. Cizre Kalesi’nin büyük bir 
bölümü günümüzde modern yerleşmenin altında kalırken, İçkale’si ise 
uzun bir süre askeri bölge olarak kullanım gördüğü için güvenlik 
tedbirleri nedeniyle araştırılamamış ve bilimsel dünyaya 
kazandırılamamıştır. Kalenin 2010 yılında Askeriye tarafından 
boşaltılması sonrasında Cizre Kaymakamlığı'nın yürüttüğü “Şehri Nuh 
Diriliyor” adlı proje kapsamında Mardin Müzesi Müdürlüğü’nün 
başkanlığı ve Prof.Dr. G.Kozbe’nin bilimsel danışmanlığı altında kalede 
2013-2017 yılları arasında ilk bilimsel arkeolojik kazılar 
gerçekleştirilmiştir (Resim 3). 
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2020: 274-275; Çevik ve Konuk, 2011, 23-25;Url 1, 2021; Tezcan, 2014b:107-
108).  
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Resim 3. Cizre Kalesi 2013-2017 yılı kazı alanları 

Cizre Bölgesi’nde uzun zaman Cizre’yle özdeşleştirilen Bezabde 
isimli bir sınır kalesinin varlığından bahseden en eski kaynak, Roma ve 
Sasani savaşları münasebetiyle Romalı asker ve tarihçi 
AmmianusMarcellinus’tur . Cizre’nin içinde bulunduğu bölgede, Geç 
Antik Çağ’da (MS 300-800) bir başka deyişle İslâmiyet’in doğuşuna yakın 
tarihlerde Bizans İmparatorluğu ile Sâsânîler arasında sürekli çetin 
savaşların olması nedeniyle en önemli kalelerden biri olan Bezabde’nin 
de aralarında bulunduğu çok sayıda kale inşa edildiğinden bahsetmiştik. 
Bir kısım tarihçiler ise Cizre Kalesi’nin Dicle Vadisi’nde bulunan Amida 
(Diyarbakır), Cepha (Hasankeyf), TellFafan (Çattepe) gibi kaleler ile 
birlikte İmparator Diocletianus tarafından inşa edildiğini kaydederler. 
Şehrin, Sasani hanedanlığının kurucusu Sasani Kralı I.Ardeşir (226-241) 
tarafından inşa edildiği belirtilen Mustavfi’den hareketle, Cizre 
Kalesi’nin de söz konusu tarihte kurulmuş olması güçlü bir ihtimaldir. 
Bu döneme kadar gitmesine rağmen kalenin, Sasanilerden geriye kalan 
köy kalıntıları üzerinde 812’de yönetime geçen Arap Tağlibileri’nden 
Hasan bin Ömer et-Tağlibi tarafından 815 yılı itibarıyla yeniden inşa 
edildiğini kaydedenler olduğu gibi, daha erken döneme ait VIII. Emevi 
Halifesi Ömer bin Abdulaziz (717-720) tarafından inşa edildiğini 
söyleyen kaynaklar da bulunmaktadır. Cizre şehrinin surlarla çevrili 
olduğunu kaydeden en eski İslam müellifi ise coğrafya âlimi, tarihçi ve 
seyyah İbn-i Havkal’dır (Kozbe ve Güngör, 2021,Baskıda; Tüzün 2014, 
85-86.).  

 

El-Cezire Bölgesi, İslamiyet'ten önce ve İslam tarihinin başlarında 
bu bölgeye iskân ettirilen Arap kabilelerinin isimlerine göre bu bölge; 
“Diyar-ı Mudar”, “Diyar-ı Rebia” ve “Diyar-ı Bekir” olmak üzere üç ayrı 
bölgeye ayrılmıştır. Bu dönemde El-Cezire Bölgesi’nde Cizre’nin içinde 
yer aldığı doğu bölgesindeki; Diyar-ı Rebia sınırları içerisinde Nusaybin, 
Silopi, Sincar ve Dara yer almakla birlikte El-Makdisi’ye göre bu bölgenin 
idari merkezinin Musul olduğunu belirtmiştir (Keleş, 2019: 267-268; 
Karan, 2016: 114-116). 

Cizre, Hz.Ömer zamanında İyaz b. Ganem komutasındaki ordu 
tarafından kuşatıldığında buranın halkına teslim olmaları söylenmiş ve 
kendi istekleri ile 639 yılında İslam ordusuyla savaşmadan fethedilmiştir 
(Keleş, 2019: 21). Özellikle 639 yılında başlayan İslami fetihlerle beraber 
adı geçen bölge, Dicle Nehri’nin bu alanda kıvrılıp, bir su adası gibi 
görüntü oluşturmasıyla, Arapça “ada” anlamına gelen “el- Cezire” 
ismiyle anılmaya başlanır  (Kozbe ve Gök, 2018: 209-318) (Resim 4). Bu 
nedenle Cizre şehri de şehrin yöneticisi Ömer’den yola çıkarak “Cezire-i 
ibn-i Ömer” olarak adlandırılmıştır. Ancak Cizre’nin kurulduğu tarihe 
yakın dönemde Ortaçağ İslâm tarihçileri, şehrin M.815’den (H.200’ler) 
sonra Hasan b.Ömerb.Hattâb et-Tağlibî tarafından tesis edildiğini 
kaydederler (Güneş, 2011: 135). Dolayısıyla Cizre'nin İslâm Dönemi’nde 
bilinen ismi olan Cezire-i ibn Ömer'in, 812’de başa geçen ve 865 yılında 
ölen Abbasi Sultanı Hasan bin Ömer bin el-Hattab et-Tağlibi’den geldiği 
tercih edilen yaygın görüştür. Sonuç olarak Cizre’de çok büyük imar 
faaliyetlerinde bulunan ve surların tamamını onaran Ömer bin el-Hattab 
et-Tağlibi’ye izafeten Cezire-i ibn-i Ömer adının verilmiş olduğunu 
söyleyebiliriz (Kozbe ve Güngör, 2021,Baskıda; ).   

 
Resim 4. Cizre Kalesi’nin 1960 ve 2021 yılı coronamap görüntüleri 
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Resim 4. Cizre Kalesi’nin 1960 ve 2021 yılı coronamap görüntüleri 
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Bu doğrultuda Cizre’nin tarihsel süreç içerisinde, Sasani, Emevî, 
Abbasî Selçuklu, Zengi,  Artuklu, Eyyubi, Moğol, Akkoyunlu, Safevi ve 
Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok uygarlığın hâkimiyeti altında 
kaldığını ağırlıklı olarak yazılı kaynaklardan öğrenmekteydik.  Zengiler 
Dönemi’nden itibaren burada emirliklerin/Atabeglerin kurulduğu 
görülmüştür. Osmanlılar, 1627 yılında Cizre emirliğine el koyarak şehir 
1841 yılına dek Diyarbakır sancağına tabi kaldığı gibi bu tarihten sonra 
ise idarî açıdan Musul vilayetine bağlanmıştır. Bu dönemde Emir 
Bedirhan bölgeden sorumluydu. Bedirhan, birbirlerinden ayrı hareket 
eden birçok aşireti kendi bünyesi altına aldıktan sonra 1847 yılında 
Osmanlı’ya karşı bir isyana girişmeleri sonucunda sürgün edildikleri 
bilinmektedir (Sābān ve Güneş, 2013: 156). 

Cizre Kalesi’nde, 2013-2017 yıllarında gerçekleştirilen arkeolojik 
kazılar sonucunda yukarıda adı geçen uygarlıkların hâkimiyeti altındaki 
bu kale-kent yerleşmesinde çok sayıda eklenti ve onarımların yapıldığı 
tespit edilmiştir.   

Nitekim Al-Ya’kubi ve Aboulfeda’nın, 10.yy’da Cezirat İbn-
Ömer’in zaptedilemez özelliği bakımından oldukça meşhur olduğundan 
(Nogaret, 1984: 258) bahsetmesi hiç şüphesiz bunun temel sebebi kalenin 
kurulduğu alanın topoğrafik ve stratejik özelliğine borçludur. Cizre 
Kalesi’nin bazalt taşlarından yapılmış surları ve burçlarıyla güçlü 
savunma sisteminin yanı sıra kurulduğu dönemde de kale çevresindeki 
hendekten geçen Dicle’nin bu muhkem yapıya bir ada rolü vermesiyle 
oluşturulmuş ikinci bir savunma setinin varlığıyla da kalenin stratejik ve 
mekânsal özelliği ön plana çıkmasını sağlamıştır. 

Cudi Dağı’nın gölgesindeki en önemli stratejik noktalardan birini 
oluşturan Cizre Kalesi’nin özellikle İslam fetihlerinden sonra adından söz 
ettirmesinin temel dayanaklarına bakıldığında; 

 Bezabde Kalesi gibi saldırı ve savunma mekanizmasına uygun 
olmayan daha dağlık alanda yer almaması, 

 Dicle Nehri’nin Cizre Kalesi’nden itibaren bir liman görevi 
görmesinin yanında nehir taşımacılığında buradan itibaren daha 
elverişli olması (Mezopotamya düzlüğüne akması), 

 Cizre Kalesi’nin çevresinde çok sayıda su kaynağının yer alması, 

 

 Tarımsal anlamda zengin Cizre ve Silopi Ovası’na hâkim bir 
nokta yer alması, 

 Cizre Kalesi’nin Anadolu- Mezopotamya arasındaki kuzey-
güney eksenindeki Dicle vadisi ile doğal dağlık geçiş 
noktalarının önünde yer alması, 

 Cizre Kalesi’nin yaklaşık 55 hektar büyüklüğünde ve bazalttan 
yapılmış oldukça güçlü savunma sistemine sahip bir kale-kent 
yerleşimi olması, 

 Ticari ipek yolu güzergâhındaki Nusaybin ve Habur-Zaho 
arasında kilit noktada tahkim edilmiş olması  

gibi önemli unsurlara sahip olmasından dolayı kuruluşundan 
itibaren ön planda olmuştur. Nitekim günümüzde bile Türkiye-Irak -
Suriye üçgenindeki konumu bu ilçeyi bölgedeki diğer yerleşim 
yerlerinden ayrı kılmaktadır.  

Cizre Kalesi’nin başta askerî mimari işlevinin yanında idari, siyasi, 
kültürel ve ekonomik anlamda birçok görevin yüklendiği kale-kent 
bütünlüğü gösteren önemli bir merkezdir.  Cizre Kalesi’nden 
günümüzde ayakta kalmış olan en önemli kesimi İçkale’dir.  İçkale’de 
2013-2107 yıllarında, Sarayburnu, Karargâh Binası, Seyfiye Mescidi ve 
Medresesi, Yemekhane Binası, Sur Önü, Müştemilat Alanı ve Mirlerin 
Bahçesi gibi farklı sektörlerde kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kalede 
tespit edilen taşınmaz ve taşınır eserler sayesinde bu yerleşim yerinin 
sahip olduğu dönemlerin fiziksel dokusunu anlamamızı sağlamak adına 
oldukça önemli veriler elde edilmiştir. Nitekim bu tahkimatın yapım 
tarihi ile ilgili bazı sektörlerden elde edilen verilere baktığımızda kale 
mimarisinin en önemli kısmı hiç şüphesiz Mem-u Zin Burcu/Zindanı’dır. 
Bu mimari unsur, şu anda Cizre Kalesi’nde en erken tarihli alan olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Mem- u Zin Burcu/Zindanı, Cizre Kalesi’nde, 
doğu-batı yönünde uzanan İçkale’nin Güney Sur Duvarı üzerinde yer 
alan daire biçimli bir burçtur; ancak halk arasında “Mem-u Zin Zindanı” 
olarak bilinmektedir. Güneyden, sur duvarlarında yer alan kemerli bir 
kapıdan girilen, at nalı formlu plana sahip, tek katlı, çift cidarlı Mem-u 
Zin Zindanı/Burcu’nun üst örtüsü, beşik tonozlu ve kubbelidir (Resim 
5). Burç içerisinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında Roma Dönemi’ne 
tarihlenen bir malzeme ile karşılaşılmamış olunsa da mimari yapı 
özellikleri burcun ilk temellerinin, Geç Roma Dönemi’nde atıldığını ve 
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yüzyıllar boyunca farklı amaçlarla kullanılan yapının içi devamlı olarak 
kültür toprağı ile doldurulduğu anlaşılmaktadır. Yapı içerisinde ele 
geçen seramik cürufları ve kalıp parçalarının yanı sıra kaledeki hiçbir 
kazı alanında daha önce tespit edilmeyen ancak burada açığa çıkarılan 
ince cidarlı emzikli minyatür testiler ile minyatür çanakları göz önüne 
alırsak, burasının özellikli bir mekân olabileceğini de düşünebiliriz. 
Bununla birlikte, yapı için daha önceleri öne sürülen Pers/Sasani 
etkisinde bir “Ateşgede” olduğuna dair herhangi bir arkeolojik veri tespit 
edilememiştir.  Mem u Zin Zindanı/Burcu’nda seramik buluntular 
dışında bir adet 1189 tarihli Musul Atabeyliği Dönemi’ne ait Cizre 
Hâkimi MuizuddinSencerşah adına basılmış sikke ile 12.-19. yüzyıllar 
arasına tarihlenen bir grup sikke ve bir adet 19. yüzyıl tarihli metal 
damga mühür ele geçmiştir. Dolayısıyla Mem u Zin Zindanı/Burcu’nda 
kesin tarih veren en erken buluntunun, 1189 tarihli Sencerşah sikkesi 
olduğunu söyleyebiliriz (Kozbe ve Güngör, 2021,Baskıda; Keser-Kayaalp 
2012, 446.). 

Mimarisi ve süslemeleri dikkate alınarak yapının kesin olarak 
tarihlendirilmesi kolay görünmese de, Geç Antik Dönem’de (MS 300-800) 
yapıldığı kesindir. Diğer yandan Roma/Bizans inşa tekniklerinin 
kullanıldığı yapının, bölge 363’lerde Sasanilerce alınmadan önce inşa 
edilmiş olması gerektiğini de belirtmeliyiz. Ancak söz konusu yapım 
teknikleri, Erken İslam Dönemi’nde de süreklilik göstermektedir. 
Etkileşimler ve süreklilikler nedeniyle bu tür yapıları, Bizans, Sasani ya 
da Erken İslâm Dönemi diye ayırt etmek güçleşmektedir. Dairesel planlı 
bu yapının Bizans Dönemi’nde yapılmış benzerlerine, Dara, Amida 
(Diyarbakır) ve Constantia (Viranşehir)’da rastlanılırken; Lübnan’daki 
Anjar ile Ürdün’deki Ayla şehirlerinde ise Erken İslam Dönemi’ne ait 
benzerleri mevcuttur (Keser-Kayaalp 2012, 446). 

 

 
Resim 5.Mem uZin zindanı/burcu genel görünümü ve mimari plan çizimi 

Diğer bir sektör ise Cizre Kalesi ile özdeşleştirilmiş olan Belek 
Burcu’dur. Cizre Kalesi’nin ve Cizre’nin simgesi gibi olan Belek 
Burcu’nun kitabesi yoktur. Kaynağı olmayan rivayetlere göre burcun, 
1596 yılında Cizre beylerinden Şeref Muhammed bin Han Abdal 
tarafından yaptırıldığı söylenilmektedir. 12 Eylül 1595/7 Muharrem 1004 
tarihli Osmanlı buyruğu, Cizre hâkimi Mir Şeref’in o tarihte Cizre 
Beyliği’nin başında olduğunu göstermektedir. Bu nedenle Belek 
Burcu’nun kesin yapım tarihi, Şeref Han bin Han Abdal’ın yaşadığı 16. 
yüzyıl sonuna denk gelmektedir. Ancak Sur Önü sektöründe tarafımızca 
gerçekleştirilen kazılar sonucunda, her ne kadar sur duvarının temel 
seviyesine kadar inilemese de Belek Burcu’nun güneyden, arkasında 
doğu-batı yönünde uzanan İçkale Kuzey Sur Duvarı’na organik olarak 
bağlandığı tespit edilmiştir. Buna göre sur duvarının temel yapısı da 
Belek Burcu’nun devamını sağlayan nitelikte olmalıdır ve burcun inşa 
tarihi 16. yüzyıldan çok daha erkene çekilmelidir. Bu da Belek Burcu’nun 
Belek bin Behram bin Artuk (12.yy) tarafından yapıldığını söyleyen bir 
başka rivayetin de dikkate alınmasını sağlamıştır (Kozbe ve Güngör, 
2021,Baskıda).  

Seyfiye Mescidi’nin bulunduğu alanda gerçekleştirilen kazı 
çalışmaları kapsamında ise bir grubu mescidin doğusunda; diğer grubu 
ise mescidin güney duvarı ile doğu duvarının kesiştiği köşede olmak 
üzere iki grup halinde, aynı özelliklere sahip 155 adet gümüş sikke 
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bulunmuştur. Okunan sikkelerin ön yüzünde I. Ahmet (1603-1617; 
14.Osmanlı padişahı; 93. İslam halifesi) tuğrası, arka yüzünde yoğun 
korozyon olmakla birlikte Arapça yazı yer almaktadır. Bunun dışında 
yapı içerisinde dağınık halde başka sikkeler de ele geçmiştir. Özellikle 16. 
yy. İspanyol Kolonileri’ne ait iki sikkenin burada bulunması (Kozbe ve 
Güngör, 2021,Baskıda), Cizre’nin İpek Yolu üzerindeki önemini bir kez 
daha vurgulamak adına oldukça önemlidir (Resim 6).  

 
Resim 6. İspanyol kolonilerine ait sikkeler ile ithal Uzak Doğu porselen 
örneği 

Cizre Kalesi’nde 2013-2017 yılları arasında gerçekleştirilen 
arkeolojik kazılar sonucunda tespit edilen buluntulara bakıldığında, en 
erken 12. yüzyıl olmak üzere 19. yüzyıla kadar uzanan bir yerleşim 
silsilesinin var olduğu anlaşılmıştır. Cizre Kalesi erken seramiklerinin 
benzer örneklerinin 12.-13. yüzyıllarda Kuzey Mezopotamya, İran ve 
Anadolu’da görülmesinden yola çıkarak Cizre Kalesi seramiklerini de 
aynı yüzyıllar arasına tarihlemek mümkündür Dolayısıyla söz konusu 
geleneklerle başlayan Cizre seramiklerinin en geç örnekleri de 19. yüzyıl 
Geç Osmanlı Dönemi’ne kadar uzanmaktadır. Oldukça geniş bir süreç 
içine yayılan bu Anadolu Selçuklu/Artuklu, Beylikler ve Osmanlı 
Dönemi seramikleri, farklı üslup özellikleri gösterirler. Sırlı ve Sırsız 
Seramikler’den oluşan Cizre Kalesi örnekleri içerisinde ayrıca ithal İran, 
Suriye ve Avrupa seramikleri ile Uzak Doğu/Çin porselenleri de yer 
almaktadır (Kozbe ve Gök, 2018: 318- 319). 

Bu bağlamda, Cizre Kalesi 2013-2017 yılları arkeolojik kazıları 
ışığında elde edilen buluntulardan yola çıkılarak bu yerleşimin tahkim 
edildiği tarih aralığı şimdilik en erken 12.yy’a kadar geriye gittiği tespit 
edilmiştir. Ancak kalenin bazı bölümlerinde özellikle Mem-u Zin 
Burcu/Zindan’ın mimari yapı tekniğinin Geç Antik Çağ’a kadar 

 

çekilebilmesi mümkündür. Etkileşimler ve süreklilikler nedeniyle bu tür 
yapıları, Bizans, Sasani ya da Erken İslâm Dönemi diye ayırt etmek 
güçleşmektedir. Mimarisi ve süslemeleri dikkate alınarak yapının kesin 
olarak tarihlendirilmesi kolay görünmese de, Geç Antik Dönem’de (MS 
300-800) yapıldığı kesindir. Diğer yandan Roma/Bizans inşa 
tekniklerinin kullanıldığı yapının, bölge 360’larda Sasanilerce alınmadan 
önce inşa edilmiş olması gerektiğini de belirtmeliyiz (Keser-Kayaalp 
2012, 446; Kozbe ve Güngör, 2021,Baskıda) 

Cizre Kalesi arkeolojik kazılarının 2017 sezonundan sonra maddi 
ve mücbir sebeplerden dolayı sonlandırılması, Tonozlu Yapı 
Kompleksi/Saray Sektörü, Sarayburnu gibi bazı alanlarda çalışmalar tam 
anlamıyla tamamlanamamıştır. Bu nedenle kalede sürdürülecek yeni 
dönem arkeolojik kazı çalışmaları ile kalenin tahkimat tarihinin daha 
geriye çekilebilme olasılığı bulunmaktadır. 

Sonuç 
Cizre Bölgesi’nin erken dönemlerden itibaren Mezopotamya ve 

Anadolu arasındaki stratejik konumu ve bu temel faktörün de içinde 
barındırdığı çevresel etki parametresi bölgeye mekânsal anlamda 
merkezi güç noktası niteliğini kazandırmıştır. Hiç şüphesiz doğal ve 
beşeri etkenlerin olumlu bir yansıması sonucu bu avantajları bünyesinde 
toplandığından yüzyıllarca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. 
Günümüzde bile Türkiye, Irak ve Suriye gibi üç ülkenin kavşak 
noktasında yer alan Cizre’nin bu misyonu halen taşıdığı bilinmektedir. 

Tarihsel süreç içerisinde Bezabde’nin Geç Antik Çağ’da özellikle 
Roma-Sasani mücadeleleri kapsamında oldukça ön planda olduğu, İslam 
fetihleriyle birlikte bölgedeki Roma ve Sasani hâkimiyetine son veren 
İslam orduları, bu süreçten sonra çevresel etki alanında kilit rol görevi 
gören jeostratejik misyonunu Cizre Kalesi’ne devrettiği görülmüştür.  

Özellikle Ortaçağ’da oldukça önemli bir yere sahip olan Cizre 
Kalesi, ilk kurulduğunda yaklaşık 55 hektarlık alana sahip kale-kent iken 
günümüzde modern Cizre şehrinin gelişmesiyle bu önemli tahkimatın 
büyük bir bölümü modern yapıların altında kalarak tahribata maruz 
kalmıştır. Bezabde ve Cizre Kalesi’nin stratejik konumları ve ellerinde 
bulundurdukları askeri, ekonomik, sosyal ve kültürel etkenlerin bu 
noktalara kazandırdığı dinamizm ile kendi dönemlerinde bölgede 
merkezi çevresel kontrol mekanizmasına sahip vazgeçilmez iki önemli 
tahkimat olarak karşımıza çıkmalarındaki rolü hiç şüphesiz konumlarına 
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borçludur. Cudi Dağı’nın gölgesindeki stratejik bir nokta olan Cizre 
Bölgesi’nin; 

 Türkiye-Suriye ve Irak üçgenindeki jeopolitik ve stratejik 
konumu erken dönemlerden itibaren kuzey-güney ekseninde 
Anadolu-Mezopotamya arasındaki Dicle Vadisi ile doğal dağ 
geçitleri gibi geçiş noktalarına sahip olması, 

 Erken uygarlıklardan itibaren Kaşiyari ve Cudi Dağı’nın kuzey 
ile güney arasında tampon bir bölge olma özelliğine sahip 
olması, 

 Anadolu-Mezopotamya için bir yaşam kaynağı olan Dicle 
Nehri’nin bu bölgeden geçmesinin yanı sıra bölgede Kızılsu, 
Nerdus, Hezil, Saklan gibi zengin su kaynaklarının yer alması, 

 Zengin tarımsal topraklara sahip olması, 

 Roma ve Sasani devletleri arasında MS 298 yılında imzalanan 
Nusaybin Antlaşması ile Nusaybin’in ticaret merkezi 
yapılmasıyla doğu-batı ekseninde Nusaybin-Silopi-Habur-Zaho 
ticari güzergâh hattının, İpek Yolu’nun kilit noktasında yer 
alması, 

 Hellenistik-Part ve Roma-Sasani mücadeleleri kapsamında sınır 
görevi gören Fenik/Bezabde Kalesi’nin 7. yüzyılda İslam 
fetihleriyle bu misyonunu kaybedip yine aynı bölgede yer alan 
Cizre Kalesi’nin bu rolü üstlenmesi,  

 Cizre Kalesi’nin yaklaşık 55 hektar genişliğinde korunaklı bir 
alanda tahkim edilmiş sadece bir ordugâh değil de bir kale-kent 
olması 

gibi hem doğal coğrafi faktörler; hem de toplumsal, kültürel, 
ekonomik, politik ve idari gibi yerleşim yerlerini şekillendiren bileşenler, 
söz konusu bu bölgeye jeostratejik bir mekân rolü kazandırtmıştır. Ancak 
birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Cizre Bölgesi’nde çok sınırlı sayıda 
arkeolojik kazılar ve araştırmalar gerçekleşmiştir. Bölgenin tanıtımı ve 
görünürlülüğü adına bu tür araştırmaların artırılması, Cudi Dağı’nın 
gölgesindeki Cizre hakkında bildiklerimizi muhakkak artıracaktır. 
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Öz: Anadolu’nun güneydoğusundaki Şırnak, birbirinden tamamen farklı 
iki coğrafi birime sahiptir. Geniş ovaların yer aldığı Cizre, Silopi ve İdil 
İlçeleri, Kuzey Mezopotamya’nın kuzey uzantısıdır. Van Gölü Havzası ile 
Kuzey Mezopotamya arasında kalan ve yüksek dağ sıralarının bulunduğu 
Güçlükonak, Şırnak Merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri ise 
güneyindeki ovalık alandan hem coğrafik hem de kültürel olarak tümüyle 
farklıdır ve Doğu Anadolu ile ilişkilidir. Kentin doğusunda yer alan ve 
“Dağlık Şırnak” olarak tanımlanabilecek bu yüksek rakımlı alanda, 
2017’den itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleri ile arkeolojik 
yüzey araştırmaları yürütülmektedir. Projenin çalışma alanı; batıda, batısı 
ve güneyi Dicle Nehri ile çevrelenmiş Gabar Dağı ile doğuda Hakkâri 
Kütlesi arasında kalan bölgedir. Cizre-Silopi Ovalarının aksine Dağlık 
Şırnak Bölgesi, çalışma alanımızın batısında bulunan Cudi Dağı’nın güney 
eteklerindeki Yeni Assur Dönemi Kaya Kabartmaları dışında, bugüne kadar 
bilimsel araştırmalardan yoksun kalmıştır. Bölgenin arkeolojik sıradüzenine 
dair yapılan araştırmalar sırasında, Dağlık Şırnak Bölgesi’nin Geç Neolitik 
Dönem’den Demir Çağ’a kadar iskân gördüğü anlaşılmıştır. Yürütülen 
çalışmaların en baskın buluntu grubunu dirheler oluşturur. Çalışma 
alanımızın batısındaki Gabar Dağı’nın yüksek yamaçlarından başlayan ve 
doğuya doğru yoğunlaşan bir dokuyla temsil olan dirheler; mimari açıdan 
bir standarta sahiptir ve kule biçimli inşa edilmişlerdir. Dirheler ile birlikte, 
Şırnak Merkez İlçe ve Güçlükonak’ta çoğu Dicle Nehri’nin ya da bu nehirle 
birleşen suların sekileri üzerinde höyük ve tek dönemlik yerleşimler de 
tespit edilmiştir. Dağlık Şırnak yüzey araştırmasının kronolojik olarak en 
erken döneme tarihlenen buluntu topluluğu ise Cudi Dağı Vadisi’nde 
bulunmuştur. Kaynağını Cudi’den alan ve güneyde Dicle Nehri ile birleşen 
Nerdüş Çayı’nın güney sekisi üzerinde, Singuber Mevkii’nde açılan bir 
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kaçak kazı çukuru içinde bulunan çanak çömlekler, bölgede günümüzden 
yaklaşık 8 bin yıl öncesinde yerleşim olduğunu kanıtlar niteliktedir. 
Bulunan çanak çömlekler ayrıca Hassuna-Samarra türü seramik gruplarının 
bugüne değin tespit edilen en kuzeydoğudaki buluntu yeri olma özelliği 
taşımaktadır. Ayrıca, Singuber’in kuzeyinde, Nerdüş Çayı’nın doğu sekisi 
üzerinde yer alan Divin Yerleşmesi’nde, yakın dönemde terk edilmiş köy 
kalıntısının altında Demir Çağ’a tarihlenen çanak çömlekler bulunmuştur. 
Yanı sıra Cudi Dağı’nın kuzeybatı eteklerinde, Çobanbey Deresi’nin güney 
kıyısında bulunan höyükte de yine Demir Çağ’a ait bulgulara 
rastlanılmıştır. Cudi Dağı’ndan, Yakındoğu geçmişinin tarihi arşivi 
niteliğindeki Assur yazılı kaynaklarında da bahsedilir. Bunlar içinde, Yeni 
Assur kralı Sin-ahhe-riba’nın (M. Ö. 8. yüzyıl sonu 7. yy başı) Nipur (Cudi) 
Dağı’nın zirvelerine, oradan da dağlık Ukku bölgesine yaptığı seferi anlatan 
yazıtlar en önemlilerdendir. Hem bu sefer yazıtları, hem de kral Sin-ahhe-
riba tarafından yaptırılan kaya kabartmaları, Cudi Dağı’nın Demir 
Çağı’ndan itibaren yerleşim gördüğünü göstermektedir. Bununla birlikte 
yürütülen yüzey araştırmalarında bulunan höyük ve yamaç yerleşimleri 
bölgede çok daha erken dönemlerden itibaren yaşamsal alanlar oluştuğu 
gösterir. İlk bulgulardan hareketle, Cudi Dağı eteklerinde, özellikle de 
Nerdüş Vadisi’nde kapsamlı çalışmaların yürütülmesi gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Arkeolojik Yüzey Araştırması, Dağlık Şırnak, Cudi 
Dağı, Singuber, Geç Neolitik. 

MOUNTAINOUS SIRNAK ARCHAEOLOGICAL SURVEY AND A 
LATE NEOLITHIC SETTLEMENT IN THE MOUNT CUDI VALLEY: 

SINGUBER 

Abstaract: Şırnak which is located in the southeast of Anatolia contains two 
completely different geographical units. The districts of Cizre, Silopi, and 
İdil, which feature wide plains are the north extension of Northern 
Mesopotamia. The districts of Güçlükonak, central Şırnak, Uludere, and 
Beytüşşebap between the Van Lake Basin and Northern Mesopotamia 
feature elevated mountain ranges, and geographically as well as culturally 
they are completely different from the lowlands to their south, and they are 
associated with Eastern Anatolia. In this high altitude area located in the 
east of the city and can be defined as "Mountainous Şırnak", archaeological 
surveys have been carried out with the permission of the Ministry of 
Culture and Tourism since 2017.The working area of the project; It is the 
region between the Gabar Mountain in the west, surrounded by the Tigris 
River in the west and south and the Hakkari Mass in the east. Unlike the 
Cizre-Silopi Plains, the Mountainous Şırnak Region has been deprived of 
scientific research until today, except for the Neo-Assyrian rock reliefs on 
the southern skirts of Mount Cudi, located in the west of our study 
area.During the researches on the chronology of the region, it was 
understood that the Mountainous Şırnak Region was inhabited from the 
Late Neolithic Period to the Iron Age.Dirhes constitute the most dominant 
group of finds in the survey.Dirhes, which are represented by a texture that 
starts from the high slopes of Gabar Mountain in the west of our study area 
and intensifies towards the east; they have an architectural standard and 

 

were built in the form of a tower.Along with the dirhee, mounds and 
single-period settlements have been identified in Şırnak Central District and 
Güçlükonak, mostly on the banks of the Tigris River or the small waters 
joining this river.Chronologically the earliest collection of finds of the 
Mountainous Şırnak survey was found in the valley of Mount Cudi.Pottery 
found in an illicit digging pit in Singuber Mevkii on the south bench of the 
Nerdüş Stream, which takes its source from Cudi and joins the Tigris River 
in the south, proves that the region was inhabited approximately 8 
thousand years ago.The pottery found is also the most northeast find place 
of the Hassuna-Samarra type ceramic groups discovered so far.In addition, 
pottery dating to the Iron Age was found under the recently abandoned 
village remains in the Divin Settlement located on the east bench of the 
Nerdüş Stream, north of Singuber and also Iron Age finds were also found 
in the mound on the northwestern skirts of Mount Cudi, on the south bank 
of the Çobanbey Stream.Cudi Mountain is also mentioned in Assyrian 
written sources, which are the historical archives of the Near East history. 
Among these, the inscriptions describing the expedition of the Neo-
Assyrian king Sin-ahhe-riba (late 8th century BCE, early 7th century BCE) 
to the peaks of Nipur (Cudi) Mountain and from there to the mountainous 
Ukku region are among the most important. Both the inscriptions and the 
rock reliefs built by the king Sin-ahhe-riba show that Mount Cudi was 
inhabited since the Iron Age. However, mounds and settlements found in 
the surveys carried out indicate that living areas have been formed in the 
region from much earlier periods. Based on the first findings, it becomes 
clear that comprehensive studies should be carried out on the foothills of 
Cudi Mountain, especially in the Nerdüş Valley. 
Key Words: Archaeological Survey, Mountainous Şırnak, Mount Cudi, 
Singuber, Late Neolithic. 

Giriş 
Anadolu’nun güneydoğusundaki Şırnak, birbirinden tümüyle 

farklı ikicoğrafi bölümden oluşur. İlki; rakımı 300-400 metre 
arasındaolan, geniş ovaların yer aldığı Cizre, Silopi ve İdil ilçeleri; ikincisi 
ise Güneydoğu Toroslar sistemine bağlı yüksek kütlelerin bulunduğu, 
rakımı doğuya doğru artarak 2500 metreye ulaşan dağ sıralarınca 
kuşatılmışGüçlükonak, Şırnak Merkez, Uludere ve Beytüşşebap 
ilçeleridir. Şehrin ova kısmı Kuzey Mezopotamya’nın kuzey uzantısıdır, 
Dağlık Şırnak olarak tanımlanabilecek kuzey ve doğu bölümleri ise Doğu 
Anadolu ile ilişkilidir. Bu farklı topoğrafiközellikler şehrin idari 
bölünmesine de yansımış, batıdaki, Güçlükonak ve Şırnak İl merkezi 
Güneydoğu Anadolu, Uludere ve Beytüşşebap İlçeleri de Doğu Anadolu 
Bölgesi sınırları içerisinde kalmıştır.  

Kuzeydoğusundaki dağlık alandan kaynağı alan Botan Suyu’nun 
Dicle Nehri ile birleştiği vadinin doğusundan itibaren biri kuzeyde, 
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bölgede çok daha erken dönemlerden itibaren yaşamsal alanlar oluştuğu 
gösterir. İlk bulgulardan hareketle, Cudi Dağı eteklerinde, özellikle de 
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Anahtar Kelimeler: Arkeolojik Yüzey Araştırması, Dağlık Şırnak, Cudi 
Dağı, Singuber, Geç Neolitik. 

MOUNTAINOUS SIRNAK ARCHAEOLOGICAL SURVEY AND A 
LATE NEOLITHIC SETTLEMENT IN THE MOUNT CUDI VALLEY: 

SINGUBER 

Abstaract: Şırnak which is located in the southeast of Anatolia contains two 
completely different geographical units. The districts of Cizre, Silopi, and 
İdil, which feature wide plains are the north extension of Northern 
Mesopotamia. The districts of Güçlükonak, central Şırnak, Uludere, and 
Beytüşşebap between the Van Lake Basin and Northern Mesopotamia 
feature elevated mountain ranges, and geographically as well as culturally 
they are completely different from the lowlands to their south, and they are 
associated with Eastern Anatolia. In this high altitude area located in the 
east of the city and can be defined as "Mountainous Şırnak", archaeological 
surveys have been carried out with the permission of the Ministry of 
Culture and Tourism since 2017.The working area of the project; It is the 
region between the Gabar Mountain in the west, surrounded by the Tigris 
River in the west and south and the Hakkari Mass in the east. Unlike the 
Cizre-Silopi Plains, the Mountainous Şırnak Region has been deprived of 
scientific research until today, except for the Neo-Assyrian rock reliefs on 
the southern skirts of Mount Cudi, located in the west of our study 
area.During the researches on the chronology of the region, it was 
understood that the Mountainous Şırnak Region was inhabited from the 
Late Neolithic Period to the Iron Age.Dirhes constitute the most dominant 
group of finds in the survey.Dirhes, which are represented by a texture that 
starts from the high slopes of Gabar Mountain in the west of our study area 
and intensifies towards the east; they have an architectural standard and 

 

were built in the form of a tower.Along with the dirhee, mounds and 
single-period settlements have been identified in Şırnak Central District and 
Güçlükonak, mostly on the banks of the Tigris River or the small waters 
joining this river.Chronologically the earliest collection of finds of the 
Mountainous Şırnak survey was found in the valley of Mount Cudi.Pottery 
found in an illicit digging pit in Singuber Mevkii on the south bench of the 
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thousand years ago.The pottery found is also the most northeast find place 
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the surveys carried out indicate that living areas have been formed in the 
region from much earlier periods. Based on the first findings, it becomes 
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Key Words: Archaeological Survey, Mountainous Şırnak, Mount Cudi, 
Singuber, Late Neolithic. 

Giriş 
Anadolu’nun güneydoğusundaki Şırnak, birbirinden tümüyle 

farklı ikicoğrafi bölümden oluşur. İlki; rakımı 300-400 metre 
arasındaolan, geniş ovaların yer aldığı Cizre, Silopi ve İdil ilçeleri; ikincisi 
ise Güneydoğu Toroslar sistemine bağlı yüksek kütlelerin bulunduğu, 
rakımı doğuya doğru artarak 2500 metreye ulaşan dağ sıralarınca 
kuşatılmışGüçlükonak, Şırnak Merkez, Uludere ve Beytüşşebap 
ilçeleridir. Şehrin ova kısmı Kuzey Mezopotamya’nın kuzey uzantısıdır, 
Dağlık Şırnak olarak tanımlanabilecek kuzey ve doğu bölümleri ise Doğu 
Anadolu ile ilişkilidir. Bu farklı topoğrafiközellikler şehrin idari 
bölünmesine de yansımış, batıdaki, Güçlükonak ve Şırnak İl merkezi 
Güneydoğu Anadolu, Uludere ve Beytüşşebap İlçeleri de Doğu Anadolu 
Bölgesi sınırları içerisinde kalmıştır.  

Kuzeydoğusundaki dağlık alandan kaynağı alan Botan Suyu’nun 
Dicle Nehri ile birleştiği vadinin doğusundan itibaren biri kuzeyde, 



2.Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu

2nd International Symposium of The Flood, Noah’s Ark And Mount Cudi 

428
 

diğeri güneyde olmak üzere iki sıra dağ kuşağı birbirine paralel olarak 
doğu-batı yönlü uzanır. Kuzeydeki dağ sırası Van Gölü ile Botan Vadisi 
arasındadır ve Şirvan, Hizan, Bahçesaray, Çatak ile Gevaş yükseltisini 
oluşturur.   GüneybatıdaDicle Nehri, Botan Çayı’nı aldıktan sonra, 
güneye doğru dar ve çok derin vadilerden akarak doğuya doğru bir 
dirsek yapar ve Kasrik Boğazı’na kadar, ovalık alanla hemen kuzeyindeki 
yüksek dağ kütlelerini birbirinden ayırır veova-dağ sınırını çizer. Dicle 
Vadisi’nin hemen kuzeyindeki Güçlükonak, Şırnak Merkez ve doğuya 
doğru Uludere ile Beytüşşebap ikinci sıradağ kuşağının üzerindedir. 
Batıda Güçlükonak’ta Gabar Dağı ile başlayan ve doğuya doğru 
yükseltisi giderek artan silsile, Namaz, Cudi, Tanintanin, Kelmehmet, 
Altın Dağlar ve Kato gibi önemli dağları barındırır. Çalışma alanımızın 
hemen kuzeybatısındaki Eruh ve Pervari de ikinci sıradağ kuşağındadır 
ve Herekol Dağı da bu alandaki önemli yükseltidir.  

Doğu-batı doğrultulu olan ve doğuya doğru yükseltisi artan her iki 
sıradağ kuşağı Hakkâri Kütlesi ile birleşir ve bu yüksek rakımlı alan 
güneyde Kuzey Irak’a ve doğuda da Kuzeybatı İran’a doğru devam 
eder.1 

Batıda Dicle Nehri, kuzeybatıda Siirt Eruh-Pervari, kuzeydoğuda 
Van Çatak-Gürpınar, doğuda Hakkâri, güneydoğuda Kuzey Irak ve 
güneybatıda da Cizre-Silopi Ovaları ile çevrelenmiş Dağlık Şırnak 
bölgesinde, 2017 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleri 
ile arkeolojik yüzey araştırmaları yürütülmektedir (Resim 1).  

Dağlık Şırnak bölgesi, Orta Demir Çağ’da, Yakındoğu’nun iki 
büyük politik ve askeri gücü olan Assur ve Urartu krallıkları arasında 
tampon bölge karakterindedir. Yeni Assur yazılı kaynakları, bu dağlık 
alanda, her iki devletin de baskısına maruz kalan ve yerleri henüz tam 
olarak bilinemeyen birtakım devletlerin varlığından bahseder. İki büyük 
krallığın süregelen alan hâkimiyeti çabaları ve çatışmaları büyük ölçüde 
tampon bölgedeki bu devletler üzerinden gelişmektedir.2 

Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 
Bölgede 19. yüzyıl başlarından itibaren yapılan ilk bilimsel gezi ve 

araştırmalar batıdaki Cizre-Silopi ovalarında yoğunlaşır 3  buna karşın 
Dağlık Şırnak bölgesi, Cudi Dağı’nın güney eteklerinde yer alan Şah 
Vadisi’ndekikaya kabartmalarını esas alan çalışmalar dışında 
                                                 
1  Saraçoğlu 1956: 77 vd. 
2  Zimansky 2018: 247. 
3  Layard1853: 42-65 

 

araştırmalardan yoksun kalmıştır.  Yeni Assur Dönemi’ne ait olan 
kabartmalar, Hormuzd Rassam tarafından 1897’de 4  daha sonra ise 
kapsamlı bir araştırma ile Prof. Dr. Hayat Erkanal başkanlığındaki ekip 
tarafından 1986’da incelenmiştir.5 

Batıda Gabar Dağı ile başlayıp doğuda Kato Dağları ile sınırlanan 
yüzey araştırması çalışma alanımız,topoğrafik ve kültürel olarak “batı” 
ve “doğu” şeklinde iki alt birime ayrılabilir ve bu ayrımda Hezil Suyu 
sınır olarak kabul edilebilir. İncebel Dağları’nın batısından kaynaklanan 
Hezil Suyu,  Şenoba’nın kuzeyinde Dereler’den gelen Avgari Çayı’nı ve 
daha küçük suları da toplayarak güneye doğru akar, Robozik (Ortasu) 
Çayı’nın sularını da aldıktan sonra, güneybatıya doğru Türkiye-Irak 
sınırını oluşturur ve ardından da Habur Nehri ile birleşir.  

Hezil’in doğusunda yer alan Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri hızla 
artan yükseltisi ile batıya kıyasla daha izole bir görünüm sergiler. Yüksek 
dağ kuşakları bu bölgede birbirinden bağımsız küçük yaşamsal alanlar 
oluşturur. Dağlık Şırnak’ın doğusunda yürütülen çalışmalarda en sık 
karşılaşılan mimari unsurlar olarak dirhe türü yapılar tespit edilmiştir. 
Dirheler dışında tek dönemlik yerleşimler, mezarlar ve dirhelerin 
yapımında kullanılan taş işlikleri de bulunmuştur.  

Dirhe, kiklopik tarzda inşa edilmiş kule biçimli yapılara bölge 
halkı tarafından verilen isimdir. Dirhe biçimli yapılar, Van Gölü 
Havzası’nın güneyinde, Urartu maden yataklarının tespitine yönelik 
yapılan yüzey araştırmalarında6, Van-Hakkâri arasındaki bölgenin Tarih 
Öncesi Dönemlerini araştıran çalışmalarda7 ve Kuzeybatı İran’da yapılan 
yüzey araştırmalarında belgelenmiştir.8 

Dirheler ile ilgili en önemli özelliklerden biri, inşa edildikleri yerin 
seçimidir.  Tamamının yapımında çevrelerini ve birbirini görecek 
izlemsel noktalar tercih edilmiştir. Kule biçimli bu yapılar, bölgede 
ulaşımı sağlayan vadileri kontrol altında tutacak biçimde yüksek sırtlara 
ya da dağlık bölgelerdeki düzlüklere yapı grupları halinde 
yerleştirilmişlerdir.  Yüksek sırtlarına aralıklı olarak yerleştirilen dirheler 
gruplar halinde birer rota oluşturmaktadır (Resim 2).  

Dirheler, büyük bir sistemin parçaları görünümündedir ve mimari 
açıdan bir standarta sahiptir. Hepsi dörtgen planlıdır, çok büyük 

                                                 
4  Hormuzd Rassam 1897: 389 
5  Erkanal 1987: 111-119; Erkanal Ötkü, Erkanal 2020: 71 vd. 
6  Belli 1984: 39;Belli 2000: 385;  Belli 2012: 274. 
7  Özdoğan 2000, 299; Özdoğan 2009: 428; Özdoğan 2019: 112-116. 
8  Kleiss, Kroll 1978: 33, 62, Plt. 8; Khanmohammadi ve diğ.  2019: 86-92. 
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taşlardan yapılmıştır, kullanılan blokların çoğu işlenmemiş ya da hafifçe 
düzeltilmiştir. İri blokların arası daha küçük boyutlu taşlarla 
doldurularak duvar örgüsü oluşturulmuştur. Dirhelerin temel 
kısımlarında büyük taşlar, üste doğru ise daha küçük boyutlu bloklar 
kullanılmıştır. Boyutları büyük olanlar, topografyaya uydurularak eğimli 
yapılmışlardır (Resim 3). Duvar yükseklikleri korunmuş örneklerden 
yukarı doğru daralacak biçimde inşa edildiği ve iki örneğin verileriyle de 
hiç değilse bir kısmının en az iki katlı yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Dağlık Şırnak bölgesinin doğusunda bulunan Uludere’deki en 
önemli vadiler Hezil ve Robozik sularınca oluşmuştur. Türkiye-Kuzey 
Irak sınır bölgesindeki dağlık alandan doğan ve kuzeybatıya dirsek 
yaptıktan sonra Hezil ile birleşen Robozik Suyu, bölgedeki ender doğu-
batı doğrultulu nehir vadilerindendir. Hem Hezil hem de Robozik suları 
vadilerinde yanı sıra Uzungeçit yakınında, güneyde Şivan Deresi 
Vadisi’nde, yine güneyde Mergi Çayı ile birleşen Kayapınar Suyu 
Vadisi’nde ve İşkeft Deresi boyunca çok sayıda dirhe tespit edilerek 
belgelenmiştir.  

Çalışma alanımızın en doğusundaki Beytüşşebap coğrafik olarak 
Uludere ve Hakkâri ile bütünlük gösterir. Bölgenin ana ulaşım hattı, 
Habur Nehri ve kuzeydeki çok dağlık alanlardan kaynağını alan ve 
güneyde Habur ile birleşen Faraşin (Yeşilöz) Vadisidir.  

Beytüşşebap’ın kuzeybatısındaÇay Deresi,kuzeyde Gökçe Suyu, 
Merkez’de Singever Çayı,Faraşin Suyu ve Habur vadileri boyunca çok 
sayıda dirhe tespit edilmiştir. 

Beytüşşebap’ın kuzeyine doğru olan dirhe gruplarının büyük 
kısmı Faraşin Yaylası’na ulaşan yollar üzerindedir. Faraşin Yaylası, 
bölgenin hâlihazırdaki en büyük otlak alanlarından birisidir veVan-
Hakkâri-Şırnak sınırında yer alan yayla, yaklaşık 2500 m. rakımlı yüksek 
bir platodur. Derece, Çalyan, Yaşçimen, Rubil, Bincan gibi kaynağını 
yaylanın çevresindeki yüksek dağlardan alan onlarca küçük nehir, bu 
alanda birleşerek Faraşin Suyu’nu oluşturur.  

Faraşin Yaylası’nda, nehrin çizdiği menderesler çevresindeki 
sulak-bataklık alanların etrafında yer alan küçük doğal tepeler üzerinde 
ve yaylanın kuzeydoğu ucundaki yüksek alanlarda çok sayıda dirhe 
tespit edilmiştir.  Aynı zamanda, Faraşin Yaylası’nın güneyinde, 
doğudaki Hakkâri ile ulaşımı sağlayan Söğütçe, Beşağaç-Güneyyaka 
köylerinde de çok sayıda dirhe belgelenmiştir ve bu yollar da yüksek 
rakımlı yaylalardadır. 

 

Çalışma alanımızın batı sınırında, kaynağını Gabar Dağı’ndan alan 
ve güneyde Dicle Nehri ile birleşen nehir vadilerinin bir bölümü 
incelenmiştir. Dicle’nin sekileri üzerinde höyük türü yerleşimler ile vadi 
içlerinde ana kayaya oyulmuş mezar ve kaya kabartması gibi9  pek çok 
arkeolojik varlık tespit edilmiştir. Yanı sıra, Gabar Dağı’ndan 
kaynaklanan ve derin vadilerden akan nehir yataklarının yüksek 
yamaçlarında, dirhe türü yapılar bulunmuştur.10 Şırnak Merkez İlçede ise 
çoğu höyük veya tek dönemlik yerleşimler vardır.11 

Cudi Dağı Araştırmaları ve Singuber 
İdari olarak büyük kısmı Şırnak İl merkezinde, güney etekleri ise 

Silopi İlçesi’nde yer alan Cudi Dağı, bölgenin önemli yükseltilerinden 
biridir. Dicle Nehri’nin doğusunda yer alan Cudi’nin batı etekleri ile 
Gabar Dağı’nın doğu eteklerinin birbirine sokulması ile oluşan derin 
vadiden Kızılsu akar. Her iki dağın uzantıları Kasrik Boğazı’nda birbirine 
iyice yakınlaşır ve bu geçit güneydeki ovalık alan ile kuzeydeki dağlık 
bölgeyi birbirine bağlar.  

Cudi Dağı,projemiz kapsamında henüzdetaylıca araştırılamamıştır 
ancak buna rağmen Cudi Dağı eteklerinde bölgenin sıradüzenine dair 
çok önemli veriler elde edilmiştir.KaynağınıCudi’den alıp güneyde Dicle 
Nehri ile birleşen Nerdüş Suyu Vadisi’nde yürütülen çalışmalarda, Şah 
Vadisi (Resim 4), Singuber Mevkii’nde, Nerdüş’ün doğu sekisi üzerinde 
açılan kaçak kazı çukuru içinde (Resim 5) Geç Neolitik Dönem’e 
tarihlenen çanak çömlekler bulunmuştur.12Günümüzden yaklaşık 9000 
yıl öncesinde başlayan ve 2000 yıl boyunca devam eden Geç Neolitik 
Dönem’in13belirleyici mal gruplarından olan Hassuna-Samara türü çanak 
çömlekler, Dağlık Şırnak yüzey araştırmasında bu güne kadar tespit 
edilen en erken buluntu grubunu oluşturur. Bulunan çanak çömleklerin 
çoğu açık kahverengi-krem renkte hamurlu, kaba kum-taşçık ve bol bitki 
içerikli, kötü pişirilme sebebiyle iç ya da dış yüzeyde renk değişiklikleri 
olan el yapımı örneklerdir. Büyük çoğunluğunun üzerinde, Hassuna 
Samara tipi çanak çömlekler için karakteristik olan kazıma bezeme 
bulunmaktadır yanı sıra bir çömleğe ait gövde parçası üzerinde kiremit 

                                                 
9  Coşkun ve diğ. 2019: 179, 180. 
10  Coşkun 2018: 33-41. 
11  Coşkun ve diğ. 2019: 177, 178. 
12  Coşkun ve diğ. 2019: 179. 
13  Bernbeck ve Nieuwenhuyse 2013: 27. 
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11  Coşkun ve diğ. 2019: 177, 178. 
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renkli boya bezeme ve bitümen ile yapılmış parmak baskı bezeme vardır 
(Resim 6).14 

Yine Nerdüş Vadisi’nde, suyun doğu yakasında ve Singuber’in 3 
km. kuzeydoğusunda eski Divin yerleşiminde yapılan çalışmalarda, 
Erken-Orta Demir Çağ’a tarihlenen çanak çömlek parçaları bulunmuştur.  

Vadinin kuzeye doğru olan kısmında, Nerdüş Suyu ile Çobanbey 
Deresi’nin birleştiği alanın hemen güneyinde Çobanbey Höyüğü tespit 
edilerek belgelenmiştir. Singuber’in yaklaşık 9 km. kuzeydoğusunda, 
eski Çobanbey Köyü’nün üzerine kurulu olduğu höyük, yerleşim ve 
tarımsal faaliyetler sebebiyle yoğun şekilde tahrip edilmiştir. Höyüğün 
yamaçlarında Erken-Orta Demir Çağ’a tarihlenen çanak çömlek parçaları 
bulunmuştur.  

Orta Demir Çağ’da Yakındoğu’nun tarihi arşivi niteliğindeki 
Assur kaynaklarında,Cudi Dağı’nın konu edildiği yazıtlar 
bulunmaktadır. Yeni Assur kralı Sin-ahhe-riba’nın Nipur (Cudi) Dağı’nın 
zirvelerine, oradan da dağlık Ukku bölgesine yaptığı seferi anlatan 
yazıtları,15kralın Ninive’deki sarayında bulunan ve aynı seferin konu 
edildiği kabartmalı taş levhalar ve ayrıca bu sefer sırasında dağın güney 
eteklerinde kral tarafından yaptırılan kaya kabartmaları, bölgenin söz 
konusu dönemdeki önemine işaret eder. Bununla birlikte yürütülen 
yüzey araştırmalarında bulunan höyük ve yamaç yerleşimleri bölgede 
çok daha erken dönemlerden itibaren yaşamsal alanlar oluştuğu gösterir. 
İlk bulgulardan hareketle, Cudi Dağı eteklerinde, özellikle de Nerdüş 
Vadisi’nde gerçekleştirilecek kapsamlı çalışmalar, bölgenin ve 
Yakındoğu’nun arkeolojik geçmişi hakkında değerli bilgilere ulaşılmasını 
sağlayacaktır.  
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HADİSLERİ ANLAMA GAYESİYLE OLUŞTURULAN 
ESERLERE İZDÜŞÜMÜ AÇISINDAN NUH (AS) TUFANI 

Nurullah AGİTOĞLU 

Öz: İnsanlığın ikinci atası sayılan Hz. Nuh’un kıssası Kur’ân’da yer 
almaktadır. İlgili ayetlerde Hz. Nuh’un bir peygamber olarak kavmine 
gönderildiğinde yaşadığı olaylar ve özellikle tufan ile ilgili bilgiler verilir. 
Nuh (as) tufanı, meydana geldiği andan itibaren ilgi odağı olduğu gibi hâlâ 
güncelliğini koruyan bir konu özelliği taşımaktadır. Nitekim bu büyük 
hâdise, farklı amaç ve gayelerle değişik açılardan ele alınmış ve hakkında 
birçok görüş ortaya atılmıştır. Tufan, Kur’ân’ın açıklayıcısı olan hadislere 
de konu olmuştur. Ancak hadis kaynaklarında Nuh (as) tufanı ile ilgili fazla 
rivayet bulunmamaktadır. Konunun gaybî özelliğinin olması ve bu tür 
konularda Hz. Peygamber’in (sas) sadece vahiy ile bildirilen bilgiye sahip 
olması bunda etkili olmuştur, denilebilir. Bu çalışmada hakkında ayetlerde 
çok fazla detaya girilmemiş ve hadis rivayetlerine de çok fazla konu 
olmamış tufan olayının, hadisleri anlama gayesiyle teşekkül etmiş 
ilimlerdeki izdüşümü tespit edilmeye çalışılacaktır. İslam düşüncesinin her 
dönem dinamik bir yapısının olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu 
noktanın önemi daha iyi anlaşılır. Bu yüzden tufan olgusunun rivayetlere 
nasıl yansıdığının tespiti kadar ilk dönemlerden itibaren bu olayın 
zihinlerde nasıl yer ettiği ve bu tasavvurların hadis izâhlarına nasıl tesir 
ettiği de üzerinde durulacak diğer hususlar olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Anlama, Hadis, Tufan, Hz. Nuh. 

THE NOAH’S FLOOD IN TERMS OF ITS PROJECTION INTO WORKS 
CREATED FOR THE PURPOSE OF UNDERSTANDING THE 

HADITHS 

Abstract: The story of Noah, the second ancestor of humanity, is included 
in the Quran. In the Quran, information is given about the events of Noah 
when he was sent to his people as a prophet and especially about the flood. 
Noah’s flood has been the center of attention since its inception and it is still 
a subject that is up to date. As a matter of fact, this great event has been 
handled from different angles for different purposes and many opinions 
have been made about it. The flood has also been the subject of hadiths that 
explain the Quran. However, there are not many narrations about Noah’s 
flood in hadith sources. It can be said that the unseen nature of the subject 
and the fact that the Prophet only had the information revealed by 
revelation on such matters was effective in this. In this study, we will try to 
determine the projection of the flood event in the sciences that were formed 
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with the aim of understanding hadiths, about which there is not much 
detail in the Quran and the hadith narrations. Considering the dynamic 
nature of Islamic thought in every period, the importance of this point is 
better understood. For this reason, there will be other issues to be dwelled 
on, as well as determining how the flood phenomenon is reflected in the 
narrations, as well as how this event has taken place in the minds from the 
earliest periods and how these ideas affect the accounts of hadiths. 
Keywords: Understanding, Hadith, the Flood, Prophet Noah. 

Giriş 
İnsanları dalâletten kurtarıp hidayete kavuşturmaları için Yüce 

Allah peygamberler göndermiştir. İnsanlığa lütuf olarak gönderilen bu 
elçilerden biri de Hz. Nuh’tur. Peygamberlerden ağır taahhüt (mîsâk) 
alındığını belirten Kur’ân, onlardan özellikle Hz. Muhammed, Hz. Nûh, 
Hz. İbrâhim, Hz. Mûsâ ve Hz. Îsâ’yı (aleyhimüsselam) zikreder. (el-
Ahzâb, 33/7) Bu ayete dayanan âlimler, ülü’l-azm peygamberlerin 
bunlardan ibaret olduğunu söylemişlerdir. (Aruçi, 2012) Nitekim bu 
peygamberler içinde zikredilen Hz. Nuh’un kavmini hidayete çağırırken 
ki mücadelesinin süresi ve büyüklüğü malumdur. 

Hz. Nuh, şirk koşan kavmini tevhide davet etmiştir. Ancak ne 
yazıktır ki hemen hemen her yönteme başvurarak doğru yola çağırdığı 
kavmini bir türlü hidayete getiremeyen Hz. Nuh kavmi tarafından 
yalanlanmıştır. (Bkz. Şu‘arâ, 26/117-118) Artık kavminin inanmayacağı 
anlaşıldığı için olmalı ki, bu merhaleden sonra onların -muhtemelen 
helak olacaklarına işaretle- başlarına gelecek felaketlere üzülmemesi 
tavsiye edilmiştir. (Bkz. Hûd, 11/36.) Bu durum kavminin dalalete 
sapmış, günah çukurlarına gömülmüş ve dünya hayatına tamamen 
kendini kaptırmış bir vaziyette olduğunu göstermektedir. Zaten neticede 
böyle olumsuz özelliklere sahip olmalarından dolayı Yüce Allah’ın 
gönderdiği ‘tufan’ ile cezalandırılmışlardır. Hz. Nuh’un ve kavminin 
yaşadıkları Kur’ân’ın bazı ayetlerinde yer bulmuştur. Bu önemli ve 
büyük olay aynı zamanda dinin ikinci kaynağı olan hadislere de kısmen 
yansımıştır. Hadis rivayetlerinde direkt olarak ele alınmamış olsa da 
tufan olayı hadislerin anlaşılması gayesiyle yazılmış eserlere konu 
olmuştur. Yalnız tufan kavramının hadis şerhleri ve garibu’l-hadislerde 
genellikle el-A’râf suresinin 133. ayeti bağlamında ele alındığını 
belirtmekte fayda vardır: “Biz de açık seçik mûcizeler olmak üzere onların 
üzerine tûfan, çekirge, haşarat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük 
tasladılar ve günahkâr bir kavim olmakta direndiler.” 

 

Sözlük anlamına bakıldığında, tufan kavramının ‘çevresinden 
dönmek, dolaşmak, tavaf etmek, çevrelemek ve kuşatmak’ gibi anlamlara 
gelen  ط و ف kökünden türediği, fazla yağan yağmur, sel getiren şiddetli 
yağmur, her tarafı kaplayan su, her yeri basan engin su, her canlıyı yok 
eden azgın su manalarına geldiği görülmektedir. (İbn Manzûr, 1990, IX, 
227; Râgıb, 1992, 532; Harman, 1999, 13; Dartma, 2005, 34) 

Tufanın ana maddesi olan su, canlıların yaşam hammaddesi olma 
yönüyle gerekli olduğundan kimyevi bir terkip olmasının ötesinde 
ehemmiyeti haizdir. İnsan ve diğer canlıların hayatında oynadığı rol 
sayesinde suyla ilgili inanışlar ortaya çıkmıştır. Su kültü olarak ifade 
edebileceğimiz bu inanışlar tufan hadisesiyle de ilişkilidir. Tufan, sel, 
dönme, tavaf anlamlarıyla bir ilişki içerisindedir. Bu yönüyle tufan 
kelimesi semantik anlam dairesi içerisinde bir döngüyü, kozmogonik 
başlangıcın, eskatolojik sonu da içerdiğini, hayatın yenilenebilir bir 
işlevselliği haiz olduğunu da bildirmektedir. (Gül, 2014, 183) 

Yaratılışın en önemli unsurlarından biri olan su, sahip olduğu 
kuvvetle de ölümün habercisidir. Böyle bir güce sel ve tufan sularında 
rastlanmaktadır. Tufanın suları insanlığın çoğunu yok etmiştir. Zaman 
döngüsünde, var eden hem de tufan sularında olduğu gibi yok edendir. 
(Gül, 2014, 187) 

Tufan olayı Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi ilahi dinlerde 
olduğu gibi diğer dinlerde de mevcuttur. Bu tür inanç sistemlerine göre 
tufan, tanrıların kendilerine karşı günah işleyen insanlarla birlikte 
dünyada var olan tüm canlı varlıkları ortadan kaldırmak üzere 
yapılmasını kararlaştırdıkları, bütün dünyayı istila ettiğine inanılan su 
felaketidir. Genelde felaket manası taşıyan tufan kavramı, sadece su ile 
olanı değil, ateş, deprem, kan ve çığ gibi diğer felaketleri de içermektedir. 
(Harman, 2005, 13; Ayrıca bkz. Fathalizade, 2009; Sarıkçıoğlu, 2010)  

Tufan gibi felaketlerin insanların kötü amelleri ile ilintili olduğu 
kabul edilir. Bu nokta özellikle insana sorumluluklarını hatırlatma ve 
evrende meydana gelen olaylardan ders çıkarıp ibret alma açısından 
ehemmiyet taşır. Nitekim insanların dünyada ve ahirette uğradıkları 
sıkıntı ve musibetlere kendi kötü amellerinin sebep olduğu şu ayetlerde 
vurgulanmaktadır: “Bu, ellerinizle yapmış olduğunuzun karşılığıdır. 
Yoksa Allah kullara asla zulmedici değildir.” (Âl-i İmrân, 3/182), 
“Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir; kaldı 
ki Allah birçoğunu da bağışlar.” (eş-Şûrâ, 42/30)  



Hadisleri Anlama Gayesiyle Oluşturulan Eserlere İzdüşümü Açısından Nuh (As) Tufanı
Nurullah AGİTOĞLU

441
 

with the aim of understanding hadiths, about which there is not much 
detail in the Quran and the hadith narrations. Considering the dynamic 
nature of Islamic thought in every period, the importance of this point is 
better understood. For this reason, there will be other issues to be dwelled 
on, as well as determining how the flood phenomenon is reflected in the 
narrations, as well as how this event has taken place in the minds from the 
earliest periods and how these ideas affect the accounts of hadiths. 
Keywords: Understanding, Hadith, the Flood, Prophet Noah. 

Giriş 
İnsanları dalâletten kurtarıp hidayete kavuşturmaları için Yüce 

Allah peygamberler göndermiştir. İnsanlığa lütuf olarak gönderilen bu 
elçilerden biri de Hz. Nuh’tur. Peygamberlerden ağır taahhüt (mîsâk) 
alındığını belirten Kur’ân, onlardan özellikle Hz. Muhammed, Hz. Nûh, 
Hz. İbrâhim, Hz. Mûsâ ve Hz. Îsâ’yı (aleyhimüsselam) zikreder. (el-
Ahzâb, 33/7) Bu ayete dayanan âlimler, ülü’l-azm peygamberlerin 
bunlardan ibaret olduğunu söylemişlerdir. (Aruçi, 2012) Nitekim bu 
peygamberler içinde zikredilen Hz. Nuh’un kavmini hidayete çağırırken 
ki mücadelesinin süresi ve büyüklüğü malumdur. 

Hz. Nuh, şirk koşan kavmini tevhide davet etmiştir. Ancak ne 
yazıktır ki hemen hemen her yönteme başvurarak doğru yola çağırdığı 
kavmini bir türlü hidayete getiremeyen Hz. Nuh kavmi tarafından 
yalanlanmıştır. (Bkz. Şu‘arâ, 26/117-118) Artık kavminin inanmayacağı 
anlaşıldığı için olmalı ki, bu merhaleden sonra onların -muhtemelen 
helak olacaklarına işaretle- başlarına gelecek felaketlere üzülmemesi 
tavsiye edilmiştir. (Bkz. Hûd, 11/36.) Bu durum kavminin dalalete 
sapmış, günah çukurlarına gömülmüş ve dünya hayatına tamamen 
kendini kaptırmış bir vaziyette olduğunu göstermektedir. Zaten neticede 
böyle olumsuz özelliklere sahip olmalarından dolayı Yüce Allah’ın 
gönderdiği ‘tufan’ ile cezalandırılmışlardır. Hz. Nuh’un ve kavminin 
yaşadıkları Kur’ân’ın bazı ayetlerinde yer bulmuştur. Bu önemli ve 
büyük olay aynı zamanda dinin ikinci kaynağı olan hadislere de kısmen 
yansımıştır. Hadis rivayetlerinde direkt olarak ele alınmamış olsa da 
tufan olayı hadislerin anlaşılması gayesiyle yazılmış eserlere konu 
olmuştur. Yalnız tufan kavramının hadis şerhleri ve garibu’l-hadislerde 
genellikle el-A’râf suresinin 133. ayeti bağlamında ele alındığını 
belirtmekte fayda vardır: “Biz de açık seçik mûcizeler olmak üzere onların 
üzerine tûfan, çekirge, haşarat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük 
tasladılar ve günahkâr bir kavim olmakta direndiler.” 

 

Sözlük anlamına bakıldığında, tufan kavramının ‘çevresinden 
dönmek, dolaşmak, tavaf etmek, çevrelemek ve kuşatmak’ gibi anlamlara 
gelen  ط و ف kökünden türediği, fazla yağan yağmur, sel getiren şiddetli 
yağmur, her tarafı kaplayan su, her yeri basan engin su, her canlıyı yok 
eden azgın su manalarına geldiği görülmektedir. (İbn Manzûr, 1990, IX, 
227; Râgıb, 1992, 532; Harman, 1999, 13; Dartma, 2005, 34) 

Tufanın ana maddesi olan su, canlıların yaşam hammaddesi olma 
yönüyle gerekli olduğundan kimyevi bir terkip olmasının ötesinde 
ehemmiyeti haizdir. İnsan ve diğer canlıların hayatında oynadığı rol 
sayesinde suyla ilgili inanışlar ortaya çıkmıştır. Su kültü olarak ifade 
edebileceğimiz bu inanışlar tufan hadisesiyle de ilişkilidir. Tufan, sel, 
dönme, tavaf anlamlarıyla bir ilişki içerisindedir. Bu yönüyle tufan 
kelimesi semantik anlam dairesi içerisinde bir döngüyü, kozmogonik 
başlangıcın, eskatolojik sonu da içerdiğini, hayatın yenilenebilir bir 
işlevselliği haiz olduğunu da bildirmektedir. (Gül, 2014, 183) 

Yaratılışın en önemli unsurlarından biri olan su, sahip olduğu 
kuvvetle de ölümün habercisidir. Böyle bir güce sel ve tufan sularında 
rastlanmaktadır. Tufanın suları insanlığın çoğunu yok etmiştir. Zaman 
döngüsünde, var eden hem de tufan sularında olduğu gibi yok edendir. 
(Gül, 2014, 187) 

Tufan olayı Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi ilahi dinlerde 
olduğu gibi diğer dinlerde de mevcuttur. Bu tür inanç sistemlerine göre 
tufan, tanrıların kendilerine karşı günah işleyen insanlarla birlikte 
dünyada var olan tüm canlı varlıkları ortadan kaldırmak üzere 
yapılmasını kararlaştırdıkları, bütün dünyayı istila ettiğine inanılan su 
felaketidir. Genelde felaket manası taşıyan tufan kavramı, sadece su ile 
olanı değil, ateş, deprem, kan ve çığ gibi diğer felaketleri de içermektedir. 
(Harman, 2005, 13; Ayrıca bkz. Fathalizade, 2009; Sarıkçıoğlu, 2010)  

Tufan gibi felaketlerin insanların kötü amelleri ile ilintili olduğu 
kabul edilir. Bu nokta özellikle insana sorumluluklarını hatırlatma ve 
evrende meydana gelen olaylardan ders çıkarıp ibret alma açısından 
ehemmiyet taşır. Nitekim insanların dünyada ve ahirette uğradıkları 
sıkıntı ve musibetlere kendi kötü amellerinin sebep olduğu şu ayetlerde 
vurgulanmaktadır: “Bu, ellerinizle yapmış olduğunuzun karşılığıdır. 
Yoksa Allah kullara asla zulmedici değildir.” (Âl-i İmrân, 3/182), 
“Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir; kaldı 
ki Allah birçoğunu da bağışlar.” (eş-Şûrâ, 42/30)  



2.Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu

2nd International Symposium of The Flood, Noah’s Ark And Mount Cudi 

442
 

Hz. Nuh’un kavminin de başlarına tufan gibi elîm bir olayın 
gelmesine neden olan başlıca olumsuz davranışları şirk koşmaları, 
zulmetmeleri, azgınlıkları, peygamberleri ve ayetleri yalanlamaları, bâtılı 
hakkın yerine koymaya çalışmaları ve şehvete düşkün olmaları gibi 
sıralanabilir. (İlgili ayetler için bkz. Nûh, 71/21-23; en-Necm, 53/52; ez-
Zâriyât, 51/46; eş-Şu‘arâ, 26/105; el-Mü’min, 40/5; el-A’râf, 7/64; Geniş 
bilgi için bkz. Dartma, 2005, 35 vd.)  

Tarihte meydana gelmiş en büyük ve dikkat çekici azap ve 
felaketlerden biri olan tufanın ne zaman meydana geldiği ile ilgili farklı 
görüşler bulunmaktadır. Olayın M. Ö. 5000 ile 4000 (Maksudoğlu, 1974, 
107) yılları arasında gerçekleştiğini söyleyenler olduğu gibi M. Ö. 2700 
senelerinde meydana geldiğini ifade edenler de vardır (Sarıkçıoğlu, 1996, 
203). Hz. Nuh’un gemisi gibi gelişmiş gemilerin yapılabilmesi için tahta 
ve çivilerin kullanılmasının M. Ö. 3500 yıllarından öncesine gitmesi tarihî 
ve arkeolojik verilere göre zor görünmektedir. Tufanın yazının 
bulunuşundan sonra olduğu, yazının da M.Ö 3500-3000 yıllarında 
bulunduğu belirtilmiş, ancak tufanın daha çok M. Ö. 2700 yıllarında 
gerçekleşmiş olabileceği ihtimali daha kuvvetli görülmüştür. (Bu konuda 
geniş bilgi ve tartışmalar için bkz. Dartma, 2005, 44 vd.; Ayrıca bkz. 
Musaoğlu, 1998, 28; Akkan, 1999, 34) Zira genel kanaat Hz. Nuh’un M.Ö. 
3000-2600 yıllarında yaşadığı yönündedir. Babası Lamek genç yaşta 
öldüğü için, dedesi Metuşellah veya Sümerce adıyla Ubartudun’un 
yanında büyümüştür. Hz. Âdem’in onuncu nesilden torunudur. Kur’ân’a 
göre Hz. Nuh 950 sene yaşamıştır. Ancak bu sayıyı ay kabul edip güneş 
yılına çevirmek suretiyle 77 yıl dolayında yaşamış olduğunu belirtenler 
de bulunmaktadır. (Köksoy, 2003, 68) 

Hz. Nuh’un Sümer şehir devletlerinden birisi olan Şuruppak’ın 
kralı olduğunu, kendisinin aynı zamanda büyük bir çiftlik sahibi olup 
tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirtenler bulunmaktadır. 
Şuruppak’ın başşehir olmanın yanında bölgedeki en önemli ticaret 
merkezi olduğu, yörede üretilen besin hayvanları, tahıl ürünlerinin 
buradan komşu şehirlere ihraç edildiği, Hz. Nuh’un bu ticaret ve ihracat 
işlerinde diğer üreticilerin de büyük güvenini kazanıp onların ürünlerini 
de ihraç ettiği ifade edilmiştir. Kısaca Hz. Nuh’un hem Şuruppak’ın kralı 
hem de şehrin en büyük ticaret ve ihracat şirketinin sahibi olduğu bilgisi 
nakledilmiştir. (Köksoy, 2003, 69) 

 

 

1. İslam Kaynaklarında Nuh (As) Ve Tufan Olayı 
Hz. Nuh tufanı, insanlık tarihi açısından çok önemli bir yere 

sahiptir. Onun için bu hâdise, Tevrat, İncil ve Kur’ân-ı Kerîm gibi kutsal 
kitapların yanı sıra Sümer, Babil, Hint, İran ve Hitit kayıtlarına; Türk, 
Yunan, Roma vb. efsanelerine konu olmuştur. (Harman, 1999, 13 vd.; 
Güneş, 2014,13) 

İslam tarihçilerinin Hz. Nuh tufanını işlerken Tevrat’a nispetle 
Kur’ân-ı Kerîm’e daha az başvurdukları görülür. Muhtemelen onlar, 
Kur’ân’da geçen bilgilerin hem İslam toplumu tarafından biliniyor 
olması hem de konunun tefsir kaynaklarında tafsilatlı bir şekilde yer 
alması nedeniyle halkın ilgisini çekecek farklı bilgileri toplama gayretine 
girmişlerdir ki, bu da ilk etapta onları Tevrat’a yönlendirmiştir. Onun 
için âlimler tufan olayını ele alırken genelde Kur’ân’a hiç atıfta 
bulunmamışlar ya da sadece anlattıkları konuyu teyit babından birkaç 
ayete işaret etmekle yetinmişlerdir. (Güneş, 2014, 13) 

Kur’ân’da tufan kıssası, Tevrat’taki gibi tek bir surede ve tek parça 
halinde anlatılmamıştır. Konu farklı surelerde ve daha çok 
yaşananlardan ibret alınmasını sağlamak amacıyla ele alınmıştır. Onun 
için tufanın zamanı, oluş biçimi ve diğer teknik ayrıntılardan ziyade Hz. 
Nuh’un kavmiyle mücadelesi onları doğru yola çağırırken nelerle 
karşılaştığı veya nasıl bir yöntem izlediği ve tufanı doğuran nedenler 
üzerinde durulmuştur. (Mollaibrahimoğlu, 1998, 62; Güneş, 2014, 34) 
Nitekim Kur’ân-ı Kerîm bir tarih kitabı değildir. O dünyada mutlu ve 
müreffeh bir toplum oluşturmak ve bu toplumun ahirette ebedi saadete 
erişmesini sağlamak için Yüce Allah tarafından gönderilen bir hidayet 
kitabıdır. Bununla birlikte insanları doğru yola davet etme sadedinde 
farklı olaylarla ilgili serdettiği bilgiler Müslümanlar açısından doğruluğu 
tartışma götürmez gerçeklerdir. (Apak, 2010, 10; Bozkurt, 2002, 162) 

Konuyla ilgili âyetlerde inkarcıların tufanla cezalandırılmasına 
karar verildikten sonra Allah’ın emri doğrultusunda Hz. Nuh’un bir 
gemi yaptığı anlatılır. Burada Tevrat’taki gibi geminin hacmi veya 
boyutu hakkında bilgi verilmiş değildir. Bununla beraber geminin 
tahtadan yapıldığı, demir çivilerle perçinlendiği ve dağlar kadar 
yükselen dalgalara karşı direnebilecek sağlamlıkta olduğu ifade 
edilmektedir. (Güneş, 2014, 40; Agitoğlu, 2014, 291) 

İslam tarihçileri tufan hadisesini genel olarak Tevrat’ta geçen 
bilgiler ekseninde anlatmışlardır. Tufanın başlangıç tarihi, geminin 
ölçüleri, geminin su üzerinde kaldığı süre, gemiye alınan varlıkların 
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mahiyeti gibi konularda Tevrat’ta yer alan veriler esas alınmıştır. Ancak 
farklı bilgiler içeren rivayetlere de yer verilmiştir ki bu durum, İslam 
coğrafyasında dolaşan tufan efsanelerinin zenginliğini ve konuyla ilgili 
bilgilerin çeşitliliğini gösterir. (Güneş, 2014, 145) 

Hz. Nuh bütün peygamberler gibi kavmini şu esaslara davet 
etmiştir: “İyiliği emrederler, kötülüğü yasaklarlar. İnsanlar için güzel 
şeyleri helal, pis şeyleri de haram ederler. İnsanların omuzlarındaki 
yüklerini ve boyunlarındaki zincirlerini indirirler.” (el-A’râf, 7/175) 
Vahye dayalı dinlerde Allah’a imanın pratik hayatta uygulamasının 
olması gerekir. İmanın teorik boyutuna ek olarak pratik boyutu hep 
önemli olmuştur. (Yılmaz, 1999, 21) Şüphesiz Hz. Nuh kıssasının en 
önemli noktası olan tufan hadisesi, insanlık tarihinin en önemli dönüm 
noktalarından sayılır. (Yılmaz, 1999, 25) 

2. Tufan Olayının Hadisleri Anlama Gayesiyle Yazılan 
Eserlerdeki İzdüşümü 

Tufan kavramı hadis şerhleri ve garibu’l-hadislerde genellikle el-
A’râf suresi 133. ayet bağlamında ele alınmaktadır: “Biz de açık seçik 
mûcizeler olmak üzere onların üzerine tûfan, çekirge, haşarat, kurbağalar 
ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim 
olmakta direndiler.” 

Aslında bu ayetin öncesinde 130. ayette kuraklık sıkıntısından söz 
edilmiştir: “Andolsun ki biz de Firavun’a uyanları, ders alsınlar diye 
kuraklık yılları ve ürün kıtlığı ile cezalandırdık.” (el-A’râf, 130) 
Anlaşıldığına göre bu bir ilk uyarıydı. Ne var ki Firavun ve çevresi, 
bundan ders alacakları yerde, inkâr ve inatlarını daha da pekiştirdiler; bu 
uğurda bütün sıkıntılara katlanmaya hazır olduklarını açıklayarak âdeta 
Allah’a karşı meydan okudular. Yüce Allah da onları 133. âyette özetle 
bildirilen felâketlere mâruz bıraktı. (Heyet, 2003, II, 577-578.) 

 Kur’ân-ı Kerîm’de Firavun ve Mısırlılar’ın başlarına türlü 
felâketler geldiği özetle anlatılmış; ibret alınması için bu kadarı yeterli 
görülmüştür. Tevrat’ta ise, Firavun’u İsrâiloğulları’nı serbest bırakmaya 
mecbur etmek için, İsrâiloğulları’na isabet etmeyen çeşitli felâket 
mûcizelerinin gerçekleştirildiği bildirilmiştir. Mısırlılar’ın hayat 
damarları olan Nil sularının kana dönüştürülmesi, bütün ülkenin ve 
evlerin kurbağalarla dolup taşması, önce tatarcık, ardından at sineği 
(kımıl) istilası, hayvanların kırılması, insanların ve hayvanların 
vücutlarını çıban kaplaması, dolu felâketiyle dağdaki insanların ve 

 

önceki felâketlerden artakalan hayvanların kırılması, büyük bir çekirge 
sürüsünün yeri göğü kaplaması şeklinde sıralanan mucizelerden hiçbiri 
Firavun’u yola getirmeye yetmemiştir. (Heyet, 2003, II, 577-578) 

Bazı rivayetlerde tâûn hastalığının tufan olarak değerlendirildiği 
görülür. Örneğin Amvâs tâûnu ismiyle meşhur olan bir salgının 
sonucunda başta Suriye orduları başkumandanı Ebû Ubeyde olmak 
üzere Muâz b. Cebel, Şürahbîl b. Hasene, Süheyl b. Amr, Fazl b. Abbas ve 
Yezîd b. Ebû Süfyân gibi birçok sahâbî dahil 25.000’e yakın insan 
ölmüştür. Bu salgın sırasında insanlar tâûnu bir tufan olarak 
değerlendirerek Muaz b. Cebel’den Allah’ın tâûnu üzerlerinden 
kaldırması için ona dua etmesini istediler. Bu sırada Amr b. el-As, Muaz 
b. Cebel’e gelerek insanların bulunduğu yeri terk etmesinin daha iyi 
olacağını söyledi. Fakat Muaz b. Cebel tâunun Allah’tan gelen bir rahmet 
ve şehitlik kapısı olduğunu düşünüyordu. İnsanlara hitap ederek tâûnun 
bir tufan değil, Allah’ın rahmeti ve Hz. Peygamber’in dua ile kendilerine 
istemiş olduğu şehitlik olduğunu belirtti. Muaz b. Cebel daha sonra 
kendisinin de tâûndan nasibini alması için Allah’a dua etti. Çok 
geçmeden Muaz’ın oğlu Abdurrahman da tâûna yakalanarak vefat etti. 
(Zemahşerî, ts., II, 46; Fayda, 1991) Hz. Ömer’in hilafeti sırasında ortaya 
çıkan ve kısa sürede Suriye’nin büyük kısmını etkisi altına alan ve 
yaklaşık yirmi beş bin Müslüman askerinin hayatını kaybettiği salgında 
yöneticilerin tâûn salgını karşısında sergiledikleri tutum farklılık 
göstermiştir. (Cengiz, 2020, 146-147) Ancak burada dikkatimizi çeken 
nokta tâûn hastalığının kimi insanlarca tufan olarak nitelendirilmesidir. 
Buna göre tufan kavramına âfet/felaket gibi bir anlamın yüklendiği 
anlaşılmaktadır. 

Yukarıda da görüldüğü üzere tâûn hastalığının olumsuz etkisi 
anlatılırken ‘tufan’ nitelemesinde bulunulmuştur. Bu da azap, sıkıntı vb. 
ağır imtihan anlamına gelmektedir. (Hattâbî, ts., II, 315; İbnü’l-Esîr, ts., II, 
490; Aynî, ts., XXIII, 148; İbn Hacer, 1379, I, 151; İbn Kuteybe, 1397, II, 
316; Kemâhî, 2005, II, 159) 

Öte yandan Buhârî (ö. 256/870), tufanın çok yağmur yağması 
sonucu oluşan dev su dalgaları olduğunu belirtir. Bu anlamı bizim de 
tufan kavramını duyduğumuzda aklımıza gelen ilk manasıdır. Çok fazla 
ölümün peş peşe meydana gelmesine de tufan denilmiştir. (Aynî, ts., 
XXIII, 321) 

Tufana anlam verilirken, suların seller halinde taşması anlamına 
geldiği belirtilmiştir. Aynı zamanda ‘yoğun ölümlerin meydana gelmesi’ 
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 Kur’ân-ı Kerîm’de Firavun ve Mısırlılar’ın başlarına türlü 
felâketler geldiği özetle anlatılmış; ibret alınması için bu kadarı yeterli 
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önceki felâketlerden artakalan hayvanların kırılması, büyük bir çekirge 
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sonucunda başta Suriye orduları başkumandanı Ebû Ubeyde olmak 
üzere Muâz b. Cebel, Şürahbîl b. Hasene, Süheyl b. Amr, Fazl b. Abbas ve 
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Öte yandan Buhârî (ö. 256/870), tufanın çok yağmur yağması 
sonucu oluşan dev su dalgaları olduğunu belirtir. Bu anlamı bizim de 
tufan kavramını duyduğumuzda aklımıza gelen ilk manasıdır. Çok fazla 
ölümün peş peşe meydana gelmesine de tufan denilmiştir. (Aynî, ts., 
XXIII, 321) 

Tufana anlam verilirken, suların seller halinde taşması anlamına 
geldiği belirtilmiştir. Aynı zamanda ‘yoğun ölümlerin meydana gelmesi’ 
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manasında kullanıldığı da vurgulanmaktadır. (Aynî, ts., XVII, 226; 
Kirmânî, 1981, XIV, 49; XVII, 114; Suyûtî, 1998, V, 2190; VII, 2846; 
Keşmîrî, 2005, IV, 382; V, 264; Ensârî, 2005, VI, 485; VII, 656; Gürânî, 2008, 
VI, 285; VIII, 108) Nitekim İbn Abbas, tufanın yağmurların çoğalması ve 
ekinleri yok ederek canlıları itlaf etmesi anlamında olduğunu belirtir. 
Dahhâk (ö. 105/723) da bu görüştedir. Ancak ondan, tufanın yoğun 
ölümlerin olması manasına geldiğine dair de görüş nakledilmiştir. Atâ (ö. 
114/732) da bu görüştedir. Mücâhid (ö. 103/721) ise tufanın her 
halükârda suların taşması ve tâûn anlamlarına geldiğini vurgular. 
Mücâhid’den onun ölüm anlamına geldiği de nakledilmiştir. (İbn 
Kuteybe, 1397, II, 592; Münâvî, 1988, II, 242) İbn Abbas’tan gelen başka 
bir görüşe göre de tufan, Allah’tan gelen ve onları helak eden bir emirdir. 
Ayette “fe tâfe aleyhim” ibaresi geçer. Kuşatıcı bir afetin onları sarması 
kuşatması manasındadır. (Heyet, 2003, V, 433-434) “Fakat onlar 
uykudayken rabbin tarafından gelen kuşatıcı bir âfet bahçeyi sarıverdi de 
bahçe kesilip kurumuş gibi oldu” (el-Kalem, 68/19-20). (Aynî, ts., XVIII, 
235; XXVII, 226-227) 

Tufanın (alıp götüren sel)’in mecaz manasında peş peşe meydana 
gelen yoğun ölümler (İbnü’l-Mülakkın, 2008, XIX, 464; XXII, 351, 356; 
Kirmânî, 1981, XIV, 49; XVII, 114) ve felaket anlamına geldiği 
belirtilmektedir. (İbn Hacer, 1379, VI, 431) 

Ebû Ubeyde’nin1 belirttiğine göre, sel ve büyük su taşkınları için 
kullanılan tufan mecaz bir kullanımla peş peşe yaşanan ölümlerle 
sonuçlanan felaket manasına gelir. Etâfe kelimesinden alındığı için bir 
yerin helakla kuşatılması anlamındadır. (İbn Hacer, 1379, VIII, 299-300; 
Kastallânî, 1323, V, 379; VII, 124; Ensârî, 2005, VII, 654) Tufanın tâûn 
anlamına geldiği de belirtilmiştir. (Kastallânî, 1323, V, 379; VII, 124) 
Ekinleri ve zirai ürünleri yok eden felaket anlamına da gelir. (Kastallânî, 
1323, VII, 125) 

Hz. Aişe’den rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber’in “Tufân 
ölümdür” buyurduğu nakledilmişse de bu rivayetin makbul olmadığı 
belirtilmiştir. Ayrıca söz konusu rivayetin temel hadis kaynaklarında 
tespit edilemediği gibi en erken Taberî’nin tefsirinde geçtiği 
kaydedilmiştir. (Bkz. Elbânî, ts., VIII, 304, 345; Çelem, 2016, 191. Elbânî 
başka bir çalışmasında rivayeti mevzu olarak nitelendirmektedir. (Bkz. 
Elbânî, ts., I, 536) 

                                                 
1 Ebû Ubeyde Ma‘mer b. el-Müsennâ et-Teymî el-Basrî (ö. 209/824 [?]) Arap dili ve edebiyatı, tefsir, 

ahbâr ve nesep âlimi. (Bkz. Tülücü, 2003, https://islamansiklopedisi.org.tr/mamer-b-musenna 
(09.12.2020)). 

 

Tufan, “onların üzerine tufanı gönderdik” ayetinde geçtiği üzere 
ekinleri ve ürünleri yok eden sel/ yoğun su felaketi anlamına gelir. Aynı 
şekilde yoğun ve toplu ölümler için de kullanılır. İbn Abbas’tan bu 
manaya geldiği rivayet edilmiştir. (Kastallânî, 1323, VII, 125; San’anî, 
2011, VII, 184-185) 

Günümüz düşünce dünyasında tufanı başka açılardan nazara 
veren yaklaşımlar da bulunmaktadır. Nitekim tufân vb. musibetlerin 
kıyamet olmadığı, azap olmadığı aslında âyet ve işaret olarak 
değerlendirilmesi gerektiğini belirten Görmez şöyle demektedir: “Başa 
gelen musibetler kıyamet değil, azap değil tam da ayettir, işarettir. 
İşaretler de ibareler üzerinde değil ibretler üzerinden okunur. Yüce 
Allah’ın ‘Ey akıl sahipleri, ibret alın’ (el-Haşr, 59/2) emri bu tür konulara 
yöneliktir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm tarihte yaşanmış en büyük musibet 
olan Hz. Nuh’un tufanını bile bir musibet olarak değil bir ayet olarak 
nitelendirir. Ayet, her müminin farklı bir ibret çıkarabileceği bir 
işarettir.” (Görmez, 2020) 

İslam düşünce geleneğinde tufân gibi musibetlerin insanların kötü 
amelleri ve yoldan çıkmaları neticesinde meydana geldiği gibi genel bir 
kabul bulunmaktadır. Bu yaklaşımın doğru kabul edilmesi musibetlerin 
âyet ve ibret nazarıyla da ele alınmasına mâni olmasa gerektir. Yine 
Görmez’in de belirttiği gibi bir musibet bir ilahî ayet olarak 
okunduğunda, birçok kimse değişik zulüm ve haksızlıklara, yaşanan 
olumsuzluklara bağlayacaktır. Kimisi haz ve hız çağında insanların 
kendini, evini, kalbini, ruhunu ve Rabbini unutmasına bağlayacaktır. 
Bazı şeylerden mahrum olmayı bir kısım sorumlulukların ihmal 
edilmesine bağlayacaktır. Musibetleri ayet olarak okumak yukarıdaki 
anlamların hepsi için de doğru olur. Zengin anlamlar haritası, insanlığın 
kendisi üzerine yeniden düşünmeye sevk edecek ve yaşadığı musibeti 
rahmete dönüştürecektir. Bundan dolayı musibetleri ayet olarak okumak 
daha anlamlıdır ve isabetlidir. Böyle olursa insan kendisi ile 
yüzleşecektir. Dünya ile ilişkileri, çevresiyle ilişkilerini yeniden gözden 
geçirecektir. Bu tür musibetleri belli kişi ve olaylara hasrederek dar 
çerçeveye koymak ilahi ayetleri okuyamamak demektir. Bizi ibretten 
koparır, ibarelere mahkûm eder, sorun çözmez krizleri derinleştirir. 
(Görmez, 2020) 

Sonuç 
Hz. Nuh’un ve kavminin yaşadıkları tufan, Kur’ân’ın bazı 

ayetlerinde yer bulmuştur. Bu önemli olay aynı zamanda dinin ikinci 
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İslam düşünce geleneğinde tufân gibi musibetlerin insanların kötü 
amelleri ve yoldan çıkmaları neticesinde meydana geldiği gibi genel bir 
kabul bulunmaktadır. Bu yaklaşımın doğru kabul edilmesi musibetlerin 
âyet ve ibret nazarıyla da ele alınmasına mâni olmasa gerektir. Yine 
Görmez’in de belirttiği gibi bir musibet bir ilahî ayet olarak 
okunduğunda, birçok kimse değişik zulüm ve haksızlıklara, yaşanan 
olumsuzluklara bağlayacaktır. Kimisi haz ve hız çağında insanların 
kendini, evini, kalbini, ruhunu ve Rabbini unutmasına bağlayacaktır. 
Bazı şeylerden mahrum olmayı bir kısım sorumlulukların ihmal 
edilmesine bağlayacaktır. Musibetleri ayet olarak okumak yukarıdaki 
anlamların hepsi için de doğru olur. Zengin anlamlar haritası, insanlığın 
kendisi üzerine yeniden düşünmeye sevk edecek ve yaşadığı musibeti 
rahmete dönüştürecektir. Bundan dolayı musibetleri ayet olarak okumak 
daha anlamlıdır ve isabetlidir. Böyle olursa insan kendisi ile 
yüzleşecektir. Dünya ile ilişkileri, çevresiyle ilişkilerini yeniden gözden 
geçirecektir. Bu tür musibetleri belli kişi ve olaylara hasrederek dar 
çerçeveye koymak ilahi ayetleri okuyamamak demektir. Bizi ibretten 
koparır, ibarelere mahkûm eder, sorun çözmez krizleri derinleştirir. 
(Görmez, 2020) 

Sonuç 
Hz. Nuh’un ve kavminin yaşadıkları tufan, Kur’ân’ın bazı 

ayetlerinde yer bulmuştur. Bu önemli olay aynı zamanda dinin ikinci 



2.Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu

2nd International Symposium of The Flood, Noah’s Ark And Mount Cudi 

448
 

kaynağı olan hadislere de kısmen yansımıştır. Hadis rivayetlerinde direkt 
olarak ele alınmamış olsa da tufan olayı hadislerin anlaşılması gayesiyle 
yazılmış eserlere konu olmuştur. Yalnız tufan kavramı bu eserlerde 
genellikle el-A’râf suresinin 133. ayeti bağlamında ele alınmıştır. 

Tufan olayı Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi ilahi dinlerde 
olduğu gibi diğer dinlerde de mevcuttur. Genelde felaket manası taşıyan 
tufan kavramı, sadece su ile olanı değil, ateş, deprem, kan, kar gibi diğer 
felaketleri de içermektedir.  

Tufan gibi felaketlerin insanların kötü amelleri ile ilintili olduğu 
kabul edilir. Bu nokta özellikle insana sorumluluklarını hatırlatma ve 
evrende meydana gelen olaylardan ders çıkarıp ibret alma açısından 
ehemmiyet taşır. Nitekim insanların dünyada ve ahirette uğradıkları 
sıkıntı ve musibetlere kendi kötü amellerinin sebep olduğu bazı ayetlerde 
vurgulanır.    

Bazı rivayetlerde tâûn hastalığının tufan olarak değerlendirildiği 
görülür. Buna göre tufan kavramına âfet/felaket gibi bir anlamın 
yüklendiği anlaşılmaktadır. Tufanın çok yağmur yağması sonucu oluşan 
dev su dalgaları olduğu belirtilmiştir. Bu anlamı bizim de tufan 
kavramını duyduğumuzda aklımıza gelen ilk manasıdır. Çok fazla 
ölümün peş peşe meydana gelmesine de tufan denilmiştir.  

Tufana anlam verilirken, onun suların seller halinde taşması 
anlamına geldiği belirtilmiştir. Aynı zamanda “çok ölümlerin meydana 
gelmesi” manasında kullanıldığı vurgulanmaktadır. Nitekim İbn Abbas, 
tufanın yağmurların çoğalması ve ekinleri yok ederek canlıları itlaf 
etmesi anlamında olduğunu belirtir. Tufanın her halükârda suların 
taşması ve tâûn anlamlarına geldiğini vurgulayanlar da olmuştur. Onun 
ölüm anlamına geldiği de nakledilmiştir. Tufanın, Allah’tan gelen ve 
helak eden bir emir olduğu, kuşatıcı bir afetin insanları sarması, 
kuşatması manasında olduğu da kaydedilmiştir. Tufanın “alıp götüren 
sel”in mecaz manasında peş peşe meydana gelen yoğun ölümler ve 
felaket anlamına geldiği de belirtilmektedir.  

Günümüzde tufân vb. musibetlerin kıyamet olmadığı, azap 
olmadığı aslında âyet ve işaret olarak değerlendirilmesi gerektiğini 
belirten âlimler de bulunmaktadır. İslam düşünce geleneğinde tufân gibi 
musibetlerin insanların kötü amelleri ve yoldan çıkmaları neticesinde 
meydana geldiği gibi genel bir kabul bulunmaktadır. Bu yaklaşımın 
doğru kabul edilmesi musibetlerin âyet ve ibret nazarıyla da ele 

 

alınmasına mâni olmasa gerektir. Bundan dolayı musibetlerin ayet olarak 
okunmasının daha anlamlı ve isabetli olduğu belirtilmiştir. 
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kaynağı olan hadislere de kısmen yansımıştır. Hadis rivayetlerinde direkt 
olarak ele alınmamış olsa da tufan olayı hadislerin anlaşılması gayesiyle 
yazılmış eserlere konu olmuştur. Yalnız tufan kavramı bu eserlerde 
genellikle el-A’râf suresinin 133. ayeti bağlamında ele alınmıştır. 

Tufan olayı Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi ilahi dinlerde 
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tufan kavramı, sadece su ile olanı değil, ateş, deprem, kan, kar gibi diğer 
felaketleri de içermektedir.  

Tufan gibi felaketlerin insanların kötü amelleri ile ilintili olduğu 
kabul edilir. Bu nokta özellikle insana sorumluluklarını hatırlatma ve 
evrende meydana gelen olaylardan ders çıkarıp ibret alma açısından 
ehemmiyet taşır. Nitekim insanların dünyada ve ahirette uğradıkları 
sıkıntı ve musibetlere kendi kötü amellerinin sebep olduğu bazı ayetlerde 
vurgulanır.    

Bazı rivayetlerde tâûn hastalığının tufan olarak değerlendirildiği 
görülür. Buna göre tufan kavramına âfet/felaket gibi bir anlamın 
yüklendiği anlaşılmaktadır. Tufanın çok yağmur yağması sonucu oluşan 
dev su dalgaları olduğu belirtilmiştir. Bu anlamı bizim de tufan 
kavramını duyduğumuzda aklımıza gelen ilk manasıdır. Çok fazla 
ölümün peş peşe meydana gelmesine de tufan denilmiştir.  

Tufana anlam verilirken, onun suların seller halinde taşması 
anlamına geldiği belirtilmiştir. Aynı zamanda “çok ölümlerin meydana 
gelmesi” manasında kullanıldığı vurgulanmaktadır. Nitekim İbn Abbas, 
tufanın yağmurların çoğalması ve ekinleri yok ederek canlıları itlaf 
etmesi anlamında olduğunu belirtir. Tufanın her halükârda suların 
taşması ve tâûn anlamlarına geldiğini vurgulayanlar da olmuştur. Onun 
ölüm anlamına geldiği de nakledilmiştir. Tufanın, Allah’tan gelen ve 
helak eden bir emir olduğu, kuşatıcı bir afetin insanları sarması, 
kuşatması manasında olduğu da kaydedilmiştir. Tufanın “alıp götüren 
sel”in mecaz manasında peş peşe meydana gelen yoğun ölümler ve 
felaket anlamına geldiği de belirtilmektedir.  

Günümüzde tufân vb. musibetlerin kıyamet olmadığı, azap 
olmadığı aslında âyet ve işaret olarak değerlendirilmesi gerektiğini 
belirten âlimler de bulunmaktadır. İslam düşünce geleneğinde tufân gibi 
musibetlerin insanların kötü amelleri ve yoldan çıkmaları neticesinde 
meydana geldiği gibi genel bir kabul bulunmaktadır. Bu yaklaşımın 
doğru kabul edilmesi musibetlerin âyet ve ibret nazarıyla da ele 

 

alınmasına mâni olmasa gerektir. Bundan dolayı musibetlerin ayet olarak 
okunmasının daha anlamlı ve isabetli olduğu belirtilmiştir. 
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HADİS KAYNAKLARINDA CÛDÎ DAĞI 

Ahmet ÖZDEMİR* 

Öz: Allah’ın kelamı Kur’an’da Hz. Nûh’un gemisinin Cûdî dağına 
indiğinden açıkça söz edilmiştir. Ancak Cûdî’nin hangi bölgede olduğu 
hususu hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir. Cûdî’nin hangi dağ ya da 
nerede yer aldığı hususu öteden beri alimlerin ilgisini çekmiştir. Özellikle 
son dönemlerde Hz. Nûh ve Tufanı hakkında yapılan bazı çalışmalar 
geminin hangi dağa indiği tartışmasını yeniden gündeme getirmiştir. 
Tevrat’ta yer alan bilgilere dayanarak Hz. Nûh gemisinin Ağrı dağına 
indiğini iddia edenler olmuştur. İslami bilginin Kur’an’dan sonraki en 
önemli kaynağı Hz. Peygamber’in hadisleri ve sünnetidir. Hadis ve 
sünnetin yer aldığı hadis mecmuaları, diğer İslami eserlerden daha öncelikli 
ve güvenilir olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmanın amacı başta ana hadis 
metinleri ve şerh kitapları olmak üzere tüm hadis literatüründe Cûdî 
dağının yeri ile ilgili bilgileri tespit etmek ve ilgili rivayetlerin bilgi değerini 
ortaya koymaktır. 
Anahtar Kelimeler: Hadis, Cûdî, Nûh’un Gemisi, Nûh Tufanı.  

MOUNT JUDI IN HADITH RESOURCES 

Abstract: In the Qur'an, the word of God, it is clearly mentioned that 
Noah's ark landed on Mount Judi. However, no information was given 
about the region in which Judi was located. The issue of which mountain or 
where Judi is located has attracted the attention of scholars for a long time. 
Especially in recent years, some studies on Noah and his Flood have 
brought up the debate on which mountain the ship landed. Based on the 
information in the Torah, there were some who claimed that Noah's ark 
landed on Mount Ararat. The most important source of Islamic knowledge 
after the Qur'an is the hadith and sunnah of the Prophet. The hadith 
magazines, which include hadith and sunnah, are accepted as more priority 
and reliable than other Islamic works. The aim of this study is to determine 
the information about the place of Mount Judi in all hadith literature, 
especially the main hadith texts and commentary books, and to reveal the 
information value of the related narrations. 
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Giriş1 
Cûdî kelimesi Arapçada cömertlik anlamına gelen c-v-d kökünden 

gelmektedir. İyi, kaliteli, cömert, bol yağmurlu, bereketli anlamlara 
gelmektedir. Kelimenin el-Cûdî yani ma’rife şeklindeki kullanımı ise yer 
ve dağ anlamlarına geldiği gibi ayrıca özellikle Kur’an’da Hz. Nûh’un 
gemisinin üzerine indiği dağın ismi olarak da kullanılmıştır.2 Kur’an-ı 
Kerim’de Tufan’dan sonra suların durulmasıyla Hz. Nûh’un gemisinin 
Cûdî dağına indiği açıkça zikredilmiştir. Zira Hûd suresinde bu durum 
“(Daha sonra) ey toprak suyunu yut!  Ve ey gök sen de (suyunu) tut, denildi. Su 
çekildi, hüküm yerini buldu ve gemi Cûdî’nin üzerine oturdu”3şeklinde açık 
bir ifadeyle beyan edilmiştir.  

Kur’an-ı Kerim, Cûdî’nin hangi bölgede olduğu hususunda 
herhangi bir bilgi vermemiştir. Sadece Tufan olayında sular çekilince Hz. 
Nûh’un gemisinin Cûdî’ye indiğinden söz etmekle yetinmiştir. “Cûdî” 
kelimesi, özel olarak belli bir dağın ismi mi? Arap dilinde genel olarak 
cebel gibi “herhangi bir dağ” anlamında mı? Yoksa sıra dağlar anlamında 
mı kullanılmış? Söz ettiğimiz seçeneklerin hepsi ihtimal dahilinde 
olmakla beraber Cûdî’nin hangi dağ olduğu ve nerede yer aldığı hususu 
eskiden beri alimler arasında merak konusu olmuştur. Tabi ki başta tefsir 
olmak üzere hadis ve tarih kaynaklarında Cûdî dağının yeri ve özellikleri 
hakkında bazı rivayetler yer almıştır. Bunun yanında Tevrat’ta Hz. Nûh 
ve Tufan olayı hakkında bazı bilgiler yer almıştır.4 

İslami bilginin Kur’an’dan sonraki ana kaynağı, Hz. Peygamber’in 
hadis ve sünnetidir. Dolayısıyla Hz. Peygamber’in sünnet ve hadislerinin 
yazılı olduğu hadis mecmuaları hem tefsir hem de tarih eserlerinden 
daha öncelikligörülmüş ve muhaddisler tarafından nakledilen bilgiler 
daha güvenilir kabul edilmiştir. Zira hadis kaynaklarındaki bilgiler 
genellikle bir sened zinciri ile nakledilmiş ve senedi olmayan rivayetler 
değerlendirmenin dışında tutulmuştur.  

Bu çalışmadaki amacımız, Kur’an’ın ifadesine göre Hz. Nûh’un 
gemisinin indiği Cûdî dağının hangi dağ olduğu, nerede yer aldığı ve 
bulunduğu bölgenin coğrafi özellikleri gibi yukarıda sorulan soruların 
cevaplarını, hicri ikinci asırdan itibaren telif edilen geniş hadis 
mecmuaları ve onların şerhlerinde aramak ve hadis literatüründe Cûdî 
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Sayı: 114, Mart 2021, s. 34-42şeklinde makale olarak yayınlanmıştır. 
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1414/1993), 3/138. 
3  Hûd, 11/44. 
4  Kutsal Kitap (09 Ocak 2021) 

 

dağının yeri ile ilgili tespit edilen rivayetlerin bilgi değerini tespit 
etmektir.5 Telif edilmiş en eski hadis kaynakları başta olmak üzere hadis 
sahasında yazılmış eserler, başvuracağımız kaynaklardandır. Hadis 
kaynakları taranırken İslami eserleri bir araya getirme hususunsda 
başarılı olan son dönemin popüler bir elektronik programı olanel-
Mektebetu’ş-Şâmile’den de yararlanılacak ve bu program yardımıyla söz 
konusu hadis mecmualarında Cûdî’nin izi sürülecektir. Cûdî ile ilgili 
tespit edilen bilgiler, ayrıca hem tefsir hem İslam tarihi kaynaklarıyla 
mukayese edilecek ve böylece İslami kaynaklara göre Hz. Nûh’un 
gemisinin indiği Cûdî dağının nerede veya hangi bölgede olduğu hususu 
tespit edilmeye çalışılacaktır. 

1. Hadis Kaynaklarında Cûdî Dağının Yeri Hakkındaki Bilgiler 
Hz. Nûh’un gemisinin indiği Cûdî dağının yeri ve özellikleri 

hakkında hadis kaynaklarında yapmış olduğumuz incelemede Dicle ile 
Fırat arasında Cezîre denilen havza ön plana çıkmaktadır. Mezopotamya 
olarak da isimlendirilen bu bölgede bazı yerleşim yerleri rivayetlerde 
sıkça geçmektedir. Cûdî’nin yeri hakkında Musul, Cezîre, Bâkırdâ, 
Bâzibdâ, Nusaybin ve Amed (Diyarbakır) yerleşim yerlerinin isimleri 
geçmektedir. Hadis kaynaklarında Cûdî’nin yeri hakkında er alan 
bilgileri, gruplandırarak belirli başlıklar halinde şu şekilde sıralamak 
mümkündür. 

1.1. Cûdî Cezîre’de Bir Dağdır 
Cezîre kavramı, Müslüman coğrafyacılar tarafından 

Mezopotamya’nın yukarı kısmı için kullanılmıştır. Cezire tarif edilirken 
onun batısında Suriye, kuzeybatısında Gaziantep ve Maraş vilayetleri, 
doğu kısmında ülkemizin Doğu Anadolu bölgesi ve güneyinde ise Irak 
olduğu belirtilmiştir. Cahiliye dönemi ve İslâm’ın ilk yıllarında Cezîre 
bölgesine Arap kabileleri yerleşmiş ve Diyar-ı Mudâr, Diyar-ı Rabia ve 
Diyar-ı Bekir olmak üzere üç mıntıkaya ayrılmıştır.6  Erken dönem hadis 
alimlerinden Ahmedb. Hanbel (öl. 241/855) “Ma’mer dedi ki Cûdî 
Cezire’dedir” 7 ifadesiyle Cûdî’nin Cezire bölgesinde olduğunu 
kendisinden önceki alimlerden nakletmiştir. Hadis kaynakları içerisinde 
en çok itibar edilen eserin sahibi imam Buhârî (öl. 256/870), hicri ikinci 

                                                 
5  Abulvasıf Eraslan, Mutezile’de Haber Teorisi (Ankara: İlâhiyât Yayınları, 2020), 164 ve dv. 
6  Bu bölge Musul, Cizre, Nusaybin, Mardin ve Diyarbakır şehirleri kapsamaktadır. bk. Ramazan Şeşen, 

"Cezîre", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul: TDV Yayınları, 1993), 7/509-511. 
7  Ahmet b. Muhammed İbn Hanbel, el-'İlel ve ma'rifetu'r-ricâl (Riyad: Dâru'l-Hânî, 1422/2001), 1/273. 
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asrın başında vefat eden tabiîn döneminin meşhur tefsir alimlerinden 
Mücahid’den (öl. 103/721) “Cûdî,Cezîre’de bir dağdır”8 şeklinde rivayette 
bulunmuştur. Daha sonra gelen birçok muhaddis Buhâri’nin naklettiği 
bu rivayeti kendi eserlerinde yer vermiştir.9Buhârî’nin sahihi üzerine 
şerh yazan Kirmânî (öl. 786/1384), Birmâvî (öl. 831/1428) ve Suyûtî’ye 
(öl. 911/1505) göre Cûdî dağı, Dicle ile Fırat nehirleri arasında bulunan 
Cezîre’de yer almaktadır. 10  Bu görüşe göre Cûdî dağının yer aldığı 
Cezîre, Dicle ile Fırat nehirleri arasındaki bir bölgeyi kapsamaktadır. 
Buhârî’nin  diğer önemli şarihlerinden Aynî (öl. 855/1451) ve Kastallânî 
(öl. 923/1517) Cûdî’nin yeri hakkında: “Doğuda, Dicle ile Fırat arasında yer 
alan ve Cezîretu İbn Ömer olarak bilinen yerdedir”11 demişlerdir. Kastallânî, 
Cûdî’nin yer aldığı Cezîretu İbn Ömer’i, Dicle ile Fırat arasında Musul’a 
yakın bir yer şeklinde tanımlamıştır.12 Bu görüşlere göre Cezîre’nin diğer 
bir isminin Cezîretu İbn Ömer olduğu, şehrin Dicle ile Fırat arasında yer 
aldığı ve Musul’a yakın olduğu anlaşılmaktadır. Şu an Şırnak iline bağlı 
olan Cizre’nin diğer bir isminin Cezîre-i İbn Ömer veya Cezîretüİbney 
Ömer olduğu bilinen bir husustur.13 

1.2. Cûdî Amed (Diyarbakır) Yakınında Bir Dağdır 
Buhârî’nin başka bir şarihiİbnu’l-Mülakkın (öl. 804/1401) bu 

konuda şunları ifade etmiştir. “Mücâhid dedi ki Cûdî, Cezîre’de bir 
dağdır... Denildiğine göre Cûdî, Musul veya Amed’de (Diyarbakır) 
bulunmaktadır. Her iki görüş de (Cûdî’nin) Cezîre’de olduğunu 
göstermektedir.” 14  İbn Mülakkın’ın belirttiğine göre Cûdî’nin yerinin 
Amed veya Musul civarı olduğunu belirten görüşler aslında Cezîre’yi 

                                                 
8  Muhammed b. İsmail Buhârî, el-Câmiu's-Sahîh, nşr. Mustafa Dîb el-Buğâ (Beyrut: Daru İbni Kesir, 

1987), "el-Enbiyâ", 4, "et-Tefsir", 11. 
9  Ahmed b. Ebi Sufra el- Endelusî Muhalleb, el-Muhtasar en-nâsih fi tehzibi'l-kitâbi'l-câmi'i's-sahîh (Riyad: 

Dâru't-Tevhid, 2009), 4/19; Bedruddin el-Hanefi Aynî, Umdetu'l-kâri şerhu sahîhi'l-Buhârî (Beyrut: 
Dâru İhyâi Türâsi'l-Arabî, ts.), 15/218; Abdullah b. Muhammed Ebu'ş-Şeyh  İsfahânî, el-'Uzma 
(Riyad: Dâru'l-Asime, ts.), 15/1719. 

10  Muhammed b. Yusuf Şemsuddin Kırmânî, el-Kevâkibu'd-derârî fi şerhi'l-Buhârî (Lübnan: Dâru İhyâi'-
Turâi'l-Arabî, 1937), 13/232; Ebu Abdillah Şemsüddin Muhammed b. Abdiddaim Birmâvî, el-
Lâmiu's-sabîh bi şerhi'l-câmi'i's-sahîh (Suriye: Dâru'n-Nevâdir, 2012), 9/414; Abdurrahman b. Ebibekir 
Celâluddin Suyûtî, et-Tavşîh şerhu câmi'i's-sahîh (Riyad: el-Mektebetu'r-Rüşd, 1998), 5/2143. 

11  Aynî, Umdetu'l-kâri, 15/218; Ahmed b. Muhammed Şihabuddin Kastalânî, İrşâdu's-sârî li şerhi sahihi'l-
Buhârî (Mısır: el-Matbaatu'l-Kubrâ el-Emiriyye, 1323/1903), 5/326. هو )جبل بالجزيرة( المعروفة بابن عمر في
 الشرق فيما بين دجلة والفرات

12  Kastalânî, İrşâdu's-sârî li şerhi sahihi'l-Buhârî, 7/167. 
13  Başlangıçta şehir Cezîre ismiyle anılırken sonra Cezîretu İbn Ömer adını almıştır. Kaynaklara göre 

İbn Ömer kabilesine veya Hz. Ömer’in oğlu İbn Ömer’e nispetle şehir bu adı almıştır. Ceziretuİbney 
Ömer şeklinde söz edenler de olmuştur. Şırnak’ın Cizre ilçesi hakkında geniş bilgi için bk. Metin ve 
Özaydın Tuncel, Abdulkerim, "Cizre", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul: TDV 
Yayınları, 1993), 8/37-39. 

14  Sirâcüddîn Ebu Hafs Ömer b. Ali İbnu'l-Mulakkın, et-Tavdîh li şerhi câmii's-sahîh (Dımaşk: Daru'n-
Nevâdir, 2008), 19/296; Aynî, Umdetu'l-kâri, 18/288. 

 

işaret etmektedir. Dolayısıyla Cûdî, Musul veya Amed’de yer almaktadır 
denildiğinde aslında bununla Cûdî’ninAmed veya Musul yerleşim 
merkezlerine yakın bir yerde olduğu kastedilmiştir. Cezîre hem Amed 
hem de Musul’a yakın olduğu için böyle bir ifade kullanılmıştır. 

1.3. Cûdî Nusaybin Civarında Bir Dağdır 
Buhârîşarihi Aynî (öl. 855/1451), Nusaybin yerleşim merkezinden 

söz ederken kuzeyinde dağlar olduğunu, bu dağlardan tatlı ırmakların 
aktığını ve Nusaybin’in yeşil ve mümbit bir yer olduğunu hatta beyaz 
gülleri ile bilindiğini belirtmiştir. Ayrıca Nusaybin dağına, Cûdî dağı 
dendiğini ve Hz. Nûh’un gemisinin buraya indiğini belirtmiştir.15 Şu an 
Mardin’in bir ilçesi olan Nusaybin ile Şırnak sınırları içerisinde yer alan 
Cûdî dağı arasında yaklaşık 100 km kadar bir mesafe vardır. Ayrıca 
Nusaybin’in kuzeyinde sıra dağları yer almakta ve bu dağlar batıdan 
doğuya doğru istikametinde uzanmaktadır. Cûdî dağı da aynı 
sıradağların doğu tarafına uzanmaktadır. Yani Buhârîşarihi Aynî’nin 
yapmış olduğu tarif, ülkemiz Şırnak ilinin sınırları içerisinde yer alan 
Cûdî dağını işaret etmektedir. 

1.4. Cûdî Cezîre’deKardâ/Bâkirdâ Bölgesindedir 
Hadis alimlerinden İbnü’l-Esîr (öl. 606/1210), Nevevî (öl. 

676/1277) ve İbnü’l-Mülakkın (öl. 804/1401), Cûdî’ninCezîre’ye bağlı 
KardâقَْردَىBâkırdâ (باقرد) denilen yerde olduğunu ifade 
etmişlerdir. 16 Nevevî, Tehzibu’l-Esmâve’l-Luğât isimli eserde şunları 
söylemiştir: “Hz. Nûh ve beraberindekiler gemiden inince Cezîre topraklarında 
Bakırdâ’da yerleşim yeri inşa ettiler”. 17 Hicri üçüncü asırda vefat eden 
Ahmeded-Dîneverî (öl. 282/895) Cezîre’deBakırdâ ve Bâzibdâ isminde 
iki köyden söz etmiş ve söz konusu köylerden birinin Dicle nehrinin 
doğusu diğerinin ise nehrin batı tarafında yer aldığını belirtmiştir. 18 
Yakut el-Hamevî’nin (öl. 626/1229) naklettiği bilgiye göre Bâkirdâ, 

                                                 
15  Ebu Muhammed Mahmud b. Ahmed Bedreddin Aynî, Nahbu'l-ahbâr fi tankîhi mebâni'l-ahbâr (Katar: 

Vizâretu'l-Evkâf, 2008), 2/527. 
16  Mecdüddîn Ebu’s-Seâdât İbnu'l-Esîr, Câmiu'l-usûl (yy.: Mektebetu'l-Hulvânî, 1969), 12/112; İbnu'l-

Mulakkın, et-Tavdîh, 23/325. 
17  Muhyiddin Yahya Nevevî, Tehzîbu'l-esmâ ve'l-luğât (Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, ts.), 2/133. 
18  Ebu Hanife Ahmed b. Dâvûd Dîneverî, el-Ahbâru't-tuvâl (Kahira: Dâru İhyâi Kutubi'l-Arabî, 1960), 1. 

Dipnot no: 1; Muhammed b. Cerîr Taberî, Tarihu't-Taberî (Beyrut: Dâru't-Turâs, 1387/1967), 1/189; 
Ebu Abdillah Muhammed b. Andillah Himyerî, er-Ravdu’l-mi'ṭâr fi haberi'l-aktâr (Beyrut: Müessesetu 
Nasir li's-Sekâfe, 1980), 74. Şu an Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı olan Katran köyü halk arasında Bazift 
olarak bilinmektedir. 
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asrın başında vefat eden tabiîn döneminin meşhur tefsir alimlerinden 
Mücahid’den (öl. 103/721) “Cûdî,Cezîre’de bir dağdır”8 şeklinde rivayette 
bulunmuştur. Daha sonra gelen birçok muhaddis Buhâri’nin naklettiği 
bu rivayeti kendi eserlerinde yer vermiştir.9Buhârî’nin sahihi üzerine 
şerh yazan Kirmânî (öl. 786/1384), Birmâvî (öl. 831/1428) ve Suyûtî’ye 
(öl. 911/1505) göre Cûdî dağı, Dicle ile Fırat nehirleri arasında bulunan 
Cezîre’de yer almaktadır. 10  Bu görüşe göre Cûdî dağının yer aldığı 
Cezîre, Dicle ile Fırat nehirleri arasındaki bir bölgeyi kapsamaktadır. 
Buhârî’nin  diğer önemli şarihlerinden Aynî (öl. 855/1451) ve Kastallânî 
(öl. 923/1517) Cûdî’nin yeri hakkında: “Doğuda, Dicle ile Fırat arasında yer 
alan ve Cezîretu İbn Ömer olarak bilinen yerdedir”11 demişlerdir. Kastallânî, 
Cûdî’nin yer aldığı Cezîretu İbn Ömer’i, Dicle ile Fırat arasında Musul’a 
yakın bir yer şeklinde tanımlamıştır.12 Bu görüşlere göre Cezîre’nin diğer 
bir isminin Cezîretu İbn Ömer olduğu, şehrin Dicle ile Fırat arasında yer 
aldığı ve Musul’a yakın olduğu anlaşılmaktadır. Şu an Şırnak iline bağlı 
olan Cizre’nin diğer bir isminin Cezîre-i İbn Ömer veya Cezîretüİbney 
Ömer olduğu bilinen bir husustur.13 

1.2. Cûdî Amed (Diyarbakır) Yakınında Bir Dağdır 
Buhârî’nin başka bir şarihiİbnu’l-Mülakkın (öl. 804/1401) bu 

konuda şunları ifade etmiştir. “Mücâhid dedi ki Cûdî, Cezîre’de bir 
dağdır... Denildiğine göre Cûdî, Musul veya Amed’de (Diyarbakır) 
bulunmaktadır. Her iki görüş de (Cûdî’nin) Cezîre’de olduğunu 
göstermektedir.” 14  İbn Mülakkın’ın belirttiğine göre Cûdî’nin yerinin 
Amed veya Musul civarı olduğunu belirten görüşler aslında Cezîre’yi 

                                                 
8  Muhammed b. İsmail Buhârî, el-Câmiu's-Sahîh, nşr. Mustafa Dîb el-Buğâ (Beyrut: Daru İbni Kesir, 

1987), "el-Enbiyâ", 4, "et-Tefsir", 11. 
9  Ahmed b. Ebi Sufra el- Endelusî Muhalleb, el-Muhtasar en-nâsih fi tehzibi'l-kitâbi'l-câmi'i's-sahîh (Riyad: 

Dâru't-Tevhid, 2009), 4/19; Bedruddin el-Hanefi Aynî, Umdetu'l-kâri şerhu sahîhi'l-Buhârî (Beyrut: 
Dâru İhyâi Türâsi'l-Arabî, ts.), 15/218; Abdullah b. Muhammed Ebu'ş-Şeyh  İsfahânî, el-'Uzma 
(Riyad: Dâru'l-Asime, ts.), 15/1719. 

10  Muhammed b. Yusuf Şemsuddin Kırmânî, el-Kevâkibu'd-derârî fi şerhi'l-Buhârî (Lübnan: Dâru İhyâi'-
Turâi'l-Arabî, 1937), 13/232; Ebu Abdillah Şemsüddin Muhammed b. Abdiddaim Birmâvî, el-
Lâmiu's-sabîh bi şerhi'l-câmi'i's-sahîh (Suriye: Dâru'n-Nevâdir, 2012), 9/414; Abdurrahman b. Ebibekir 
Celâluddin Suyûtî, et-Tavşîh şerhu câmi'i's-sahîh (Riyad: el-Mektebetu'r-Rüşd, 1998), 5/2143. 

11  Aynî, Umdetu'l-kâri, 15/218; Ahmed b. Muhammed Şihabuddin Kastalânî, İrşâdu's-sârî li şerhi sahihi'l-
Buhârî (Mısır: el-Matbaatu'l-Kubrâ el-Emiriyye, 1323/1903), 5/326. هو )جبل بالجزيرة( المعروفة بابن عمر في
 الشرق فيما بين دجلة والفرات

12  Kastalânî, İrşâdu's-sârî li şerhi sahihi'l-Buhârî, 7/167. 
13  Başlangıçta şehir Cezîre ismiyle anılırken sonra Cezîretu İbn Ömer adını almıştır. Kaynaklara göre 

İbn Ömer kabilesine veya Hz. Ömer’in oğlu İbn Ömer’e nispetle şehir bu adı almıştır. Ceziretuİbney 
Ömer şeklinde söz edenler de olmuştur. Şırnak’ın Cizre ilçesi hakkında geniş bilgi için bk. Metin ve 
Özaydın Tuncel, Abdulkerim, "Cizre", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul: TDV 
Yayınları, 1993), 8/37-39. 

14  Sirâcüddîn Ebu Hafs Ömer b. Ali İbnu'l-Mulakkın, et-Tavdîh li şerhi câmii's-sahîh (Dımaşk: Daru'n-
Nevâdir, 2008), 19/296; Aynî, Umdetu'l-kâri, 18/288. 

 

işaret etmektedir. Dolayısıyla Cûdî, Musul veya Amed’de yer almaktadır 
denildiğinde aslında bununla Cûdî’ninAmed veya Musul yerleşim 
merkezlerine yakın bir yerde olduğu kastedilmiştir. Cezîre hem Amed 
hem de Musul’a yakın olduğu için böyle bir ifade kullanılmıştır. 

1.3. Cûdî Nusaybin Civarında Bir Dağdır 
Buhârîşarihi Aynî (öl. 855/1451), Nusaybin yerleşim merkezinden 

söz ederken kuzeyinde dağlar olduğunu, bu dağlardan tatlı ırmakların 
aktığını ve Nusaybin’in yeşil ve mümbit bir yer olduğunu hatta beyaz 
gülleri ile bilindiğini belirtmiştir. Ayrıca Nusaybin dağına, Cûdî dağı 
dendiğini ve Hz. Nûh’un gemisinin buraya indiğini belirtmiştir.15 Şu an 
Mardin’in bir ilçesi olan Nusaybin ile Şırnak sınırları içerisinde yer alan 
Cûdî dağı arasında yaklaşık 100 km kadar bir mesafe vardır. Ayrıca 
Nusaybin’in kuzeyinde sıra dağları yer almakta ve bu dağlar batıdan 
doğuya doğru istikametinde uzanmaktadır. Cûdî dağı da aynı 
sıradağların doğu tarafına uzanmaktadır. Yani Buhârîşarihi Aynî’nin 
yapmış olduğu tarif, ülkemiz Şırnak ilinin sınırları içerisinde yer alan 
Cûdî dağını işaret etmektedir. 

1.4. Cûdî Cezîre’deKardâ/Bâkirdâ Bölgesindedir 
Hadis alimlerinden İbnü’l-Esîr (öl. 606/1210), Nevevî (öl. 

676/1277) ve İbnü’l-Mülakkın (öl. 804/1401), Cûdî’ninCezîre’ye bağlı 
KardâقَْردَىBâkırdâ (باقرد) denilen yerde olduğunu ifade 
etmişlerdir. 16 Nevevî, Tehzibu’l-Esmâve’l-Luğât isimli eserde şunları 
söylemiştir: “Hz. Nûh ve beraberindekiler gemiden inince Cezîre topraklarında 
Bakırdâ’da yerleşim yeri inşa ettiler”. 17 Hicri üçüncü asırda vefat eden 
Ahmeded-Dîneverî (öl. 282/895) Cezîre’deBakırdâ ve Bâzibdâ isminde 
iki köyden söz etmiş ve söz konusu köylerden birinin Dicle nehrinin 
doğusu diğerinin ise nehrin batı tarafında yer aldığını belirtmiştir. 18 
Yakut el-Hamevî’nin (öl. 626/1229) naklettiği bilgiye göre Bâkirdâ, 

                                                 
15  Ebu Muhammed Mahmud b. Ahmed Bedreddin Aynî, Nahbu'l-ahbâr fi tankîhi mebâni'l-ahbâr (Katar: 

Vizâretu'l-Evkâf, 2008), 2/527. 
16  Mecdüddîn Ebu’s-Seâdât İbnu'l-Esîr, Câmiu'l-usûl (yy.: Mektebetu'l-Hulvânî, 1969), 12/112; İbnu'l-

Mulakkın, et-Tavdîh, 23/325. 
17  Muhyiddin Yahya Nevevî, Tehzîbu'l-esmâ ve'l-luğât (Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, ts.), 2/133. 
18  Ebu Hanife Ahmed b. Dâvûd Dîneverî, el-Ahbâru't-tuvâl (Kahira: Dâru İhyâi Kutubi'l-Arabî, 1960), 1. 

Dipnot no: 1; Muhammed b. Cerîr Taberî, Tarihu't-Taberî (Beyrut: Dâru't-Turâs, 1387/1967), 1/189; 
Ebu Abdillah Muhammed b. Andillah Himyerî, er-Ravdu’l-mi'ṭâr fi haberi'l-aktâr (Beyrut: Müessesetu 
Nasir li's-Sekâfe, 1980), 74. Şu an Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı olan Katran köyü halk arasında Bazift 
olarak bilinmektedir. 
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Semânin 19  köyü ile Cezîretu İbn Ömer arasında yer almakta ve 
Bâsurîn 20  denilen köye yakındır. Burada باسورين
Deyrebûn/Deyrebbûn21ََدَيرأَبُّون isminde önemli bir yerleşim yerinin de var 
olduğunu ve iddiaya göre Hz. Nûh’un gemisinin buradaki bir kalede 
olduğu bilgisini nakletmiştir. 22  İbn Abdilmun’im el-Himyerî’ye (öl. 
727/1327 göre ise Bâzibdâ, Musu’la bağlı köylerden birisi olup yanında 
Habur nehri akmaktadır.23 

MuhadislerdenCezerî, Nevevî ve İbnü’l-Mülakkın’dan nakledilen 
Cûdî’ninKardâ, Bâkırdâ veya Bâzıbtâ topraklarında yer aldığına dair 
görüş, Cûdî dağının yerini daha da muayyen hale getirmiş olmaktadır. 
Ayrıca yukarıda tarihçelerin söz konusu köylerin yerleri ile ilgili 
verdikleri bilgiler de söz konusu görüşü teyit etmektedir. Bâzıbtâ şu an 
Şırnak’ın Cizre ilçesine 10 km mesafedeki yerleşimin halk arasındaki 
ismidir. Ayrıca tarihçilerin söz ettiği Habur çayı da bugün Şırnak’ın 
Silopi ilçesi sınırları içerisinde akmaktadır. 

1.5. Yahudiler’in Hz. Nûh’un Gemisinin Cûdî’ye İndiğine Dair 
Bilgileri  

Medine’de Aşure gününde oruç tutan Yahûdilere Hz. Peygamber 
tarafından “bu oruç nedir” diye sorulduğunda onlar şöyle cevap 
vermişlerdir; “Allah, bugün Musa peygamberi ve Ben-i İsrailleri boğulmaktan 
kurtarmıştır. Ayrıca bugün Firavun boğulmuş ve Hz. Nûh’ungemisi Cûdî’ye 
inmiştir. Nuh ve Musa peygamberler Allah’a şükretmek için bugün oruç 
tutmuşlardır. Hz. Peygamber: Ben Musa’ya sizden daha yakınım ve bu orucu 
tutmaya daha çok müstahakım dedi. Ardında da o gün oruç tutmayı ashabına da 
tavsiye etti.”24 Ebu Hureyre tarafından Hz. Peygamber’e izafe edilerek 

                                                 
19   Şırnak’ta şehir merkezine 5 km meksefede olan ve Cûdî dağının eteklerinde yer alan köyün resmi 

ismi Yoğurtçular köyüdür. Bölgede bu köye Semânin (seksen) anlamına gelen Heştân denmektedir. 
Bk. Hüseyin Güneş, İslam Tarihi Kaynaklarına Göre Nuh Tufanı ve Cudi Dağı (Ankara: İlâhiyât Yayınları, 
2014), 139; "http://www.sirnak.gov.tr/tarihce" (26 Şubat 2020) 

20  Bâsurîn/ Yankale, Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Irak ve Suriye sınırına yakın bir köyün ismidir. 
Halen önemli bir nüfusa sahip ve verimli toprakları olan bir yerleşim merkezidir. Köyde ayrıca tarihi 
bir kale de bulunmaktadır. Bk. "https://www.silopi.bel.tr/belde-ve-koylerimiz" (26 Şubat 2020) 

21   Şırnak’ın Silopi ilçesinde halk, ülkemizin Suriye ve Irak ile birleştiği noktaya Deyrebûn/Deyrebîn 
demektedirler. Bu isim halk tarafından yaygın bir şekilde bilinmektedir. 

22  Şihâbuddin Ebu Abdillah Yakût b. Abdillah Hamevî, Mu'cemu'l-buldân (Beyrut: Dâr Sâdır, 1995), 
2/496; Ebu Arûbe el-Huseyin Harrânî, Kitâbu'l-evâil (Beyrut: Dâr İbn Hazm, 2003), 42. 

23  Himyerî, er-Ravdu’l-mi'ṭâr fi haberi'l-aktâr, 74. 
24  Ahmet b. Muhammed İbn Hanbel, Müsned, thk. Şuayb el-Arnavut (Beyrut: Müessesetu'r-Risâle, 

1999), 14/335. 
ْوِم؟  قَالُوا: َهَذا اْليَْوُم الَِّذي نَجَّى هللاُ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، قَاَل: َمرَّ النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم بِأُنَاٍس ِمَن اْليَُهوِد قَْد َصاُموا يَْوَم  َعاُشوَراَء، فَقَاَل: َما َهَذا ِمَن الصَّ

ِ، فَصَ ُموَسى َوبَنِ  َق فِيِه فِْرَعْوَن، َوَهَذا يَْوُم اْستََوْت فِيِه السَِّفينَةُ َعلَى اْلُجوِدي  ِ، فَقَاَل النَّبِيُّ َصلَّى ي إِْسَرائِيَل ِمَن اْلغََرِق، َوَغرَّ َّ ِِ ا  را ْْ ٌ  َوُموَسى ُش اَم نُو
َهَذا اْليَْوِم ، فَأََمَر أَْصَحابَهُ بِالصَّْومِ  هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: أَنَا أََحقُّ بُِموَسى، َوأََحقُّ بَِصْومِ   

 

nakledilen bu hadis, Ahmed b. Hanbel’in teferrüt ettiği 
rivayetlerdendir.25 

Bu rivayete göre Medine’de yaşayan Yahudiler, Hz. Nûh’un 
gemisinin Tufan sularının çekilmesiyle Cûdî dağına indiğini biliyor ve bu 
önemli günü kutlamak için de aşure orucunu tutmuşlardır. Bu bilgi aynı 
zamanda günümüzdeki Tevrat’ta Hz. Nûh’un gemisinin Ağrı yani 
Ararat dağlarına indiği şeklindeki bilgiyle çelişmektedir. Çünkü şu an 
elimizde Türkçeye de tercüme edilmiş olan Tevrat’ta bu durum şu 
şekilde ifade edilmiştir: “Yeryüzünde sular çekilmeye ve giderek alçalmaya 
başladı. Yüz elli gün sonra (sular) iyice azaldı. Yedinci ayda ayın on yedinci 
gününde gemi, Ararat tepeleri üzerine oturdu.”26 

Hicri üçüncü asır muhaddislerinden İbn Kuteybe (öl. 276/889) Hz. 
Nûh ve Tufan olayını Tevrat’tan aktarırken geminin üzerinde durduğu 
dağı “CebeluKardâ”27 şeklinde çevirmiştir. Gezgin ve tarihçi olan Ebu’l-
Hasan el-Herevî (öl. 611/1215) de Hz. Nûh Tufanı ve Cûdî hakkında 
Tevrat’tan birçok bilgi aktarmış ve geminin Cûdî dağına indiği bilgisini 
bizzat Tevrat’tan naklederek “Bu Tevrat’ın lafzıdır. Ne ziyade vardır ne de 
noksanlık”demiştir.28Yakût el-Hemevî (öl. 626/1229) de benzer bir şekilde 
Hz. Nûh’un gemisinin Cûdî dağına indiği bilgisini Tevrat’tan nakletmiş 
ve “Bu (bilgi) Arapçaya çevrilmiş olan Tevrat’tan harfi harfine tercümedir” 
demiştir.29 Medine’deki Yahudilerin Hz. Peygamber’e verdikleri cevap, 
hadis alimi İbn Kuteybe ve daha sonraki dönem tarihçilerin naklettikleri 
bu bilgilere göre Tevrat’a Hz. Nûh’un gemisi Cûdî dağına inmiştir. Bu 
haberler özellikle günümüzde geminin Ağrı/Ararat dağına indiği ile 
ilgili haberlere kuşkuyla bakmamız gerektiğini göstermektedir. 

1.6. Hz. Nûh’un Mescidi Cûdî Dağındadır 
Bazı görüşlere göre, Kur’an-ı Kerim’de (َِْيتُون يِنََوالزَّ  Tîn (incir) ve“ (َوالت ّ۪

zeytine yemin olsun” 30 ayetinde geçen Tin’den kasıt Hz. Nûh’unCûdî 
dağındaki mabedidir. Bu görüş, Kastalânî ve İbnü’l-Mülakkın’ın 

                                                 
25  Şu’ayb el-Arnavut hadisin sened açısından zayıf olduğunu söylemiştir. Bk. İbn Hanbel, Müsned, 

14/335. Aşure gününde önemli bir çok olayın geçekleştiği ve söz konusu olaylardan birisinin de Hz. 
Nuh’un gemisinin Cûdî’ye indiği hususu hakkında bir çok zayıf ve mevzu rivayetler vardır. Bk. 
Süleyman b. Ahmed Taberânî, el-Mu'cemu'l-kebîr, nşr. Hamdi b. Abdilmecid es-Selefî (el-Mektebetu'l-
Ulûm: Musul, 1983), 6/69; Celâluddin Suyûtî, el-Le'âliu'l-masnû'a fi ahâdîsi'l-mavdû'a (Beyrut: Dâru'l-
Kutubi'l-İlmiyye, 1996), 2/99. 

26   et-Tîn, 95/1. 
27  Ebu Muhammed Abdullah b. Müslim İbn Kuteybe, el-Ma'ârif (Kahira: el-Hey'etu'l-Mısriyye, 1992), 

22. 
28  Ebu'l-Hasen Takıyyuddin Alî b. Ebî Bekr b. Alî Herevî, el-İşârât ilâ ma'rifeti'z-ziyârât (Kahira: 

Mektebetu's-Sekâfe, 1423/2002), 63.هذا لفظ التوراة ال زيادة فيه وال نقصان 
29  Hamevî, Mu'cemu'l-buldân, 2/179.هذا لفظ تعريب التوراة حرفا حرفا 
30  et-Tîn, 45/1. 
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Semânin 19  köyü ile Cezîretu İbn Ömer arasında yer almakta ve 
Bâsurîn 20  denilen köye yakındır. Burada باسورين
Deyrebûn/Deyrebbûn21ََدَيرأَبُّون isminde önemli bir yerleşim yerinin de var 
olduğunu ve iddiaya göre Hz. Nûh’un gemisinin buradaki bir kalede 
olduğu bilgisini nakletmiştir. 22  İbn Abdilmun’im el-Himyerî’ye (öl. 
727/1327 göre ise Bâzibdâ, Musu’la bağlı köylerden birisi olup yanında 
Habur nehri akmaktadır.23 

MuhadislerdenCezerî, Nevevî ve İbnü’l-Mülakkın’dan nakledilen 
Cûdî’ninKardâ, Bâkırdâ veya Bâzıbtâ topraklarında yer aldığına dair 
görüş, Cûdî dağının yerini daha da muayyen hale getirmiş olmaktadır. 
Ayrıca yukarıda tarihçelerin söz konusu köylerin yerleri ile ilgili 
verdikleri bilgiler de söz konusu görüşü teyit etmektedir. Bâzıbtâ şu an 
Şırnak’ın Cizre ilçesine 10 km mesafedeki yerleşimin halk arasındaki 
ismidir. Ayrıca tarihçilerin söz ettiği Habur çayı da bugün Şırnak’ın 
Silopi ilçesi sınırları içerisinde akmaktadır. 

1.5. Yahudiler’in Hz. Nûh’un Gemisinin Cûdî’ye İndiğine Dair 
Bilgileri  

Medine’de Aşure gününde oruç tutan Yahûdilere Hz. Peygamber 
tarafından “bu oruç nedir” diye sorulduğunda onlar şöyle cevap 
vermişlerdir; “Allah, bugün Musa peygamberi ve Ben-i İsrailleri boğulmaktan 
kurtarmıştır. Ayrıca bugün Firavun boğulmuş ve Hz. Nûh’ungemisi Cûdî’ye 
inmiştir. Nuh ve Musa peygamberler Allah’a şükretmek için bugün oruç 
tutmuşlardır. Hz. Peygamber: Ben Musa’ya sizden daha yakınım ve bu orucu 
tutmaya daha çok müstahakım dedi. Ardında da o gün oruç tutmayı ashabına da 
tavsiye etti.”24 Ebu Hureyre tarafından Hz. Peygamber’e izafe edilerek 

                                                 
19   Şırnak’ta şehir merkezine 5 km meksefede olan ve Cûdî dağının eteklerinde yer alan köyün resmi 

ismi Yoğurtçular köyüdür. Bölgede bu köye Semânin (seksen) anlamına gelen Heştân denmektedir. 
Bk. Hüseyin Güneş, İslam Tarihi Kaynaklarına Göre Nuh Tufanı ve Cudi Dağı (Ankara: İlâhiyât Yayınları, 
2014), 139; "http://www.sirnak.gov.tr/tarihce" (26 Şubat 2020) 

20  Bâsurîn/ Yankale, Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Irak ve Suriye sınırına yakın bir köyün ismidir. 
Halen önemli bir nüfusa sahip ve verimli toprakları olan bir yerleşim merkezidir. Köyde ayrıca tarihi 
bir kale de bulunmaktadır. Bk. "https://www.silopi.bel.tr/belde-ve-koylerimiz" (26 Şubat 2020) 

21   Şırnak’ın Silopi ilçesinde halk, ülkemizin Suriye ve Irak ile birleştiği noktaya Deyrebûn/Deyrebîn 
demektedirler. Bu isim halk tarafından yaygın bir şekilde bilinmektedir. 

22  Şihâbuddin Ebu Abdillah Yakût b. Abdillah Hamevî, Mu'cemu'l-buldân (Beyrut: Dâr Sâdır, 1995), 
2/496; Ebu Arûbe el-Huseyin Harrânî, Kitâbu'l-evâil (Beyrut: Dâr İbn Hazm, 2003), 42. 

23  Himyerî, er-Ravdu’l-mi'ṭâr fi haberi'l-aktâr, 74. 
24  Ahmet b. Muhammed İbn Hanbel, Müsned, thk. Şuayb el-Arnavut (Beyrut: Müessesetu'r-Risâle, 

1999), 14/335. 
ْوِم؟  قَالُوا: َهَذا اْليَْوُم الَِّذي نَجَّى هللاُ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، قَاَل: َمرَّ النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم بِأُنَاٍس ِمَن اْليَُهوِد قَْد َصاُموا يَْوَم  َعاُشوَراَء، فَقَاَل: َما َهَذا ِمَن الصَّ

ِ، فَصَ ُموَسى َوبَنِ  َق فِيِه فِْرَعْوَن، َوَهَذا يَْوُم اْستََوْت فِيِه السَِّفينَةُ َعلَى اْلُجوِدي  ِ، فَقَاَل النَّبِيُّ َصلَّى ي إِْسَرائِيَل ِمَن اْلغََرِق، َوَغرَّ َّ ِِ ا  را ْْ ٌ  َوُموَسى ُش اَم نُو
َهَذا اْليَْوِم ، فَأََمَر أَْصَحابَهُ بِالصَّْومِ  هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: أَنَا أََحقُّ بُِموَسى، َوأََحقُّ بَِصْومِ   

 

nakledilen bu hadis, Ahmed b. Hanbel’in teferrüt ettiği 
rivayetlerdendir.25 

Bu rivayete göre Medine’de yaşayan Yahudiler, Hz. Nûh’un 
gemisinin Tufan sularının çekilmesiyle Cûdî dağına indiğini biliyor ve bu 
önemli günü kutlamak için de aşure orucunu tutmuşlardır. Bu bilgi aynı 
zamanda günümüzdeki Tevrat’ta Hz. Nûh’un gemisinin Ağrı yani 
Ararat dağlarına indiği şeklindeki bilgiyle çelişmektedir. Çünkü şu an 
elimizde Türkçeye de tercüme edilmiş olan Tevrat’ta bu durum şu 
şekilde ifade edilmiştir: “Yeryüzünde sular çekilmeye ve giderek alçalmaya 
başladı. Yüz elli gün sonra (sular) iyice azaldı. Yedinci ayda ayın on yedinci 
gününde gemi, Ararat tepeleri üzerine oturdu.”26 

Hicri üçüncü asır muhaddislerinden İbn Kuteybe (öl. 276/889) Hz. 
Nûh ve Tufan olayını Tevrat’tan aktarırken geminin üzerinde durduğu 
dağı “CebeluKardâ”27 şeklinde çevirmiştir. Gezgin ve tarihçi olan Ebu’l-
Hasan el-Herevî (öl. 611/1215) de Hz. Nûh Tufanı ve Cûdî hakkında 
Tevrat’tan birçok bilgi aktarmış ve geminin Cûdî dağına indiği bilgisini 
bizzat Tevrat’tan naklederek “Bu Tevrat’ın lafzıdır. Ne ziyade vardır ne de 
noksanlık”demiştir.28Yakût el-Hemevî (öl. 626/1229) de benzer bir şekilde 
Hz. Nûh’un gemisinin Cûdî dağına indiği bilgisini Tevrat’tan nakletmiş 
ve “Bu (bilgi) Arapçaya çevrilmiş olan Tevrat’tan harfi harfine tercümedir” 
demiştir.29 Medine’deki Yahudilerin Hz. Peygamber’e verdikleri cevap, 
hadis alimi İbn Kuteybe ve daha sonraki dönem tarihçilerin naklettikleri 
bu bilgilere göre Tevrat’a Hz. Nûh’un gemisi Cûdî dağına inmiştir. Bu 
haberler özellikle günümüzde geminin Ağrı/Ararat dağına indiği ile 
ilgili haberlere kuşkuyla bakmamız gerektiğini göstermektedir. 

1.6. Hz. Nûh’un Mescidi Cûdî Dağındadır 
Bazı görüşlere göre, Kur’an-ı Kerim’de (َِْيتُون يِنََوالزَّ  Tîn (incir) ve“ (َوالت ّ۪

zeytine yemin olsun” 30 ayetinde geçen Tin’den kasıt Hz. Nûh’unCûdî 
dağındaki mabedidir. Bu görüş, Kastalânî ve İbnü’l-Mülakkın’ın 

                                                 
25  Şu’ayb el-Arnavut hadisin sened açısından zayıf olduğunu söylemiştir. Bk. İbn Hanbel, Müsned, 

14/335. Aşure gününde önemli bir çok olayın geçekleştiği ve söz konusu olaylardan birisinin de Hz. 
Nuh’un gemisinin Cûdî’ye indiği hususu hakkında bir çok zayıf ve mevzu rivayetler vardır. Bk. 
Süleyman b. Ahmed Taberânî, el-Mu'cemu'l-kebîr, nşr. Hamdi b. Abdilmecid es-Selefî (el-Mektebetu'l-
Ulûm: Musul, 1983), 6/69; Celâluddin Suyûtî, el-Le'âliu'l-masnû'a fi ahâdîsi'l-mavdû'a (Beyrut: Dâru'l-
Kutubi'l-İlmiyye, 1996), 2/99. 

26   et-Tîn, 95/1. 
27  Ebu Muhammed Abdullah b. Müslim İbn Kuteybe, el-Ma'ârif (Kahira: el-Hey'etu'l-Mısriyye, 1992), 

22. 
28  Ebu'l-Hasen Takıyyuddin Alî b. Ebî Bekr b. Alî Herevî, el-İşârât ilâ ma'rifeti'z-ziyârât (Kahira: 

Mektebetu's-Sekâfe, 1423/2002), 63.هذا لفظ التوراة ال زيادة فيه وال نقصان 
29  Hamevî, Mu'cemu'l-buldân, 2/179.هذا لفظ تعريب التوراة حرفا حرفا 
30  et-Tîn, 45/1. 
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şerhlerinde İbn EbîHâtim (öl. 327/938) tarafından İbn Abbas’a 
dayandırılmıştır. 31  İbn Abbas’tan nakledilen bilgiye göre “et-Tin”,Hz. 
Nûh’unCûdî dağındaki mescididir. 32 İbn Abbas’ın bu bilgiyi nereden 
aldığını tespit edememekle beraber Şırnak bölgesinde Cûdî dağının 
başında sefine (gemi) denilen bölgede son dönemlere kadar bir caminin 
var olduğu hususu bölge halkı tarafından bilinen bir husustur.33 

Hadis literatüründe Hz. Nûh’un gemisinin indiği Cûdî’nin yeri 
hakkındaki bilgiler tespit ettiğimiz kadarıyla genel olarak naklettiğimiz 
yukarıdaki bilgilerden ibarettir. Nakledilen pasajlardan da anlaşıldığı 
üzere Cûdî dağının yeri hakkında Hz. Peygamber’den merfû olarak 
nakledilen bir rivayet yoktur. Ancak muhaddislerin naklettikleri bilgilere 
göre Cûdî dağı, Dicle ile Fırat arasında yer alan el-Cezîre bölgesindedir. 
Musul, Şam, Nusaybin, Amed (Diyarbakır) ve Cizre yerleşim alanları söz 
konusu bölgede yer alan şehirlerdir. Nakledilen görüşlerden de 
anlaşıldığı üzere muhaddislere göre geminin indiği Cûdî dağı, ülkemizde 
Şırnak il sınırları dahilinde olan bir dağdır. Muhaddislerden nakledilen 
bilgilerin diğer İslami kaynaklarla uyumlu olup olmadığına bakmak için 
Cûdî’nin yeri hakkında tespit ettiğimiz bilgileri, özellikle Tefsir ve İslam 
tarihi kaynaklarındaki bilgilerle mukayese etmek istiyoruz 

2. Diğer İslami Kaynaklara Göre Cûdî Dağı 
Hz. Nûh’un gemisinin inmiş olduğu Cûdî dağının yeri hakkında 

tefsir kaynaklarının verdiği bilgileri genel olarak şu başlıklar altında 
toplamamız mümkündür. 

1. Cûdî Musul’a yakın veya Musul topraklarında bir dağdır. 
Bu görüş çoğu zaman “Cûdî, Musul’a bağlı” veya “Musul’a 
yakın olan Cezîre’de” şeklinde de dile getirilmiştir.34 

2. CûdîCezîre’de bir dağdır. Müfessir Mücâhid (öl. 104/723) ve 
Katâde’ye (öl. 117/735) göre Cûdî, Cezîre topraklarında yer 

                                                 
31  Kastalânî, İrşâdu's-sârî li şerhi sahihi'l-Buhârî, 4/425; İbnu'l-Mulakkın, et-Tavdîh, 23/557. 
32  Ahmed b. Ali el-Askalânî İbn Hacer, Fethu'l-bârî şerhu sahîhi'l-Buhârî (Beyrut: Dâru'l-Ma'rife, 

1379/1959), 8/713. 
33  Bk. Güneş, Nuh Tufanı ve Cudi Dağı, 139-140; Abdullah Yaşın, "Cudi Dağı ve Nuh Tufanı", Uluslararasi 

Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, ed. M. Nesim Doru (Ankara: Şırnak Üniversitesi Yayınları, 2010), 47-52. 
34  Ebu'l-Hasan el-Ezdî el-Belhî Mukâtil b. Süleyman, Tefsîru Mukâtil b. Süleyman (Beyrut: Dâru İhyâi't-

Turâs, 1423/2002), 2/283; Ebu Muhammed Abdulhak b. Ğalib İbnu'l-Atiyye, el-Muharriru'l-Veciz 
(Beyrut Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1422/2002), 3/176; İbnu'l-Atiyye, el-Muharriru'l-Veciz, 3/176; Ebu'l-
Kasim el-Huseyin el-Esfehânî Rağıb, el-Mufredât fi ğaribi'l-kur'ân (Beyrut: Daâu'l-Kalem, 1412/1992), 
211. 

 

alan bir dağdır. 35 Katâde, kâmer suresi on beşinci ayetin 
tefsiri bağlamında şunları söylemiştir: “Allah, Hz. Nûh’un 
gemisini Cûdî/Cezîre’de ibret olarak bıraktı ve bu ümmetin ilk 
nesli de o gemiyi görme şansını buldular.”36 

3. Cûdî, Amed (Diyarbakır) taraflarında bir dağdır diyenler de 
olmuştur.37 

İslam tarihi kaynaklarının Cûdî dağının yeri hakkında verdiği 
bilgileri de genel olarak maddeler halinde şu şekilde ifade edebiliriz: 

1. Cûdî Musul’a bağlı Hısneyn topraklarındadır. “Kale” 
anlamına da gelen Hısnayn kavramından kastedilen tam 
olarak belli olmamakla beraber Musul’a bağlı bir yer olması 
dikkat çekmektedir.38 

2. Cûdî, Cezîre toprakları olan Bâkırdâ veya Bâzibdâ denilen 
yerdedir. Taberî(öl. 310/923) şunları söylemiştir: “(Hz. 
Nûh’un) gemisi, Kardâ/Bakardâ’daقردىCûdî dağının üzerine 
oturdu… Hz. Nûh, gemiden inince Cezîre toprağı olan Kardâ 
nahiyesini inşa etti ve orada semânîn isminde bir köy kurdu”.39 

3. Cûdî Dicle nehrine yakın Cezîretu İbn Ömer’dedir. İbn Kesîr 
(öl. 774/1373) şunları söylemiştir: “Cûdî, Cezîretu İbn Ömer’de 
Dicle nehrine yakın doğuda yer alan büyükçe bir dağdır. Cûdî, 
Musul’dan güneyden kuzeye doğru üç günlük yürüme 
mesafesindedir. Dağın yüksekliği yarım günlüktür. Cûdî yeşil bir 
dağdır. Zira orada meşe ağaçları vardır. Ayrıca Cûdî’nin yanında 

                                                 
35  el-Mahzûmî Ebu'l-Mücahid Mücahid b. Cebr, Tefsiru Mücahid (Mısır: Dâru'l-Fikri'l-İslamî, 1989), 388; 

Ebu Muhammed Abdurrahman İbn Ebî Hatîm, Tefsiru'l-kur'âni'l-azîm (Suudiarabistan: Mektebetu 
Nizâr Mustafa, 1419/1998), 6/2037-39. 

36  İbn Hacer, Fethu'l-bârî şerhu sahîhi'l-Buhârî, 8/618; İbnu'l-Mulakkın, et-Tavdîh, 23/325; Kastalânî, 
İrşâdu's-sârî li şerhi sahihi'l-Buhârî, 7/365. Hz. Nûh ve Tufanla alakalı ilgili rivayetler bk. Nurullah 
Agitoğlu, "Hz. Nûh'un Gemisi İle İlgili Tabiî Katâde'den Gelen Bazı Rivayetler Üzerine", Uluslararası 
Hz. Nuh ve Cudi Sempozyumu, ed. Hamdi Gündoğar vd. (İstanbul: Şırnak Üniversitesi Yayınları, 2014), 
285-293; İbrahim Kutluay, "Hz. Nûh ve Tufanla İlgili Rivayetlerin Hadis Tekniği Açısından Değeri ve 
Bu Rivayetlere İsrailiyatın Tesiri", Uluslararası Hz. Nûh ve Cudi Sempozyumu, ed. Hamdi Gündoğar vd. 
(İstanbul: Şırnak Üniversitesi Yayınları, 2014), 295-318; Necmeddin Şeker, "Hz. Nuh (As) İle İlgili 
Hadislerin Değeri ve Yorumu", III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu, ed. Oktay 
Belli (İstanbul: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yayınları, 2010), 505-511; Arif Gezer, "Hadis 
Edebiyatında Nuh ve Tufan", III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu, ed. Oktay Belli 
(İstanbul: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yayınları, 2010), 550-560. 

37  İbrahim b. es-Sirrî Zeccâc, Me'âni'l-kur'ân ve i'râbuhu (Beyrut: Alimu'l-Kutup, 1988), 3/55. Ayrıca bk. 
Şehabeddin Kırdar, "Tefsirlerde Cudi Dağı", Uluslararası Hz. Nuh ve Cudi Sempozyumu, ed. Hamdi 
Gündoğar vd. (İstanbul: Şırnak Üniversitesi Yayınları, 2014), 319-326; Mesut Kaya, "Çağdaş 
Tefsirlerde Hz. Nuh ve Cudi Dağı Tefsîru'l-Menâr ve Tefhîmu'l-Kurân örneği", Uluslararası Hz. Nuh 
ve Cudi Sempozyumu, ed. Hamdi Gündoğar vd. (İstanbul: Şırnak Üniversitesi Yayınları, 2014), 327-341. 

38  Ebû Abdillah Muhammed b. Sa'd İbn Sa'd, et-Tabakâtu’l-kubrâ, thk. Muhammed Abdulkadir Ata 
(Beyrut: Daru'l-kutubi'l-İlmiyye, 1990), 1/35; Taberî, Tarihu't-Taberî, 1/116. 

39  Taberî, Tarihu't-Taberî, 1/189; Dîneverî, el-Ahbâru't-tuvâl, 1; Şemsüddîn Yûsuf Ebu’l-Muzaffer Sıbt 
İbnu'l-Cevzî, Mir'âtü’z-zamân fî târîḫi’l-aʿyân (Suriye: Dâru'r-Risale el-Alemiyye, 2013), 1/327. 
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şerhlerinde İbn EbîHâtim (öl. 327/938) tarafından İbn Abbas’a 
dayandırılmıştır. 31  İbn Abbas’tan nakledilen bilgiye göre “et-Tin”,Hz. 
Nûh’unCûdî dağındaki mescididir. 32 İbn Abbas’ın bu bilgiyi nereden 
aldığını tespit edememekle beraber Şırnak bölgesinde Cûdî dağının 
başında sefine (gemi) denilen bölgede son dönemlere kadar bir caminin 
var olduğu hususu bölge halkı tarafından bilinen bir husustur.33 

Hadis literatüründe Hz. Nûh’un gemisinin indiği Cûdî’nin yeri 
hakkındaki bilgiler tespit ettiğimiz kadarıyla genel olarak naklettiğimiz 
yukarıdaki bilgilerden ibarettir. Nakledilen pasajlardan da anlaşıldığı 
üzere Cûdî dağının yeri hakkında Hz. Peygamber’den merfû olarak 
nakledilen bir rivayet yoktur. Ancak muhaddislerin naklettikleri bilgilere 
göre Cûdî dağı, Dicle ile Fırat arasında yer alan el-Cezîre bölgesindedir. 
Musul, Şam, Nusaybin, Amed (Diyarbakır) ve Cizre yerleşim alanları söz 
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Cûdî’nin yeri hakkında tespit ettiğimiz bilgileri, özellikle Tefsir ve İslam 
tarihi kaynaklarındaki bilgilerle mukayese etmek istiyoruz 

2. Diğer İslami Kaynaklara Göre Cûdî Dağı 
Hz. Nûh’un gemisinin inmiş olduğu Cûdî dağının yeri hakkında 

tefsir kaynaklarının verdiği bilgileri genel olarak şu başlıklar altında 
toplamamız mümkündür. 
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31  Kastalânî, İrşâdu's-sârî li şerhi sahihi'l-Buhârî, 4/425; İbnu'l-Mulakkın, et-Tavdîh, 23/557. 
32  Ahmed b. Ali el-Askalânî İbn Hacer, Fethu'l-bârî şerhu sahîhi'l-Buhârî (Beyrut: Dâru'l-Ma'rife, 

1379/1959), 8/713. 
33  Bk. Güneş, Nuh Tufanı ve Cudi Dağı, 139-140; Abdullah Yaşın, "Cudi Dağı ve Nuh Tufanı", Uluslararasi 

Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, ed. M. Nesim Doru (Ankara: Şırnak Üniversitesi Yayınları, 2010), 47-52. 
34  Ebu'l-Hasan el-Ezdî el-Belhî Mukâtil b. Süleyman, Tefsîru Mukâtil b. Süleyman (Beyrut: Dâru İhyâi't-

Turâs, 1423/2002), 2/283; Ebu Muhammed Abdulhak b. Ğalib İbnu'l-Atiyye, el-Muharriru'l-Veciz 
(Beyrut Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1422/2002), 3/176; İbnu'l-Atiyye, el-Muharriru'l-Veciz, 3/176; Ebu'l-
Kasim el-Huseyin el-Esfehânî Rağıb, el-Mufredât fi ğaribi'l-kur'ân (Beyrut: Daâu'l-Kalem, 1412/1992), 
211. 

 

alan bir dağdır. 35 Katâde, kâmer suresi on beşinci ayetin 
tefsiri bağlamında şunları söylemiştir: “Allah, Hz. Nûh’un 
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3. Cûdî, Amed (Diyarbakır) taraflarında bir dağdır diyenler de 
olmuştur.37 

İslam tarihi kaynaklarının Cûdî dağının yeri hakkında verdiği 
bilgileri de genel olarak maddeler halinde şu şekilde ifade edebiliriz: 

1. Cûdî Musul’a bağlı Hısneyn topraklarındadır. “Kale” 
anlamına da gelen Hısnayn kavramından kastedilen tam 
olarak belli olmamakla beraber Musul’a bağlı bir yer olması 
dikkat çekmektedir.38 

2. Cûdî, Cezîre toprakları olan Bâkırdâ veya Bâzibdâ denilen 
yerdedir. Taberî(öl. 310/923) şunları söylemiştir: “(Hz. 
Nûh’un) gemisi, Kardâ/Bakardâ’daقردىCûdî dağının üzerine 
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35  el-Mahzûmî Ebu'l-Mücahid Mücahid b. Cebr, Tefsiru Mücahid (Mısır: Dâru'l-Fikri'l-İslamî, 1989), 388; 

Ebu Muhammed Abdurrahman İbn Ebî Hatîm, Tefsiru'l-kur'âni'l-azîm (Suudiarabistan: Mektebetu 
Nizâr Mustafa, 1419/1998), 6/2037-39. 

36  İbn Hacer, Fethu'l-bârî şerhu sahîhi'l-Buhârî, 8/618; İbnu'l-Mulakkın, et-Tavdîh, 23/325; Kastalânî, 
İrşâdu's-sârî li şerhi sahihi'l-Buhârî, 7/365. Hz. Nûh ve Tufanla alakalı ilgili rivayetler bk. Nurullah 
Agitoğlu, "Hz. Nûh'un Gemisi İle İlgili Tabiî Katâde'den Gelen Bazı Rivayetler Üzerine", Uluslararası 
Hz. Nuh ve Cudi Sempozyumu, ed. Hamdi Gündoğar vd. (İstanbul: Şırnak Üniversitesi Yayınları, 2014), 
285-293; İbrahim Kutluay, "Hz. Nûh ve Tufanla İlgili Rivayetlerin Hadis Tekniği Açısından Değeri ve 
Bu Rivayetlere İsrailiyatın Tesiri", Uluslararası Hz. Nûh ve Cudi Sempozyumu, ed. Hamdi Gündoğar vd. 
(İstanbul: Şırnak Üniversitesi Yayınları, 2014), 295-318; Necmeddin Şeker, "Hz. Nuh (As) İle İlgili 
Hadislerin Değeri ve Yorumu", III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu, ed. Oktay 
Belli (İstanbul: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yayınları, 2010), 505-511; Arif Gezer, "Hadis 
Edebiyatında Nuh ve Tufan", III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu, ed. Oktay Belli 
(İstanbul: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yayınları, 2010), 550-560. 

37  İbrahim b. es-Sirrî Zeccâc, Me'âni'l-kur'ân ve i'râbuhu (Beyrut: Alimu'l-Kutup, 1988), 3/55. Ayrıca bk. 
Şehabeddin Kırdar, "Tefsirlerde Cudi Dağı", Uluslararası Hz. Nuh ve Cudi Sempozyumu, ed. Hamdi 
Gündoğar vd. (İstanbul: Şırnak Üniversitesi Yayınları, 2014), 319-326; Mesut Kaya, "Çağdaş 
Tefsirlerde Hz. Nuh ve Cudi Dağı Tefsîru'l-Menâr ve Tefhîmu'l-Kurân örneği", Uluslararası Hz. Nuh 
ve Cudi Sempozyumu, ed. Hamdi Gündoğar vd. (İstanbul: Şırnak Üniversitesi Yayınları, 2014), 327-341. 

38  Ebû Abdillah Muhammed b. Sa'd İbn Sa'd, et-Tabakâtu’l-kubrâ, thk. Muhammed Abdulkadir Ata 
(Beyrut: Daru'l-kutubi'l-İlmiyye, 1990), 1/35; Taberî, Tarihu't-Taberî, 1/116. 

39  Taberî, Tarihu't-Taberî, 1/189; Dîneverî, el-Ahbâru't-tuvâl, 1; Şemsüddîn Yûsuf Ebu’l-Muzaffer Sıbt 
İbnu'l-Cevzî, Mir'âtü’z-zamân fî târîḫi’l-aʿyân (Suriye: Dâru'r-Risale el-Alemiyye, 2013), 1/327. 
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da semânîn denilen bir köy vardır”.40Ali b. Hüseyin el-Mesudî 
(öl. 345/956), Dicle nehrine katılan akarsulardan söz 
ederken şu önemli bilgileri vermiştir: “Bu akarsulardan birisi 
de Nehrdüş/Nehrdûşâ’dırنهردوشا. Bu nehir Cezîretu İbn Ömer ve 
Bâsûrîn arasındadır… Yakın nehirlerden birisi de خابور 
Habur’dur. Habur nehri, Cûdî ve التنينTânîn dağlarının yanından 
geçmektedir”.41 

Mesudî’nin vermiş olduğu bu bilgiler Cûdî dağının yerini tam 
olarak tespit etmektedir. Nerdüş çayı, şu an Cûdî dağının iç taraflarından 
akıp Şırnak’ın Silopi ilçesine yakın bir yerde Dicle nehri ile 
birleşmektedir. Cizre’den Habur’a gitmekte olan İpek yolu, Nerdüş çayı 
üzerindeki köprüden geçmektedir. Habur çayı da Türkiye ile Irak 
arasında sınır boyunca akmakta ve Cûdî ile Tanin dağlarının kesiştiği 
bölgeden geçerek Bâsûrîn köyü civarlarında Dicle nehriyle 
birleşmektedir. Söz ettiğimiz Nerdüş ve Habur çayları ile Basûrîn köyü, 
Şırnak’ın Silopi ilçesi topraklarında yer almaktadır.42 

Cûdî dağı, ülkemizde Güneydoğu Anadolu bölgesinde Dicle 
nehrinin kıyısında olan Şırnak’a bağlı Cizre ilçesinin kuzeydoğu tarafına 
düşmektedir. Cûdî, Cizre’nin 10 km kuzeyindeki Kasrik boğazından 
başlamak suretiyle Irak’a doğru uzanmakta, Şırnak il merkezine 17 km, 
Silopi ilçesinin de yaklaşık olarak 10 km kuzeyinde yer almaktadır. 
Silopi’nin hemen arkasında yükselmekte olan Cûdî dağının üzerinde 
dört doruk bulunmakta ve doruklardan biri “Nuh Peygamber ziyaret 
tepesi” ismiyle anılmaktadır. 43 Cûdî dağının bazı yerleri kayalık ve 
engebelidir. Ancak dağa çıkılması ve inilmesi kolaydır. Dağın etrafından 
akan çaylar, güneyindeki Dicle nehrine akmaktadırlar. Bölgede genellikle 
Güneydoğu Anadolu iklimi hâkim olmakla beraber dağın üst kısmına 

                                                 
40  Ebu'l-Fidâ’ İmâdüddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn İbn Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye (yy.: Dâru İhyâi't-Turâsi'l-

Arabiyye, 1988), 1/23; Hamevî, Mu'cemu'l-buldân, 2/84. 
41  Ebu’l-Hasen Ali b. el-Hüseyn Mes‘ûdî, et-Tenbîh ve'l-İşrâf (Kahira: Dâru's-Sâvî, ts.), 48. İslam tarihi 

kaynaklarına göre Nûh Tufanı ve Cûdî Dağı hakkında geniş bilgi için bk. Güneş, Nuh Tufanı ve Cudi 
Dağı, 107-145. 

42  Söz ettiğimiz yerlerin tamamını gezip görme ve yöre halkıyla bu konular hakkında sohbet etme 
imkânı bulduk. Şırnak ve çevresinde yaşayan insanların Hz. Nûh’un gemisinin bölgedeki Cûdî 
dağına indiğinden şüpheleri bulunmamaktadır. Bununla beraber Tufan olayı, Hz. Nûh ve Cûdî dağı 
ile bölge arasında önemli bir sosyo kültürel etkileşim olmuştur. Hz. Nûh’un mescidi, ilk yerleştiği 
köy, mezarının Cûdî dağında olduğuna inanç, Nûh ve oğullarının isimlerinin bölgede yaygın 
kullanılması ve şu an hala Hz. Nûh mezarının Cizre ilçesinde ziyarete açık olması gibi birçok örnek 
zikretmek mümkündür. Kanaatimizce bölgede yapılacak bazı arkeolojik çalışmalar konun 
aydınlatılmasına katkı sağlar. 

43  Hikmet Tanyu, "Cudi", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul: TDV Yayınları, 1993), 8/79-
80. 

 

kar yağmaktadır. Geri kalan alt bölgelerine daha çok yağmur yağmakta 
ve dolayısıyla dağda çam ve meşe ormanları mevcuttur.44 

Müslüman coğrafyacıların belirttiğine göre Cûdî olarak 
isimlendirilen iki dağ vardır. Bunlardan biri Suudi Arabistan 
topraklarında olup meşhur Tay kabilesinin de yerleşme alanında 
bulunan dağdır.45 Diğeri ise ülkemizde yukarıda konumu ve özellikleri 
belirtilen Cûdî dağıdır. Yukarıda naklettiğimiz bilgilerden de anlaşıldığı 
üzere İslami kaynaklara göre Hz. Nûh’un gemisinin indiği dağ, Cûdî 
diye bilinen ve bugün ülkemizde Şırnak il sınırları içerisinde yer alan 
dağdır. Hem Cûdî dağının yapısı ve özellikleri hem de konuyla ilgili 
tarihî bilgi ve rivayetler bu kanaati güçlü bir şekilde desteklemektedir.46 

Sonuç 
Hz. Nûh’un gemisinin Tufanın bitmesi ve suların çekilmesiyle 

Cûdî dağına indiği bilgisi, Kur’an’da Hûd suresi 44. Ayette açık bir 
şekilde yer almaktadır. Ancak Cûdî’nin hangi dağ olduğu ve nerede yer 
aldığı hususu alimler tarafından öteden beri merak edilmiş ve onun 
yerinin tespiti konusunda gayretler sarf edilmiştir. Hadis alimleri de bu 
konuda bazı rivayetlere yer vermişlerdir. Hadis literatüründe Cûdî dağı 
hakkında yapmış olduğumuz bu araştırma neticesinde şu sonuçlara 
vardığımızı söylemek mümkündür: 

1. İbn Kuteybe (öl. 276/889), Ahmed b. Hanbel (öl. 241/855) ve 
Buhârî (öl. 256/870) gibi erken dönem hadis alimleri 
Cûdî’ninCezîre bölgesinde olduğuna dair rivayetlere yer 
vermişlerdir. Ancak muhaddisler naklettikleri bilgileri 
genellikle Mücâhid (öl. 103/721) ve Katâde (öl. 117/735) gibi 
tefsir alimlerine dayandırmışlardır. Dolayısıyla söz ettiğimiz 
hadis kaynaklarında Cûdî’nin nerede olduğunu tespit 
edecek Hz. Peygamber’e izafe edilmiş merfû’ bir rivayet yer 
almamıştır. Cûdî’nin yeri hakkında nakledilen bilgiler daha 
çok tabiîn sözlerinden oluşmaktadır. 

2. Özellikle Buhârî’ninSahîhi üzerine şerh yazan 
muhaddislerin ekseriyeti Cûdî’nin yeri hakkında fikir beyan 

                                                 
44  Tanyu, "Cudi", 8/79-80. 
45  Hamevî, Mu'cemu'l-buldân, 2/180; Tanyu, "Cudi", 8/79-80. 
46  Tanyu, "Cudi", 8/79-80; Bahattin Dartma, "Cudî'nin Caoğrafî Konumuna Dair", Uluslararası Hz. NUh 

ve Cudi Sempozyumu, ed. Hamdi Gündoğar vd. (İstanbul: Şırnak Üniversitesi Yayınları, 2014), 477-487; 
Ahmet Gülenç, "Nuh Tufanı, Cudi Dağı ve Şehr-i Nuh", Uluslararası Hz. Nuh ve Cudi Sempozyumu, ed. 
Hamdi Gündoğar (İstanbul: Şırnak Üniversitesi, 2014), 489-499; Hanefi Palabıyık, "Klasik İslam 
Coğrafyacılarına Göre Ağrı ve Cûdî Dağları", Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 19/2010), 155-175. 
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44  Tanyu, "Cudi", 8/79-80. 
45  Hamevî, Mu'cemu'l-buldân, 2/180; Tanyu, "Cudi", 8/79-80. 
46  Tanyu, "Cudi", 8/79-80; Bahattin Dartma, "Cudî'nin Caoğrafî Konumuna Dair", Uluslararası Hz. NUh 

ve Cudi Sempozyumu, ed. Hamdi Gündoğar vd. (İstanbul: Şırnak Üniversitesi Yayınları, 2014), 477-487; 
Ahmet Gülenç, "Nuh Tufanı, Cudi Dağı ve Şehr-i Nuh", Uluslararası Hz. Nuh ve Cudi Sempozyumu, ed. 
Hamdi Gündoğar (İstanbul: Şırnak Üniversitesi, 2014), 489-499; Hanefi Palabıyık, "Klasik İslam 
Coğrafyacılarına Göre Ağrı ve Cûdî Dağları", Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 19/2010), 155-175. 
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etmişlerdir. Musul, Cezîre, Nusaybin ve Amed (Diyarbakır) 
öne çıkan yerlerdendir. Söz konusu dönemde ismi geçen 
beldeler önemli merkezler olduğu için Cûdî’nin konumu da 
bu bölgelere olan uzaklık veya yakınlığına göre tarif 
edilmiştir. Cezîretu İbn Ömer veya günümüz ifadesiyle 
Cizre; Musul, Nusaybin ve Amed/Diyarbakır merkezlerinin 
kesiştiği bir kavşakta yer almaktadır. Bazen Musul bazen de 
Diyarbakır’a bağlandığı dönemler olmuştur. Dolaysısıyla 
kaynaklarda “Cûdî, Musul topraklarında ya da Amed’e 
yakındır” denildiği zaman bu ifadeden Cûdî’nin, Şırnak’ın il 
sınırı dahilinde olmadığı anlamı çıkmaz. Aksine Cizre söz 
konusu dönemde ismi geçen merkezlere bağlı olduğu için 
bu şekilde tarif edilmiştir.  

3. Kaynaklarda Cûdî’nin yeri hakkındaki en net bilgi, onun 
Cezîre/Cizre, Bâkardâ ve Bâzîbtâ topraklarında yer aldığı 
şeklindeki görüştür. Ayrıca şu an Cûdî’nin etrafında Şırnak 
il sınırları içerisinde olan Semânîn (Yoğurtçular) köyü, 
Bâsurîn (Yankale) köyü, Deyrebbûn/Dêrebîn bölgesi ve 
Nehrdûşâ/Nêrdüş çayının varlığı da bu görüşü teyit 
etmektedir.  

4. Hz. Peygamber döneminde Medine’deki Yahudiler Hz. 
Nûh’un gemisinin Cûdî dağına indiğini biliyorlardı ve 
bugünü kutlamak için Aşure orucunu tutuyorlardı. Bununla 
beraber, İbn Kuteybe (öl. 276/889), Ebu’l-Hasan el-Herevî 
(öl. 611/1215) ve Yakût el-Hemevî (öl. 626/1229) gibi alimler 
de Tevrat’tan “Hz. Nûh gemisinin Cûdî’ye indiği” bilgisini 
nakletmişlerdir. Bu bilgiler günümüzde Tevrat’ın Hz. 
Nûh’un gemisi “Ararat tepelerine indi” bilgisini kuşkulu 
hale getirmektedir. 

5. Hadis, tefsir ve tarihçilerin verdikleri ortak bilgiler, Hz. 
Nûh’un gemisinin indiği dağın ülkemizin Güneydoğu 
Anadolu bölgesinde ve Şırnak il merkezine yakın bir 
mesafede olan Cûdî dağı olduğunu teyit etmektedir. 
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RİVAYET İLİMLERİ ÇERÇEVESİNDE ARAP 
KÜLTÜRÜNDE CUDİ KAVRAMI VE EL-CEZİRE 

BÖLGESİ REFERANSLARI 

Abdulvasıf ERASLAN 

Öz: İnsanlık tarihinin kadim olaylarından olan ve halkların kültüründe iz 
bırakan Hz. Nuh, Tufan ve Cudi Dağı pek çok çalışmaya konu olmuştur. 
“Cudi” kelimesiyle ilgili yapılan çalışmalar azınlıkta olmakla birlikte 
bunların çoğunda; köken itibariyle İslamiyet öncesi yazılı veya sözlü 
kaynaklara dayandırma çabasının varlığı göze çarpmaktadır. Bizi bu 
çalışmaya sevk eden husus,“Cudi” kavramının anlamsal karşılığının farklı 
kültürlerde değil Kur’ân’ın indiği ortamda aranması gerektiği düşüncesidir. 
Kur’ân’da geçen bir kavramın, farklı coğrafyalarda yaşayan ve farklı 
kültürlere sahip din mensuplarının kullandıkları dil üzerinden 
temellendirilmesinin doğru olmadığı kanaatindeyiz. Dolayısıyla Kur’ân’da 
geçen bir kavramın anlamı, nüzul ortamında yaşayan Arap toplumunun 
zihninde var olan aynı kelimenin anlamıyla örtüşmesi gerekir. Bu 
bağlamda ayette geçen “Cudi” kelimesinin,Kur’ân’ın indiği dönemde 
yaşayan Arapların zihninde var olan aynı kelimenin anlamıyla aynı olması 
gerekir. Bunu ispatlayabilmek için de Kur’ân’ın indiği ortamda yaşayan 
insanların “Cudi” kelimesi kullanımları ve buna yükledikleri anlamların 
neler olabileceğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda 
çalışmamızda rivayet ilimleri açısında İslam kaynaklarında geçen “Cudi” 
kelimeleri tespit edilmiş ve bunların anlam karşılıkları tahlil edilmiştir. 
Sonuçta Kur’ân’da geçen “Cûdi” kavramının Arap kültüründe var olduğu, 
o günkü Arapların bu kavramı bildiği ve anlam itibariyle günümüzde 
Şırnak il sınırlarında bulunan dağın kast edildiği anlaşılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Hadis, Rivayet İlimleri, Arap Kültürü, Cudi, el-Cezire 

THE CONCEPT OF JUDI IN ARAB CULTURE AND THE REFERENCES 
OF AL-JAZEERA REGION WITHIN THE FRAMEWORK OF 

NARRATED SCIENCES 

Abstract: Prophet Noah, Flood and Mount Judi, which is considered one of 
the most ancient events in the history of humanity and left a mark on the 
culture of peoples, have been the subject of many studies. Especially in the 
academic studies on the subject in the fields of Geography, Geology, 
History, Language and Religious Studies, the elements of Prophet Noah 
and Flood come to the fore. Therefore, it can be said that the studies related 
to the subject mostly focus on these two elements. On the other hand, it is 
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seen that the studies on the word "Judi" are in the minority. The existence of 
an effort to base this word on pre-Islamic written or oral sources in most of 
the studies on the word "Judi" has been one of the important factors that 
prompted us to such a study. The thought that the semantic equivalent of 
the word "Judi" should not be sought in different cultures, but in the 
environment where the Qur'an was revealed, is another important factor 
that prompted us to this study.We are of the opinion that it is not correct to 
base a concept in the Qur'an on the language used by members of other 
religions living in different geographies and having different cultures. 
Considering the environment of the revelation of the Qur'an, it is inevitable 
that the language of the divine address, which was revealed, is parallel to 
the language of the Arab society. Therefore, the meaning of a word in the 
Qur'an must be directly proportional to the meaning of the same word that 
exists in the minds of the Arab community. In this context, the meaning of 
the word 'Judi' in the verse must match the meaning of the same word used 
in the Arabic language, which exists in the minds of the Arab community. 
In order to prove this, it is necessary to determine the use of the word 'Judi' 
and the meanings that people ascribe to it, living in the environment where 
the Qur'an was revealed. At the same time, it should be determined that the 
word in question has a semantic affinity with 'Cudi Mountain' in Şırnak, 
Turkey. In this context, in our study, the words 'Judi' in Islamic sources in 
terms of narration sciences have been determined and their meanings have 
been analyzed. While doing this, the same words and their meanings in the 
works of Arabic literature were not neglected. 
Keywords: Hadith, Narrated Sciences, Arab Culture, Judi, al-Jazeera 

Giriş 
Kur’ân’da hem indirildiği dönem hem de önceki kavimlere dair 

pek çok yer ve şahıs isimi zikredilmektedir. Bedir, Huneyn, Sina Dağı, 
Mescidu’l-Haram, Kâbe, Mescidu’l-Aksa, Arafat, Zülkarneyn, Firavun… 
kavramları gibi Cûdi kelimesi de Kur’ân’da geçen bir yer ismidir. Bu 
kelimenin anlamının ne olduğu veya ne olabileceği konusu alimlerce 
tartışılmıştır. Haddizatında bu konu Kur’ân’ın arabiliğiyle doğrudan 
alakalıdır. Bu minvaldeki tartışmalar, erken dönemden itibaren başlamış 
çağdaş araştırmacılar tarafından da devam ettirilmiştir. Biz de bu hususu 
kısaca özetledikten sonra “Cûdî” kelimesinin anlamsal karşılığına ve 
coğrafi bölge itibariyle nereye takabül ettiğine odaklanacağız. 

Kur’ân-ı Kerim Allah tarafından Arapça diliyle indirilmiştir. Her 
ne kadar bazı kişiler Kur’ân’da yabancı kelimelerin varlığını iddia ediyor 
olsa da Kur’ân’ın kendisi, Kitâbullâh’taArapça dışında herhangi şeyin 
bulunmadığına işaret etmektedir.1  Kur’ân’ın Arapça indirildiğine dair 
apaçık ayetlerin yanında bunun Arapça dışında başka bir dil olmadığına 
                                                 
1Ebû Abdillah Muhammed b. İdrîs eş-Şâfi’î, er-Risale, thk. Hâlid es-Sab’, Züheyir Şefîk (Beyrut: Daru’l-

Kütübi’l-İlmiyye, 1429/2008), 61-67. 

 

dair pekiştirici mahiyette bazı ayetler de mevcuttur.2Bunlardan biri Nahl 
Suresi’nin 103. ayetidir:( َولَقَْد نَْعلَُم اَنَُّهْم يَقُولُوَن اِنََّما يُعَل ُِمهُ بََشر ٌۜ ِلَساُن الَّ۪ذي يُْلِحُدوَن اِلَْيِه
 Hiç kuşkusuz, “Kesin olarak bunları ona bir) (اَْعَجِميٌّ َوٰهذَا ِلَسان  َعَربِيٌّ ُم۪بين  
insan öğretiyor” dediklerini biliyoruz. Oysa ona öğretiyor dedikleri 
kişinin dili yabancıdır, bunun dili ise açık seçik Arapça’dır.) Aynı şekilde 
Fussilet Suresi’nin 44. ayeti de bu hususa ışık tutmaktadır: ( ًَولَ ْو َجعَْلنَاهُ قُْرٰانا
ْعَجِميٌّ َوَعَربِيٌٌّۜ  َۭۘ َءاَ  لَْت ٰايَاتُهٌُۜ ًّ لَقَالُوا لَْوََل فُص ِ  Şayet biz onu yabancı dilde okunan) (اَْعَجِميا
bir kitap olarak indirseydik mutlaka şöyle diyeceklerdi: “Âyetlerinin açık 
seçik anlaşılır olması gerekmez miydi? Bir Arap’a yabancı dilden bir 
kitap, öyle mi!”) Bu iki ayet, Kur’ân’ın Arapça indirildiğine,bunun 
dışında başka bir dil olmadığına apaçık bir şekilde işaret etmektedir. 

Kur’ân’da geçen terimler, mahalli bir niteliğe sahip olduğundan 
indirildiği toplumun dilinin şekillenmesinde rol oynayan yöresel inanç, 
gelenek, görenek, adet ve kültürüel kodları da barındırmıştır. Bununla 
birlikte Kur’ân’da yabancı kültürlere ait bazı unsurlar da bulunmaktadır. 
Ancak bunlar, zamanla cahiliye dönemi arap kültürü içerisinde 
Araplaşmıştır.3 

İlahi hitap, muhatap kitlenin kelime dünyası çerçevesi dahilinde 
indirildiğinden, o dönemde yaşayan muhatapların anlayabileceği bir 
üslup ve kelime dağarcığına sahiptir. Buna göre Kur’ân-i Kerim’de 
bununan kavramların,Arap kültüründe yer aldığı söylenebilir. Kur’ân’da 
yer alan yabancı kelimler de zamanla araplaşarak Arap kültüründe yer 
edinmiştir. Dolayısıyla Kur’ân’da yer alan Arapça dışındaki unsurların 
anlamı, Arapların zihininde var olan aynı karamın anlamıyla 
örtüştmektedir. Öylese Arap kültürüyle Kur’ân’da bulunan aynı 
kavramların anlamsal düzeyde birbiriyle örtüşmesi gerekmektedir. Bu 
bağlamda konumuzla alakalı olarak Cûdî kavramının Arap küldüründe 
kullanımı ve ifade ettiği anlamın tespiti, aynı zamanda Kur’ân’da 
kullanılan aynı kelimenin anlamıyla örtüşecektir. Dolayısıyla bu 
kavramın cahiliyede, dönemin Yahudi toplumunda, sahâbe ve tabbiîn 

                                                 
2Kur’ân’ın sadece Arap diliyle indiğine dair ayetten deliller şunlardır: ( ا اَْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل اَِّلا بِِلَساِن قَْوِم۪ه ِليُبَي َِن َوَمَٓ

 (.İstisnasız her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açık açık anlatsın) (لَُهْم  
(ibrahim 4), (  ُم۪بيٍن ٍ وُح اَّْلَ۪ميُنُۙ َعٰلى قَْلبَِك ِلتَُكوَن ِمَن اْلُمْنِذ۪ريَنُۙ بِِلَساٍن َعَربِي   Onu, senin kalbine uyarıcılardan) (نََزَل بِِه الرُّ
olasın diye açık bir Arapça ile Rûhulemîn indirmiştir.)(Şuarâ 193-195)( َعَربِيا   َولَئِِن اتابَْعَت ً َوَكٰذِلَك اَْنزَ ْلنَاهُ ُحْكما
ٍ َوََّل َواٍق   ِ ِمْن َوِلي  اَءَك ِمَن اْلِعْلِمُۙ َما لََك ِمَن �ه اَءُهْم بَْعَد َما َجَٓ  Biz Kur’an’ı işte böyle Arapça bir hüküm ve hikmet) ( اَْهَوَٓ
olarak indirdik. Sana bu ilim geldikten sonra, eğer onların arzularına uyarsan, (bil ki) Allah 
tarafından senin ne bir dostun ne de bir koruyucun olur.) (Ra’d 37) (  َعَربِيا ً ٰحمَٓ  َواْلِكتَاِب اْلُم۪بيِن اِناا َجعَْلنَاهُ قُْرٰءنا
 Hâ-mîm. Aydınlatan kitaba yemin olsun ki, Anlayıp düşünesiniz diye onu Arapça) (لَعَلاُكْم تَْعِقلُوَنَۚ  
Kur’an yaptık.) (Zuhruf 1-3) ( َعَربِيا  َغْيَر ۪ذي ِعَوجٍ لَعَلاُهْم ً َولَقَْد َضَرْبنَا ِللنااِس ۪في ٰهَذا اْلقُْرٰاِن ِمْن ُكل ِ َمثٍَل لَعَلاُهْم يَتَذَكاُروَن  قُْرٰانا
 Muhakkak ki biz, düşünüp ders alsınlar diye insanlar için bu Kur’an’da her türlü örneği ortaya) (يَتاقُونَ 
koyduk. (Bunu) insanlar Allah’a karşı gelmekten korunsunlar diye Arap diliyle indirdiğimiz 
çelişkisiz Kur’an’da (yaptık).) (Zumer 27-28) 

3Emrah Dindi, Kur’an’da İslam Öncesi Kültür (Ankara: Ankara Okulu Yay., 2017), 25. 
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seen that the studies on the word "Judi" are in the minority. The existence of 
an effort to base this word on pre-Islamic written or oral sources in most of 
the studies on the word "Judi" has been one of the important factors that 
prompted us to such a study. The thought that the semantic equivalent of 
the word "Judi" should not be sought in different cultures, but in the 
environment where the Qur'an was revealed, is another important factor 
that prompted us to this study.We are of the opinion that it is not correct to 
base a concept in the Qur'an on the language used by members of other 
religions living in different geographies and having different cultures. 
Considering the environment of the revelation of the Qur'an, it is inevitable 
that the language of the divine address, which was revealed, is parallel to 
the language of the Arab society. Therefore, the meaning of a word in the 
Qur'an must be directly proportional to the meaning of the same word that 
exists in the minds of the Arab community. In this context, the meaning of 
the word 'Judi' in the verse must match the meaning of the same word used 
in the Arabic language, which exists in the minds of the Arab community. 
In order to prove this, it is necessary to determine the use of the word 'Judi' 
and the meanings that people ascribe to it, living in the environment where 
the Qur'an was revealed. At the same time, it should be determined that the 
word in question has a semantic affinity with 'Cudi Mountain' in Şırnak, 
Turkey. In this context, in our study, the words 'Judi' in Islamic sources in 
terms of narration sciences have been determined and their meanings have 
been analyzed. While doing this, the same words and their meanings in the 
works of Arabic literature were not neglected. 
Keywords: Hadith, Narrated Sciences, Arab Culture, Judi, al-Jazeera 

Giriş 
Kur’ân’da hem indirildiği dönem hem de önceki kavimlere dair 

pek çok yer ve şahıs isimi zikredilmektedir. Bedir, Huneyn, Sina Dağı, 
Mescidu’l-Haram, Kâbe, Mescidu’l-Aksa, Arafat, Zülkarneyn, Firavun… 
kavramları gibi Cûdi kelimesi de Kur’ân’da geçen bir yer ismidir. Bu 
kelimenin anlamının ne olduğu veya ne olabileceği konusu alimlerce 
tartışılmıştır. Haddizatında bu konu Kur’ân’ın arabiliğiyle doğrudan 
alakalıdır. Bu minvaldeki tartışmalar, erken dönemden itibaren başlamış 
çağdaş araştırmacılar tarafından da devam ettirilmiştir. Biz de bu hususu 
kısaca özetledikten sonra “Cûdî” kelimesinin anlamsal karşılığına ve 
coğrafi bölge itibariyle nereye takabül ettiğine odaklanacağız. 

Kur’ân-ı Kerim Allah tarafından Arapça diliyle indirilmiştir. Her 
ne kadar bazı kişiler Kur’ân’da yabancı kelimelerin varlığını iddia ediyor 
olsa da Kur’ân’ın kendisi, Kitâbullâh’taArapça dışında herhangi şeyin 
bulunmadığına işaret etmektedir.1  Kur’ân’ın Arapça indirildiğine dair 
apaçık ayetlerin yanında bunun Arapça dışında başka bir dil olmadığına 
                                                 
1Ebû Abdillah Muhammed b. İdrîs eş-Şâfi’î, er-Risale, thk. Hâlid es-Sab’, Züheyir Şefîk (Beyrut: Daru’l-

Kütübi’l-İlmiyye, 1429/2008), 61-67. 

 

dair pekiştirici mahiyette bazı ayetler de mevcuttur.2Bunlardan biri Nahl 
Suresi’nin 103. ayetidir:( َولَقَْد نَْعلَُم اَنَُّهْم يَقُولُوَن اِنََّما يُعَل ُِمهُ بََشر ٌۜ ِلَساُن الَّ۪ذي يُْلِحُدوَن اِلَْيِه
 Hiç kuşkusuz, “Kesin olarak bunları ona bir) (اَْعَجِميٌّ َوٰهذَا ِلَسان  َعَربِيٌّ ُم۪بين  
insan öğretiyor” dediklerini biliyoruz. Oysa ona öğretiyor dedikleri 
kişinin dili yabancıdır, bunun dili ise açık seçik Arapça’dır.) Aynı şekilde 
Fussilet Suresi’nin 44. ayeti de bu hususa ışık tutmaktadır: ( ًَولَ ْو َجعَْلنَاهُ قُْرٰانا
ْعَجِميٌّ َوَعَربِيٌٌّۜ  َۭۘ َءاَ  لَْت ٰايَاتُهٌُۜ ًّ لَقَالُوا لَْوََل فُص ِ  Şayet biz onu yabancı dilde okunan) (اَْعَجِميا
bir kitap olarak indirseydik mutlaka şöyle diyeceklerdi: “Âyetlerinin açık 
seçik anlaşılır olması gerekmez miydi? Bir Arap’a yabancı dilden bir 
kitap, öyle mi!”) Bu iki ayet, Kur’ân’ın Arapça indirildiğine,bunun 
dışında başka bir dil olmadığına apaçık bir şekilde işaret etmektedir. 

Kur’ân’da geçen terimler, mahalli bir niteliğe sahip olduğundan 
indirildiği toplumun dilinin şekillenmesinde rol oynayan yöresel inanç, 
gelenek, görenek, adet ve kültürüel kodları da barındırmıştır. Bununla 
birlikte Kur’ân’da yabancı kültürlere ait bazı unsurlar da bulunmaktadır. 
Ancak bunlar, zamanla cahiliye dönemi arap kültürü içerisinde 
Araplaşmıştır.3 

İlahi hitap, muhatap kitlenin kelime dünyası çerçevesi dahilinde 
indirildiğinden, o dönemde yaşayan muhatapların anlayabileceği bir 
üslup ve kelime dağarcığına sahiptir. Buna göre Kur’ân-i Kerim’de 
bununan kavramların,Arap kültüründe yer aldığı söylenebilir. Kur’ân’da 
yer alan yabancı kelimler de zamanla araplaşarak Arap kültüründe yer 
edinmiştir. Dolayısıyla Kur’ân’da yer alan Arapça dışındaki unsurların 
anlamı, Arapların zihininde var olan aynı karamın anlamıyla 
örtüştmektedir. Öylese Arap kültürüyle Kur’ân’da bulunan aynı 
kavramların anlamsal düzeyde birbiriyle örtüşmesi gerekmektedir. Bu 
bağlamda konumuzla alakalı olarak Cûdî kavramının Arap küldüründe 
kullanımı ve ifade ettiği anlamın tespiti, aynı zamanda Kur’ân’da 
kullanılan aynı kelimenin anlamıyla örtüşecektir. Dolayısıyla bu 
kavramın cahiliyede, dönemin Yahudi toplumunda, sahâbe ve tabbiîn 

                                                 
2Kur’ân’ın sadece Arap diliyle indiğine dair ayetten deliller şunlardır: ( ا اَْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل اَِّلا بِِلَساِن قَْوِم۪ه ِليُبَي َِن َوَمَٓ

 (.İstisnasız her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açık açık anlatsın) (لَُهْم  
(ibrahim 4), (  ُم۪بيٍن ٍ وُح اَّْلَ۪ميُنُۙ َعٰلى قَْلبَِك ِلتَُكوَن ِمَن اْلُمْنِذ۪ريَنُۙ بِِلَساٍن َعَربِي   Onu, senin kalbine uyarıcılardan) (نََزَل بِِه الرُّ
olasın diye açık bir Arapça ile Rûhulemîn indirmiştir.)(Şuarâ 193-195)( َعَربِيا   َولَئِِن اتابَْعَت ً َوَكٰذِلَك اَْنزَ ْلنَاهُ ُحْكما
ٍ َوََّل َواٍق   ِ ِمْن َوِلي  اَءَك ِمَن اْلِعْلِمُۙ َما لََك ِمَن �ه اَءُهْم بَْعَد َما َجَٓ  Biz Kur’an’ı işte böyle Arapça bir hüküm ve hikmet) ( اَْهَوَٓ
olarak indirdik. Sana bu ilim geldikten sonra, eğer onların arzularına uyarsan, (bil ki) Allah 
tarafından senin ne bir dostun ne de bir koruyucun olur.) (Ra’d 37) (  َعَربِيا ً ٰحمَٓ  َواْلِكتَاِب اْلُم۪بيِن اِناا َجعَْلنَاهُ قُْرٰءنا
 Hâ-mîm. Aydınlatan kitaba yemin olsun ki, Anlayıp düşünesiniz diye onu Arapça) (لَعَلاُكْم تَْعِقلُوَنَۚ  
Kur’an yaptık.) (Zuhruf 1-3) ( َعَربِيا  َغْيَر ۪ذي ِعَوجٍ لَعَلاُهْم ً َولَقَْد َضَرْبنَا ِللنااِس ۪في ٰهَذا اْلقُْرٰاِن ِمْن ُكل ِ َمثٍَل لَعَلاُهْم يَتَذَكاُروَن  قُْرٰانا
 Muhakkak ki biz, düşünüp ders alsınlar diye insanlar için bu Kur’an’da her türlü örneği ortaya) (يَتاقُونَ 
koyduk. (Bunu) insanlar Allah’a karşı gelmekten korunsunlar diye Arap diliyle indirdiğimiz 
çelişkisiz Kur’an’da (yaptık).) (Zumer 27-28) 

3Emrah Dindi, Kur’an’da İslam Öncesi Kültür (Ankara: Ankara Okulu Yay., 2017), 25. 
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nesilinde kullanımlarının varlığı ve bunun tespiti,Kur’ân’da geçen aynı 
kelimenin anlamına ışık tutacaktır.  

Bu kavramın Arap kültüründe kullanıldığının tespiti de bunu 
oluşturan unsurlarda aramak gerekir. Buna dair verilerin bir kısmı, dil 
ekseninde kümeleşen Arap dili, Arap şiiri, dönemin dinsel metinlerinde 
bulmak mümkündür. Dolayısıyla söz konusu “Cûdi” kavramının 
karşılığını hadis, tefsir rivayetlerinde, bunların yer aldığı kaynaklarda, 
tarihi bilgiler aktaran eserlerde, şahıs isimlerinin yer aldığı dil 
çalışmalarında aramak gerekir. Bu çalışmalar aynı zamanda Arap rivayet 
kültürünü oluşturmaktadır. Bu alanların her birinde “Cûdi” kavramının 
anlamsal karşılığının araştırıldığı müstakil çalışmalar ortaya 
koyulmuştur. Tekrara düşmeme adına ilgili alanlarda yapılmış 
çalışmaların sonuçları referans gösterilerek“Cûdi” kelimesinin Arap 
kültüründeki yeri ve anlamını ortaya koyulacaktır.  

1. Arap Rivayet Kültüründe Cûdi Kavramı 
Arap kültürünün birincil aktarıcısı konumunda olan hadis ve tefsir 

kaynaklarında Cûdî Dağı ile ilgili rivayetler; İbn Abbâs (öl. 68/687), 
Selmân el-Fârisi (öl. 36/ 656) gibi sahâbilerin yanı sıra;Mücâhid (öl. 
103/721), Hasan el-Basrî (öl. 110/728) ve İbn Cüreyc (öl. 150/767) gibi 
tabiîlerden aktarılmıştır. 4 Bu rivayetler, sahâbe ve tabiînin yaşadığı 
dönemin sözlü kültüründe bu dağın bilindiğine işaret etmektedir. 
Rivayetleri aktaran ravilerin içerisinde sözlü rivayetlerin yanı sıra yazılı 
eser meydana getiren kişiler de vardır. 5  Örneğin; hadis, fıkıh gibi 
ilimlerde önemli bir yere sahip olan bu ravilerden biri tabiînden olan 
Ketâde’dir (öl. 117/735). O, hicri 60 yılında doğmuş, nesep ilmi, Arap dili 
ve şiiri alanlarında da söz sahibi olup eserler vermiştir.6 Her ne kadar 
eserleri günümüze ulaşmamış olsa da rivayetleri, günümüze ulaşan 
eserler içerisinde yer almıştır. 

Günümüze ulaşan ilk tefsirin yazarı olan Mukātil b. Süleymân (öl. 
150/767)’ın vefatı göz önünde bulundurulduğunda Cûdî Dağıyla ilgili 
bilgilerin erken dönemde yazılı kaynaklarda yerini aldığı görülmektedir. 
                                                 
4İbrahim Kutluay, “Hz. Nuh ve Tufanla İlgili Rivayetlerin Hadis Tekniği Açısından Değeri ve Bu 

Rivaytlere İsrâiliyat’ın Tesiri,”Uluslarası Hz. Nuh ve Cudi Dağı Sempozyumu, 27-29 Eylül 2013 Şırnak, 
Ed. Hamdi Gündoğar, Ömer Ali Yıldırım, M. Ata Az (İstanbul: Şırnak Üniversitesi Yayınları-3, 2014), 
295-313. 

5Ma’mer b. Raşid (öl. 153/770), Said b. Ebi Arube (öl. 156/772) ve Rabi b. Sabih (öl. 160/776) bunlardan 
sadece bir kaçıdır. Konuyla alakalı daha fazla bilgi için bk. Ali Çelik, “Basralı Muhtelit Râviler (Hicri 
İlk Üç Asır)”, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4/8 (2016), 162 

6İlgili rivayetler için Bk. Nurullah Agitoğlu, “Hz. Nuh’un Gemisi İle İlgili Tabiî Katâde’den Gelen Bazı 
Rivayetler Üzerine”, UluslarasıHz. Nuh ve Cudi Dağı Sempozyumu, 286. 

 

Bu da Cûdî kavramının ilk dönemlerde müfessirlerin kültüründe belirli 
olan dağ anlamında olduğunadelâlet etmektedir.7 Ayrıca hem klasik hem 
de çağdaş dönemde yazılantefsirlerin büyük çoğunluğu Kur’ân’da geçen 
Cûdî ifadesi insanlarca bilinen bir dağ anlamında olduğuna işaret 
etmektedir.8 

Kur’ân’ın inmeye devam ettiği Medine toplumunda yaşayan 
Yahudilere dair kültürel bilgileri aktarankaynakların başında hadis 
rivayetleri yer almaktadır. Hz. Peyamber’den aktarılan Aşura orucuyla 
alakalı rivayette de geçtiği gibi söz konusu geminin oturduğu dağ, Cûdî 
olduğu görülmektedir. Zira günümüz Tevrat’ında geminin oturduğu yer 
Ararat9 kelimesiyle ifade edilse de Hz. Peygamber döneminde yaşayan 
Yahudiler, bunun yerine Cûdî kavramını kullanmışlardır. Halbuki Aşura 
orucundan söz eden rivayette/hadiste Yahudiler bizzat Cûdî kavramını 
kullanmışlardır.10  Bu da Kur’ân’ın nuzul ortamında gerek Müslüman 
gerekse Yahudiler için Cûdî dağının bilindiğine ve bu dağın da bu 
şekilde isimlendirildiğineişaret etmektedir. Bu durum aynı zamanda 
Hikmet Tanyu’nun söz konusu Arârât kavramının sonradan Kitâb-ı 
Mukaddes’e eklendiği ve kast edilendağın Ağrı dağı olmadığı 
hakkındaki ifadelerini dedesteklemektedir.11 

Tarih ve edebiyat kitaplarında İslamiyet öncesi kültürlerde Cûdî 
kavramının pek çok kullamı mevcuttur. Bu husus, detaylı bir çalışmaya 
konu olduğundan muhatabı oraya yönlendirmekle iktifa ediyoruz.12 

Klasik dönem sözlüklerin neredeyse tamamında Cûdî kelimesiyle 
kast edilen dağın günümüzde Şırnak ilimizin sınırlarında yer alan dağ 

                                                 
7Ebü’l-Hasen Mukātil b. Süleymân b. Beşîr el-Ezdî el-Belhî, Tefsîru Mukâtil b. Süleymân, thk. Abdullah 

Mahmûd Şuhhâte (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turas, 1423/2002), 2/283.  
8 Bu dağ Cezire-i İbn Ömer bölgesindedir. Her iki müfessir de Ararat ve Ağrı dağlarını kabul 

etmemektedirler.Konuyla alakalı Mevdûdî ve Reşid Rıza’nın görüşleri için bk. Mesut Kaya, “Çağdaş 
Tersirlerde Hz. Nuh ve Cudi Dağı  Tefsîru’l-Menâr ve Tefhîmu’l-Kur’ân Örneği,”Uluslarası Hz. Nuh 
ve Cudi Dağı Sempozyumu, 331, 338. 

9Ararat kavramının Ağrı Dağı için kullanılmadığına dair ayrıntılı bilgi için bk. Hüseyin Güneş, “Ararat 
Kavarmının Medlulü veya Ararat Dağı’nın Spesifik Konumu”, IV. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un 
Gemisi Sempozyumu, ed. Oktay Belli, Faruk Kaya, İbrahim Özgül, Cedat Evren Belli (Erzurum: Ağrı 
İbrahim Çeçen Üniversitesi Yayını, No: 21, 2018) 275. 

10Söz konusu rivayet şu şekildedir: Hz. Peygamber Aşura günü oruç tutan bazı yahudilerin yanından 
geçer. O esnada tutlan orucun ne orucu olduğunu sorar. Oradaki yahudiler şöyle der: Bu, Allah’ın 
Musa ve İsrâiloğullarını boğulmaktan kurtardığı, Firavnu boğduğu ve Geminin Cudîye istiva ettiği 
gündür. Nuh ve Musa Peygamberler Allah’a karşı şükürlerini eda etmek üzere bu günde oruç 
tutmuşlardır. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle buyurdu: Ben Musa’ya onlardan daha yakınım ve 
oruç tutmaya daha layığım. Ardından Hz. Peygamber ashâbına oruç tutmayı tavsiye etmiştir. 
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, thk. Şuayb el-Arneût vd. (Beyrût: Müessesetu’r-Risâle, 1999), 14/335. 

11Bk. Hikmet Tanyu, “Cûdî Dağı”, Türkiye Diyanet İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yay., 1993), 79-
80. 

12 Bk. Ahmet Gülenç, “Nuh Tufanı, Cudi Dağı ve Şehr-i Nuh”,Uluslarası Hz. Nuh ve Cudi Dağı 
Sempozyumu, 494-495. 
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nesilinde kullanımlarının varlığı ve bunun tespiti,Kur’ân’da geçen aynı 
kelimenin anlamına ışık tutacaktır.  

Bu kavramın Arap kültüründe kullanıldığının tespiti de bunu 
oluşturan unsurlarda aramak gerekir. Buna dair verilerin bir kısmı, dil 
ekseninde kümeleşen Arap dili, Arap şiiri, dönemin dinsel metinlerinde 
bulmak mümkündür. Dolayısıyla söz konusu “Cûdi” kavramının 
karşılığını hadis, tefsir rivayetlerinde, bunların yer aldığı kaynaklarda, 
tarihi bilgiler aktaran eserlerde, şahıs isimlerinin yer aldığı dil 
çalışmalarında aramak gerekir. Bu çalışmalar aynı zamanda Arap rivayet 
kültürünü oluşturmaktadır. Bu alanların her birinde “Cûdi” kavramının 
anlamsal karşılığının araştırıldığı müstakil çalışmalar ortaya 
koyulmuştur. Tekrara düşmeme adına ilgili alanlarda yapılmış 
çalışmaların sonuçları referans gösterilerek“Cûdi” kelimesinin Arap 
kültüründeki yeri ve anlamını ortaya koyulacaktır.  

1. Arap Rivayet Kültüründe Cûdi Kavramı 
Arap kültürünün birincil aktarıcısı konumunda olan hadis ve tefsir 

kaynaklarında Cûdî Dağı ile ilgili rivayetler; İbn Abbâs (öl. 68/687), 
Selmân el-Fârisi (öl. 36/ 656) gibi sahâbilerin yanı sıra;Mücâhid (öl. 
103/721), Hasan el-Basrî (öl. 110/728) ve İbn Cüreyc (öl. 150/767) gibi 
tabiîlerden aktarılmıştır. 4 Bu rivayetler, sahâbe ve tabiînin yaşadığı 
dönemin sözlü kültüründe bu dağın bilindiğine işaret etmektedir. 
Rivayetleri aktaran ravilerin içerisinde sözlü rivayetlerin yanı sıra yazılı 
eser meydana getiren kişiler de vardır. 5  Örneğin; hadis, fıkıh gibi 
ilimlerde önemli bir yere sahip olan bu ravilerden biri tabiînden olan 
Ketâde’dir (öl. 117/735). O, hicri 60 yılında doğmuş, nesep ilmi, Arap dili 
ve şiiri alanlarında da söz sahibi olup eserler vermiştir.6 Her ne kadar 
eserleri günümüze ulaşmamış olsa da rivayetleri, günümüze ulaşan 
eserler içerisinde yer almıştır. 

Günümüze ulaşan ilk tefsirin yazarı olan Mukātil b. Süleymân (öl. 
150/767)’ın vefatı göz önünde bulundurulduğunda Cûdî Dağıyla ilgili 
bilgilerin erken dönemde yazılı kaynaklarda yerini aldığı görülmektedir. 
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Rivayetler Üzerine”, UluslarasıHz. Nuh ve Cudi Dağı Sempozyumu, 286. 
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7Ebü’l-Hasen Mukātil b. Süleymân b. Beşîr el-Ezdî el-Belhî, Tefsîru Mukâtil b. Süleymân, thk. Abdullah 

Mahmûd Şuhhâte (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turas, 1423/2002), 2/283.  
8 Bu dağ Cezire-i İbn Ömer bölgesindedir. Her iki müfessir de Ararat ve Ağrı dağlarını kabul 

etmemektedirler.Konuyla alakalı Mevdûdî ve Reşid Rıza’nın görüşleri için bk. Mesut Kaya, “Çağdaş 
Tersirlerde Hz. Nuh ve Cudi Dağı  Tefsîru’l-Menâr ve Tefhîmu’l-Kur’ân Örneği,”Uluslarası Hz. Nuh 
ve Cudi Dağı Sempozyumu, 331, 338. 
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Kavarmının Medlulü veya Ararat Dağı’nın Spesifik Konumu”, IV. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un 
Gemisi Sempozyumu, ed. Oktay Belli, Faruk Kaya, İbrahim Özgül, Cedat Evren Belli (Erzurum: Ağrı 
İbrahim Çeçen Üniversitesi Yayını, No: 21, 2018) 275. 

10Söz konusu rivayet şu şekildedir: Hz. Peygamber Aşura günü oruç tutan bazı yahudilerin yanından 
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11Bk. Hikmet Tanyu, “Cûdî Dağı”, Türkiye Diyanet İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yay., 1993), 79-
80. 

12 Bk. Ahmet Gülenç, “Nuh Tufanı, Cudi Dağı ve Şehr-i Nuh”,Uluslarası Hz. Nuh ve Cudi Dağı 
Sempozyumu, 494-495. 
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olduğuna işaret etmektedir. Her ne kadar Cûdî dağının Hindistan veya 
Mekke’deki Hira olduğuna dair aykırı bazı görüşler bulunsa da bunlar 
azınlık bile sayılmayacak derecede şaz görüşlerdir. Örneğin bu 
görüşlerden biri olan Kûfe ve Şam topraklarında bulunduğuna dair 
görüşler de kanaatimizce aynı dağı işaret etmektedir. Zira bu şehirler de 
aynı bölge olan Cezire de yer almaktadır.13 

Cûdi kavramının Arap kültüründe varlığına işaret eden diğer bir 
delil de bu kelimenin insanlara verilenisim olarak kullanılıykor 
olmasıdır. Örneğin; Ahmd b. Hanbel’in Müsned’inde ve Ebû Dâvud 
Sünen’inde 14  aktarılan bazı rivayet senedlerinde el-Cûdi kelimesinin 
şahıslara verilen özel isim için kullanıldığı görülmektedir. Hadis rivayet 
ehliyeti açısından sâlih ve sikâ olduğu aktarılan bu ravi 15  hicri 226 
yılında vefat etmiştir.16Bu veriler de hicri ikinci ve üçüncü asırlarda bu 
kavramın insanların kültüründe var olduğuna ve yaygınlığı itibariyle 
şahıs ismi olarak kullanıldığına ışık tutmaktadır. 

Her ne kadar konuyla alakalı rivayetlerin sıhhat derecesiyle ilgili 
bazı tartışmalar olsa da bizim için bu rivayetlerin sıhhat derecesinden 
ziyade, bu kavramın arap kültüründe erken dönemlerde ve daha sonraki 
dönemlerde var olup olmadığının tespitidir. Zira bir toplumu oluşturan 
insanların kelime hazinesi/dağarcığı, toplumun bilgi birikimiyle yani 
toplumsal hafızasıyla doğrudan orantılıdır. Bu doğrultuda yapılan 
araştırmaların tatmamı göz önüne alındığında Hz. Peygamber dönemi 
başta olmak üzere sahâbe, tabiîn ve sonraki nesillerin kültüründe Cûdî 
kavramının bulunduğunu ve bunun bilinen bir dağ için kullanıldığını 
ifade etmek mümkündür. 

Arap kültürünün aktarıcı olan olan hadis, tefsir, tarih ve coğrafya 
kaynaklarında Cûdî’nin Musul ve Cezire referansları pek çok çalışmaya 
konu olmuştur. Bu konuda elimizde azımsanmayacak derecede veril 
mevcuttur. 17 Cûdî Dağının Şırnak/Cezire referanslarına bakıldığında; 

                                                 
13Ayrıntılı bilgi için bk. Hüsyin Güneş, İslam Tarihi Kaynaklarına Göre Nuh Tufanı ve Cudi Dağı, (Ankara: 

İlâhiyât Yay., 2014), 109. İslam coğrafyacıları ve gezginlerinin Cûdî Dağı hakkındaki görüşleri için 
Ayrıca bk. Güneş, İslam Tarihi Kaynaklarına Göre Nuh Tufanı ve Cudi Dağı, 117; Ahmet Özdemir, 
“Hadis Kaynaklarında Cudi Dağı”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 9/114 (2021), 68. 

14 Ahmed b. Hanbel, Müsned,  28/431, 37/25; Ebû Dâvûd, Süleymân b. el-Eşʿas, Sünenü Ebî Dâvûd 
(ʿUmman: Beytu’l-Efkâri’d-Devliyye, 1999), “Etime”, 5 (No: 3751) 

15Şemsuddin Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî, Siyeru’l-A’lâmi’n-Nübelâ, thk. 
Şuayib el-Arneut vd. (Beyrut: Müessesetür’r-Risâle, 1405/1985), 3/129. 

16Yusûf b. Abdirrahman b. Yusûf Cemâluddîn İbn Zekî Ebû Muhammed el-Kudâî el-Kelbî el-Mizzî, 
Tehzîbu’l-Kemâl fî Esmâi’r-Ricâl, thk. Beşşâr Avvâd Ma’rûf (Beyrut: Müessesetür’r-Risâle, 1400/1980), 
11/82. 

17Arıntılı bilgi için bk. Şahabeddin Kırdar, “Tefsirlerde Cûdî Dağı” Uluslarası Hz. Nuh ve Cudi Dağı 
Sempozyumu,321-322. 

 

sahâbîİbn Abbâs’a göre Musul’da, tabiî Vehb b. Münebbih (öl. 
114/732),Mücahid, Katâde ve Mükâtil b. Süleyman’a göre Cezire’de;Dilci 
Ferrâ’ya göre Nusaybin’de ve Zeccâc’a göre de Âmid taraflarındadır.18 
Ayrıca ilk dönem müfessirlerden tabiî olan Mücâhid (öl. 103/721) de bu 
kavram için Cezire bölgesini işaret etmektedir.19 Bu bilgiler hicri ilk 
iki asırda bu kavramın, günümüz Şırnak ilinde bulunan dağ anlamında 
oluğunu ortaya koymaktadır. 

İslam tarihi kaynaklarına bakıldığında, bunların tamamı Nuh’un 
gemisinin oturduğu dağın Cûdî Dağı olduğunda hemfikir oldukları 
görülmektedir. 20  Dolayısıyla bu bilgilerin tamamı Arap ve 
Müslümanların kültüründe Cûdî kavramının Cezire’de bulunan dağ için 
kullanıldığını, Cezire ile ilgili referansların da günümüzde Şırnak il 
sınırlarında yer alan dağa işaret ettiğini ortaya koymaktadır.Ayrıca ilk 
dönem Müslümanların Hz. Peygamber’e Cûdî dağını sormamış olması 
da o günkü Arap kültüründe bu kavramın karşılığının bilindiğine işaret 
sayılabilir. Nitekim Araplar, anlamadıkları bazı şeyleri Hz. Peygamber’e 
sormaktaydı. Örneğin hilal’den, enfâlden, ruhtan21 vb. soruyorlar…..bu 
gibi örneklerle bu iddiayı güçlendirmektir. 

Sonuç 
Kur’ân-ı Kerim Arapça olarak indirilmiştir. İçerisinde köken 

itibariyle Arapça olmayan kelimeler bulunsa da bunlar, zaman içerisinde 
bunlar Araplaşmıştır. Böylelikle Kur’ân’ın dili indirildiği ortamda 
yaşayan toplumun diliyle anlamsal boyutu itibariyle ortak kodlara sahip 
olmuştur. Cûdi kavramı,Ku’ân’da geçen bir kelime olması hasebiyle 
ifade ettiği anlam, muhatap olduğu ilk insanların zihinlerinde aynı 
anlamı çağrıştırmıştır. Bu kavram, aynı zamanda Kur’ân’ın indirildiği 
ortamda yaşayan insanların kültüründe de yer edinmiştir.İlgili dönemde 
yaşayan insanların kültürünü aktaran kaynaklara bakıldığında Arap 
kültüründe Cûdi kavramının varlığını kanıtlayacak düzeyde verinin yer 
aldığı görülmektedir. Bu da Kur’ân’ın ilk muhataplarının bu kavramın 
taşıdığı anlamın bilgisine sahip olduklarını göstermektedir. Bununla 

                                                 
18Bahattin Dartma, “Cûdî’nin Coğrafi Konumuna Dair”, Uluslarası Hz. Nuh ve Cudi Dağı Sempozyumu, 479 

vd. 
19 Ebü’l-Haccâc Mücâhid b. Cebr el-Mekkî el-Mahzûmî, Tefsîru’l-Mücâhi, thk. Muhammed 

Abdüsselâm(Mısır: Dâru’l-Fikri’l-İslamî, 1410/1989), 388; Özdemir, “Hadis Kaynaklarında Cudi 
Dağı”, 68, 69. 

20Bk. Güneş, İslam Tarihi Kaynaklarına Göre Nuh Tufanı ve Cudi Dağı, 107. 
21Bk. el-Enfâl, 8/1; el-İsrâ, 17/85;el-Bakara 2/189 Buhârî, “Hac” 33, 2/141; Müslim “el-Cihad ve’s-Siyer”, 

12, 3/1367, (No: 1748); “Sifetu’l-Kiyâmet ve’l-Cenne ve’n-Nâr”, 12 4/2152, (No: 2794). 
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birlikte hicri bir, iki ve üçüncü asırlarda bu kavram aynı toplumun 
kültüründe varlığını devam ettirmiş ve yazılı kaynaklarda buna dair 
bilgiler günümüze ulaşmıştır.  

Kur’ân’da geçen Cudi kavramının diğer semavi dinlerin kutsal 
kitaplarında geçen bazı kelimelerle ifade edilmesi doğru değildir. 
Dolayısıyla bu kavramın karşılığının diğer semavi kitaplardan 
alıntılanması ve çeşitli saiklerle bunu başka tarafa çekmenin doğru 
olmayacağı ehli ilimce izahtan varestedir. Konuyla alakalı yapılmış gerek 
klasik gerekse muasır dönem çalışmaların neredeyse tamamında 
araştırmacıların varmış olduğu sonuç söz konusu dağın Cûdî, Cûdî’nin 
de günümüzde Şırnak ilinde bulunan dağ olduğudur. Bunca ittifakın söz 
konusu olduğu bir kavram hakkında bazı spekülatif iddiaların gündeme 
getirilmesi, kanaatimizce ilmi perspektiften uzak ve insafdışı kalacaktır.  
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İBNÜ’L-ARABÎ’YE GÖRE NÛH’UN GEMİSİ VE 
TÛFÂNIN MÂDDÎ-MÂNEVÎ BOYUTLARI 

Abdurrahim ALKIŞ 

Öz: Nebî Nûh zamanında gerçekleşen tûfânın aklî, naklî ve ilmî boyutları 
ilim dünyasında farklı şekillerde ele alınmıştır. Hem batıda hem doğuda 
konu ile ilgili epey çalışma gerçekleştirilmiştir. Tûfân; semâvî dinlerde ve 
farklı kültürlerde farklı tezâhürleri olduğundan dolayı hemen hemen bütün 
dünya kültürlerinde ilgi ile izlenen bir konu olmuştur. Binâenaleyh 
üzerinde çokça araştırma yapılmış ve konun hakikati farklı yönlerden 
incelenmiştir. Biz ise bu tebliğimizde farklı bir bilgi kaynağı olan 
velîlerinmânevî keşfine göre hâdisenin nasıl gerçekleştiğini açıklamaya 
çalışacağız. Bu konuda pek çok ârif ve velî zât görüş bildirmiştir. Fakat biz 
daha çok İbnü’l-Arâbî’ninNûh’un gemisi, tûfân, tûfânın başladığı yer, 
zuhûr ettiği mekân, kapsadığı coğrafya, geminin indiği yer gibi mâddî 
boyutları hakkındaki görüşlerini işleyeceğiz.  Ayrıca İbnü’l-Arabî keşfinde 
konu ile ilgili neler gördü? Kendisine neler söylendi? Bu bahisleri anlama 
gayreti içerisinde olacağız. Ardından hazretin bu mâddî boyutlara 
yüklediği mânevî boyutları anlamaya gayret göstereceğiz. Zîrâ her nebinin 
insanlık âlemine bakan bir yönü ve her bir hâdisenin rûhumuza bakan 
mânevî bir boyutu vardır. Burada “gemi” nedir? “tûfân” nedir? “cûdî” 
nedir? Bu kavramların mânevî boyutları nelere tekâbül etmektedir? vb. 
konuları idrâk etmeye çalışacağız. İbnü’l-Arabî, “cûdî” kelimesine farklı 
mânâlar yükleyerek tûfanın farklı yönlerini ele alır. Özellikle de buranın 
“menzil-i mübârek” olduğuna dikkat çekerek Cenâb-ı Hakk’ın kullarına 
olan özel in‘âm ve bereketlerini vurgular. Tebliğimizde onun bu konudaki 
yorumlarını ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Bize neler söylemek istediğini 
anlamaya çalışacağız. 
Anahtar Kelimeler: Nûh, Tûfân, Gemi, Cûdî, İbnü’l-Arabî 

NOAH'S ARK AND THE MATERIAL-SPIRITUAL DIMENSIONS OF 
THE FLOOD ACCORDING TO IBN AL-ARABI’S PERSPECTIVE 

Abstract: The mental, transmission and scientific dimensions of the flood 
that took place in the time of Noah have been handled in different ways in 
the world of science. A lot of work has been done on the subject both in the 
west and in the east. Flood; Since it has different manifestations in heavenly 
religions and different cultures, it has been a subject that is followed with 
interest in almost all world cultures. Therefore, a lot of research has been 
done on it and the truth of the subject has been examined from different 
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aspects. In this paper, we will try to explain how the event took place 
according to the spiritual discovery of the saints, which is a different source 
of information. Many savants and guardians have expressed their views on 
this issue. However, we will mostly deal with Ibn al-Arabi's views on 
material dimensions such as Noah's ship, the flood, the place where the 
flood started, the place where it appeared, the geography it covers, and the 
place where the ship landed. Also, what did Ibn 'Arabi see in his discovery 
about the subject? What was he told? We will try to understand these bets. 
Then, we will try to understand the spiritual dimensions that Hazrat 
ascribed to these material dimensions. For, every prophet has an aspect that 
looks at the world of humanity, and every event has a spiritual dimension 
that looks at our souls. What is "ship" here? What is "tufan"? What is "judi"? 
What do the spiritual dimensions of these concepts correspond to? etc. We 
will try to understand the issues. İbnü'l-Arabî deals with different aspects 
of the flood by attributing different meanings to the word "jûdî". In 
particular, he draws attention to the "blessed range" of this place, 
emphasizing the special faith and blessings of Allah Almighty on His 
servants. In our paper, we will discuss his comments on this subject in 
detail. We will try to understand what you want to tell us. 
Keywords: Noah, the Flood, Ark, Judi, Ibn al-Arabi 
 

Tebliğime bu bölge ile ilgili bir anekdot ile başlamak istiyorum. 
Âdem-i Sânî olarak kabûl edilen Hz. Nûh ve tûfândan sonra indiği 
menzil konusuyla ilgili bir anekdot. Nizâmü’l-mülk ve İmâm Gazzâlî gibi 
yüzlerce meşhûrsahsiyetin hocası olan, aynı zamanda Bağdat’taki 
Nizâmiyye Medreseleri’nin ilk Baş-müderrisi olan, Şâfiî mezhebinin 
meşhur meşâyihinden Ebû İshâk Şîrâzî, Cûdî yöresinden kendisine 
gelen, sonradan çok büyük bir ilim adamı olacak olan bir talebeye 
“nerelisin?” diye sorar? O da ben “Mûsulluyum” der. Tâbî o zamanlar bu 
bölgeler, yânîCûdî dağı ve çevresi, Musûl vilâyeti sınırları içerisinde yer 
almaktadır. Şeyh EbûİshâkŞîrâzî ona: “Hoş geldin Hemşehrim” 
der.Talebe, “efendim siz Fîrûzâbâd’lı ben ise Mûsulluyum”(bu nasıl 
olur?) der. EbûİshâkŞîrâzî: “bizleri Hazreti Nûh’un gemisi bir araya 
getirmiyor mu?” diye karşılık verir.”1 Evet, bilim adamları ne der?! Bunu 
tam olarak bilemiyorum, fakat Kur’ân-ı Kerîm’e inanlar olarak “Hepimiz 
bu beldedeniz.” 

İlim erbâbıtakdîr eder ki ilmî çalışmalar için nihâî nokta yoktur. 
İlim ilimden üstündür Cenâb-ı Hakk’ın huzûr-i ilmisine varıncaya kadar. 
Fakat bu yüce sıfatın tecellîleri olarak ilim yoluna sülûk etmek farzdır. 
Nitekim Kübrevîyye şeyhi Necmeddîn-i Kübrâ talebesine şöyle bir öğüt 

                                                 
1Sübkî, EbûNasrTâceddînAbdülvehhâb b. Ali b. AbdilkâfîSübkî, Tabakātü’ş-Şâfi‘iyyeti’l-kübrâ, (thk: 

Mahmud Muhammed Tanahî-Abdülvehhâb Muhammed Hulv), MatbaatüÎsâ el-Bâbî el-Halebî, 
Kāhire: 1964, c. 4 s. 224 

 

verir: “Sen aramaya bak! Bulup da ne yapacaksın?”Benzeri bir mânâyı da 
Ferîdüddîn-i Attâr’ın Mantıku’t-Tayr’ındahüdhüd’ün rehberliği bahsinde 
görüyoruz. Hüdhüd kendilerini kayıp, amaçsız ve kaybolmuş hisseden 
kuşların yön gösterenidir. Ne yapacaklarını bilmeyen kuşlara “yola 
çıkalım” der. “Yola çıkalım, çünkü yol evimizdir” der. 

Bu çalışmamızda Şırnak’ı/Şehr-i Nûh’u, Cûdî dağı ve Tûfân 
bahsini ele alacağız. Bu coğrafyadan geçen milletler ve mezhebler onun 
hakkında farklı farklı şeyler söylediler. Biz de hasbe’l-kader ilmî 
çalışmalarımızda bir yolcuyuz. Şimdiye kadar pek çok araştırmacı bizden 
önce kimler gelmiş buraya? Kimler gitmiş? Gibi sorulara bölgenin 
Âsûrî,Nestûrî,Yâhûdî ve Hristiyân sâkinlerinin söylediklerindencevaplar 
bulmaya çalıştı. Zâlim kral Sanherib’tenDâvûd (a.s)’a, Tevrât’an 
Romalılara ve İncîl’e varıncaya kadar farklı kişilikler ve farklı 
metinlerden bahisler açılmış ve bu kaynaklar incelenmiştir. Kur’ân-ı 
Kerîm ve Hadîs-i Şerîfler çerçevesinde Nûhtûfânı ve etkileri pek çok 
araştırmaya medâr olmuştur. Biz de burada Kur’ân ve Sünnet’inrûhânî 
boyutu olan tasavvuf ilminden yola çıkarak Hz. Nûh’u,tûfânı ve gemisini 
anlatmaya çalışacağız.Tasavvuf erbâbına göreNûhtûfânı nedir? Cûdî 
dağı ne anlama gelir? Sorularını cevaplandırmaya çalışacağız. 

Giriş 
Nûhtufânıtârihte çokça tartışıldığı gibi günümüzde de pek çok 

kesim tarafından sürekli işlenen konular arasında yer alır. Küresel 
felâketin habercisi olarak bu konu hep gündeme getirilir. Evet, insanlığın 
ikinci Âdemi (Âdem-i Sânî’si) olan Hz. Nûh’un ve mûcizesi olan 
“tûfân”ınmâhiyyeti hakkında ilim erbâbıpek çok farklı fikirler, teoriler, 
kanâatler bildirmişlerdir. Hepsine ilmin azizliği cihetinden saygılarımızı 
sunuyoruz. Biz bu tebliğimizde kalb gözü açık olan bir ârifin sözlerinden 
yola çıkarak Hz. Nûh’unmûcîzesi olan tûfân ve sebeb-i halâs olan 
“gemi”sinden bahsedeceğiz. İbnü’l-Arabî’nin nazarından bakarak tûfân 
ve geminin maddî ve mânevîmâhiyetlerini merkeze alarak bahsi ele 
alacağız.Bu arada şu bilgiyi de verelim. İbnü’l-Arabî ictimâî, siyâsî, ilmî 
ve mânevîbâzı vazifeler için Cûdî yöresine gelmiş ve o dönemde bağlı 
bulunduğu Mûsul’da yaklaşık bir sene kalmış ve et-Tenezzülâtü’l-
Mûsiliyye isimli eserini burada kaleme almıştır. Mûsul’un dışında olan 
Muklâ denilen yerdeAbdulkādir-i Geylânî’nin yakın dostu ve 
damadıEbûAbdillahKadîbü’l-bân el-Mûsilî’nin (v. 
570/1174)bahçesindeAlî b. Abdullah el-Câmî’inKadîbü’l-bânhuzûrunda 
Hızır’dan hırka giydiğini, bir işâret üzerine bu zâtınbu hırkayı aynı yerde 
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kendisine giydirdiğini söyler.2Ertesi sene (602/1205) Diyârbekir’e gelmiş 
ve buradaRicâlü’l-Ğayb’den olan bâzızâtlarla görüşmüştür.İbnü’l-Arabî 
Diyârbekir bölgesinde iken Meyyâfârikîn’de/Silvan’da Eyyûbî Meliki 
Melik Âdil ile görüşmüştür. Bu bilgiler bize İbnü’l-Arabî’nin bu yöreyi 
bildiğini gösteriyor. 

1. İbnü’l-Arabî’ye Göre NûhTûfânının Târîhî ve Maddî Boyutu 
Şeyh Muhyiddînİbnü’l-Arabî “tûfân” bahsi ile ilgili 

Şerhumübtedei’t-tûfân isminde müstakil bir eser kaleme almıştır. Bu 
eserinde tûfânın maddî ve mânevî boyutlarını ele alır.3İbnü’l-Arabî el-
Fütûhâtü’l-Mekkiyye, el-İsfâr an netâici’l-esfâr, Şerhürütbeti’ş-şuyûh ve 
beyânükadri’n-nâfihive’l-menfûh4, Bahru’ş-şükr fî nehri’n-nükr,5er-Reddüala’l-
yehûd,6gibi pek çok eserinde de bu bahsi ele alır. 

İbnü’l-Arabî’ye her peygamber’inmûcizesi anasır-ı erba’a 
cinsinden birisi ile olmuştur. Örneğin Hz. İbrâhîm’inmûcizesi “ateş” ile 
iken Hz. Nûh’un “su” iledir. Fakat bu su normal bir su değil içerisinde 
çok farklı mâddeler bulunan bir sudur. İleride bahsedeceğimiz üzere 
“tennûr”danyânî bir nâvî zıddı olan âteştenfeverân eden çok ilginç bir su. 

İbnü’l-Arabî’nin “ebu’l-mürselîn”, “şeyhü’l-mürselîn”, şeyhü’l-
halkiecmâîn” 7  ve diye tanıttığı Hz. Nûh’un sefinesi “su/mâ” üstüne 
istivâ etmiş, “hikmet-i havâ” ile hareket emiş ve cûd-sehâvet sâhibi Hak 
Teâlâ’nın selâmet ve bereketiyle “cûdî-yicezâ” üzerine nüzûl etmiştir.8 

İbnü’l-Arabî’ye göre “tûfân” Hz. Âdem’in vefatından 482 sene 
sonra Çarşamba gecesinin son altıda birlik kısmında başlar. Tûfânın 
zuhuru ise -Çarşamba gününün son altıda birlik kısmında olduğu gibi- 
Pazar gününün sonunda olur. Binâenaleyh ibtidâsı ve zuhûru arasında 
12 yıl vardır. Tûfânınibtidâsı “Ken‘ân” arzının hikmetindedir. (Ken’ân 
                                                 
2  İbnü’l-Arabî,Muhyiddîn Muhammed b. Alîİbnü’l-Arabî,el-Fütûhâtü’l-mekkiye fî ma‘rifetiesrâri’l-

mâlikiyyeve’l-mülkiyye, (hzr. Mahmûd el-Matarcî), Dârü’l-Fikr, Beyrût: 1994, c. 1, s. 451 
3  İbnü’l-Arabî, Muhyiddîn Muhammed b. Alîİbnü’l-Arabî, Şerhumübtedei’t-tûfân, (Resâlüİbni’l-Arabî 

içerisinde, hzr: Kāsım Muhammed Abbâs-Hüseyin Muhammed Uceyl), Menşûrâtü’l-Mecma‘i’s-
Sakāfî, Abudabi: 1998, s. 228-242 

4  İbnü’l-Arabî, Muhyiddîn Muhammed b. Alîİbnü’l-Arabî, Şerhürütbeti’ş-şuyûh ve beyânükadri’n-
nâfihive’l-menfûh, (Resâlüİbni’l-Arabî içerisinde, hzr: Kāsım Muhammed Abbâs-Hüseyin Muhammed 
Uceyl), Menşûrâtü’l-Mecma‘i’s-Sakāfî, Abudabi: 1998, s. 145-170  

5  İbnü’l-Arabî, Muhyiddîn Muhammed b. Alîİbnü’l-Arabî, Bahru’ş-şükr fî nehri’n-nükr, (Resâlüİbni’l-
Arabî içerisinde, hzr: Kāsım Muhammed Abbâs-Hüseyin Muhammed Uceyl), Menşûrâtü’l-
Mecma‘i’s-Sakāfî, Abudabi: 1998, s. 204-226 

6  İbnü’l-Arabî, Muhyiddîn Muhammed b. Alîİbnü’l-Arabî, er-Reddüala’l-yehûd, (Resâlüİbni’l-Arabî 
içerisinde, hzr: Kāsım Muhammed Abbâs-Hüseyin Muhammed Uceyl), Menşûrâtü’l-Mecma‘i’s-
Sakāfî, Abudabi: 1998, s. 301-320 

7  Ahkāf: 35 âyeti ve Buhârî’deTefsîrü’l-Kur’ân’da geçen bir hadisten yola çıkılarak bu tavsîfler 
yapılmıştır. Çünkü Hz. Nûhulû’l-azm peygamberlerin ve resullerin ilkidir. 

8  Bkz. İbnü’l-Arabî, Muhyiddîn Muhammed b. Alîİbnü’l-Arabî, Şerhürütbeti’ş-şuyûh ve beyânükadri’n-
nâfihive’l-menfûh, s. 149 

 

arzı günümüz Filistin topraklarıdır.)Zuhûru ise nefy hikmetinin 
ibtidâsıyla/başlamasıya “Kûfe”de olur. (Kûfe de günümüzde Irâk 
coğrafyasında yer alır, ve nefy burada biter.) Bu zuhûr “isbât” hikmeti 
üzere gerçekleşir. Sefine su üzerinde 6 ay kadar kalır ve Cûdî üzerine 
istivâ eder. İstivâdan sonra Nûh (a.s) geminin içerisinde otuz gün kalır. 
Yeryüzüne on gün içerisinde nüzûl ve hübût eder. Ve yeryüzü suyunu 
Hîrâ bölgesine çeker. Hîrâ coğrafyasının bir kısmı Şâm bir kısmı da 
Horâsân mıntıkası içerisinde yer alır. 

İbnü’l-Arabî’nin bu beyânlarından anladığımız kadarıyla tûfân 
geniş bir coğrafyayı etkilemiştir. Fakat tûfânın küreselliği hakkında net 
bir ifâde kullanmaz. Harita da görüldüğü üzere hâdise daha çok 
günümüz İslâm coğrafyasıyla ilgilidir. Bir de burada “nefy” ve “isbât” 
kavramları anahtar kavramlar olup “tevhîd” anlayışının göstergesi 
mesabesindedirler. Nitekim tûfânınbaşlamasının nedeni tevhîd 
inanışının yanlış anlaşılması ve istismâr edilmesi ile ilgilidir. İctimâî bir 
tefessüh yânî kokuşmuşluk söz konusu olmuş ve bu dehşetli tûfân 
gerçekleşmiştir. 

 
Harita: İbnü’l-Arabî’ye Göre Hz. Nûh Tûfânın İbtidâ/Başlangıç, 
Zuhûr/Ortaya Çıkış ve İntihâ/Sona Eriş Noktaları 

Kur’ân-ı Kerîm’in ifâdelerinden anlaşılan sefinenin/geminin 
Cenâb-ı Hak tarafından inşâ edildiği gerçeğidir. Nitekim şöyle 
buyurulur:   َاَء اَْمُرنَا َوفَاَر التَّنُّوُرُۙ ف اْسلُْك ۪فيَها ِمْن ُكل ٍّ فَاَْوَحْينََٓا اِلَْيِه اَِن اْصنَعِ اْلفُْلَك بِاَْعيُنِنَا َوَوْحيِنَا فَِاذَا َجَٓ

نَُّهْم ُمْغَرقُونَ َزْوَجْيِن اثْنَْيِن َواَْهلََك اَِّلَّ َمْن َسبََق َعلَْيِه اْلقَْوُل ِمْنُهْمْۚ َوََّل تَُخاِطْب۪ني فِي الَّ۪ذيَن َظلَُمواْۚ اِ   “Biz de 
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kendisine giydirdiğini söyler.2Ertesi sene (602/1205) Diyârbekir’e gelmiş 
ve buradaRicâlü’l-Ğayb’den olan bâzızâtlarla görüşmüştür.İbnü’l-Arabî 
Diyârbekir bölgesinde iken Meyyâfârikîn’de/Silvan’da Eyyûbî Meliki 
Melik Âdil ile görüşmüştür. Bu bilgiler bize İbnü’l-Arabî’nin bu yöreyi 
bildiğini gösteriyor. 

1. İbnü’l-Arabî’ye Göre NûhTûfânının Târîhî ve Maddî Boyutu 
Şeyh Muhyiddînİbnü’l-Arabî “tûfân” bahsi ile ilgili 

Şerhumübtedei’t-tûfân isminde müstakil bir eser kaleme almıştır. Bu 
eserinde tûfânın maddî ve mânevî boyutlarını ele alır.3İbnü’l-Arabî el-
Fütûhâtü’l-Mekkiyye, el-İsfâr an netâici’l-esfâr, Şerhürütbeti’ş-şuyûh ve 
beyânükadri’n-nâfihive’l-menfûh4, Bahru’ş-şükr fî nehri’n-nükr,5er-Reddüala’l-
yehûd,6gibi pek çok eserinde de bu bahsi ele alır. 

İbnü’l-Arabî’ye her peygamber’inmûcizesi anasır-ı erba’a 
cinsinden birisi ile olmuştur. Örneğin Hz. İbrâhîm’inmûcizesi “ateş” ile 
iken Hz. Nûh’un “su” iledir. Fakat bu su normal bir su değil içerisinde 
çok farklı mâddeler bulunan bir sudur. İleride bahsedeceğimiz üzere 
“tennûr”danyânî bir nâvî zıddı olan âteştenfeverân eden çok ilginç bir su. 

İbnü’l-Arabî’nin “ebu’l-mürselîn”, “şeyhü’l-mürselîn”, şeyhü’l-
halkiecmâîn” 7  ve diye tanıttığı Hz. Nûh’un sefinesi “su/mâ” üstüne 
istivâ etmiş, “hikmet-i havâ” ile hareket emiş ve cûd-sehâvet sâhibi Hak 
Teâlâ’nın selâmet ve bereketiyle “cûdî-yicezâ” üzerine nüzûl etmiştir.8 

İbnü’l-Arabî’ye göre “tûfân” Hz. Âdem’in vefatından 482 sene 
sonra Çarşamba gecesinin son altıda birlik kısmında başlar. Tûfânın 
zuhuru ise -Çarşamba gününün son altıda birlik kısmında olduğu gibi- 
Pazar gününün sonunda olur. Binâenaleyh ibtidâsı ve zuhûru arasında 
12 yıl vardır. Tûfânınibtidâsı “Ken‘ân” arzının hikmetindedir. (Ken’ân 
                                                 
2  İbnü’l-Arabî,Muhyiddîn Muhammed b. Alîİbnü’l-Arabî,el-Fütûhâtü’l-mekkiye fî ma‘rifetiesrâri’l-

mâlikiyyeve’l-mülkiyye, (hzr. Mahmûd el-Matarcî), Dârü’l-Fikr, Beyrût: 1994, c. 1, s. 451 
3  İbnü’l-Arabî, Muhyiddîn Muhammed b. Alîİbnü’l-Arabî, Şerhumübtedei’t-tûfân, (Resâlüİbni’l-Arabî 

içerisinde, hzr: Kāsım Muhammed Abbâs-Hüseyin Muhammed Uceyl), Menşûrâtü’l-Mecma‘i’s-
Sakāfî, Abudabi: 1998, s. 228-242 

4  İbnü’l-Arabî, Muhyiddîn Muhammed b. Alîİbnü’l-Arabî, Şerhürütbeti’ş-şuyûh ve beyânükadri’n-
nâfihive’l-menfûh, (Resâlüİbni’l-Arabî içerisinde, hzr: Kāsım Muhammed Abbâs-Hüseyin Muhammed 
Uceyl), Menşûrâtü’l-Mecma‘i’s-Sakāfî, Abudabi: 1998, s. 145-170  

5  İbnü’l-Arabî, Muhyiddîn Muhammed b. Alîİbnü’l-Arabî, Bahru’ş-şükr fî nehri’n-nükr, (Resâlüİbni’l-
Arabî içerisinde, hzr: Kāsım Muhammed Abbâs-Hüseyin Muhammed Uceyl), Menşûrâtü’l-
Mecma‘i’s-Sakāfî, Abudabi: 1998, s. 204-226 

6  İbnü’l-Arabî, Muhyiddîn Muhammed b. Alîİbnü’l-Arabî, er-Reddüala’l-yehûd, (Resâlüİbni’l-Arabî 
içerisinde, hzr: Kāsım Muhammed Abbâs-Hüseyin Muhammed Uceyl), Menşûrâtü’l-Mecma‘i’s-
Sakāfî, Abudabi: 1998, s. 301-320 

7  Ahkāf: 35 âyeti ve Buhârî’deTefsîrü’l-Kur’ân’da geçen bir hadisten yola çıkılarak bu tavsîfler 
yapılmıştır. Çünkü Hz. Nûhulû’l-azm peygamberlerin ve resullerin ilkidir. 

8  Bkz. İbnü’l-Arabî, Muhyiddîn Muhammed b. Alîİbnü’l-Arabî, Şerhürütbeti’ş-şuyûh ve beyânükadri’n-
nâfihive’l-menfûh, s. 149 

 

arzı günümüz Filistin topraklarıdır.)Zuhûru ise nefy hikmetinin 
ibtidâsıyla/başlamasıya “Kûfe”de olur. (Kûfe de günümüzde Irâk 
coğrafyasında yer alır, ve nefy burada biter.) Bu zuhûr “isbât” hikmeti 
üzere gerçekleşir. Sefine su üzerinde 6 ay kadar kalır ve Cûdî üzerine 
istivâ eder. İstivâdan sonra Nûh (a.s) geminin içerisinde otuz gün kalır. 
Yeryüzüne on gün içerisinde nüzûl ve hübût eder. Ve yeryüzü suyunu 
Hîrâ bölgesine çeker. Hîrâ coğrafyasının bir kısmı Şâm bir kısmı da 
Horâsân mıntıkası içerisinde yer alır. 

İbnü’l-Arabî’nin bu beyânlarından anladığımız kadarıyla tûfân 
geniş bir coğrafyayı etkilemiştir. Fakat tûfânın küreselliği hakkında net 
bir ifâde kullanmaz. Harita da görüldüğü üzere hâdise daha çok 
günümüz İslâm coğrafyasıyla ilgilidir. Bir de burada “nefy” ve “isbât” 
kavramları anahtar kavramlar olup “tevhîd” anlayışının göstergesi 
mesabesindedirler. Nitekim tûfânınbaşlamasının nedeni tevhîd 
inanışının yanlış anlaşılması ve istismâr edilmesi ile ilgilidir. İctimâî bir 
tefessüh yânî kokuşmuşluk söz konusu olmuş ve bu dehşetli tûfân 
gerçekleşmiştir. 

 
Harita: İbnü’l-Arabî’ye Göre Hz. Nûh Tûfânın İbtidâ/Başlangıç, 
Zuhûr/Ortaya Çıkış ve İntihâ/Sona Eriş Noktaları 

Kur’ân-ı Kerîm’in ifâdelerinden anlaşılan sefinenin/geminin 
Cenâb-ı Hak tarafından inşâ edildiği gerçeğidir. Nitekim şöyle 
buyurulur:   َاَء اَْمُرنَا َوفَاَر التَّنُّوُرُۙ ف اْسلُْك ۪فيَها ِمْن ُكل ٍّ فَاَْوَحْينََٓا اِلَْيِه اَِن اْصنَعِ اْلفُْلَك بِاَْعيُنِنَا َوَوْحيِنَا فَِاذَا َجَٓ

نَُّهْم ُمْغَرقُونَ َزْوَجْيِن اثْنَْيِن َواَْهلََك اَِّلَّ َمْن َسبََق َعلَْيِه اْلقَْوُل ِمْنُهْمْۚ َوََّل تَُخاِطْب۪ني فِي الَّ۪ذيَن َظلَُمواْۚ اِ   “Biz de 
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ona vahy edip bildirdik ki: "Nezâretimiz altında ve ilkā ettiğimiz bilgiler 
çerçevesinde gemiyi yap. Emrimiz üzere tandır kaynayınca her cinsten 
birer çift ile haklarında azâb hükmü takdîr edilmiş olanlar dışında kalan 
âile halkını yanına al! Zâlim ve kâfirler hakkında sakın Bana başvurma! 
Çünkü onlar suda boğulacaklardır. (Mü’minûn: 27).  َواْصنَعِ اْلفُْلَك بِاَْعيُنِنَا َوَوْحيِنَا
 Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz“ َوََّل تَُخاِطْب۪ني فِي الَّ۪ذيَن َظلَُمواْۚ اِنَُّهْم ُمْغَرقُونَ 
şekilde gemiyi yap, haktan sapanlar için bana başvuruda bulunma! Onlar 
boğulacaklar!” (Hûd: 37) 

Buâyet-i kerîme’den anlıyoruz ki geminin gerçek sâiki aslında 
Cenâb-ı Hak’tır. Ve gemi sıradan bir gemi değildir.Nitekim 
Mü’minûnsûresinin 27.âyet-i kerîmesinin ardından şu iki âyet-i kerîme 
durumu daha anlaşılır hâle getirmektedir:  َ ْنَت َوَمْن َمعََك َعلَى اْلفُْلِك فَقُِل فَِاذَا اْستََوْيَت ا
ينَا ِمَن اْلقَْوِم الظَّاِل۪مينَ  ِ الَّ۪ذي نَجه  Yanındakilerle birlikte sen de gemiye“ اْلَحْمدُ ّلِِله
yerleştiğinde, ‘Bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah’a 
hamdolsun!’ de” (Mü’minûn: 28).  ِ ً َواَْنَت َخْيُر اْلُمْنِز۪لينَ َوقُْل َرب  اَْنِزْل۪ني ُمْنَزَّلً ُمبَاَركا  
“Yine de ki: ‘Rabbim! Beni bereketli bir yere indir; en uygun şekilde 
indirip yerleştiren sensin” (Mü’minûn: 29). Evet, nihâyet gemi mübârek 
bir inişle mübârek bir beldeye iniyor. Bu “mübâreklik lafzını nüzüle 
atfedenler olduğu gibi inilen yere nisbet edenler de9 vardır. Her iki görüş 
de kabûl edilebilir. 

Geminin yapılış ve hareket kābiliyyetlerini göstermesi açısından 
bu iki âyet-i kerîme de oldukça anlamlıdır:  َاَء اَْمُرنَا و فَاَر التَّنُّوُرُۙ قُْلنَا اْحِمْل َحتهَٓى اِذَا َجَٓ

ا ٰاَمَن َمعَهَُٓ  اَِّلَّ قَ۪ليل  ۪فيَها ِمْن ُكلٍّ  َزْوَجْيِن اثْنَْيِن َواَْهلََك اَِّلَّ َمْن َسبََق َعلَْيِه اْلقَْوُل َوَمْن ٰاَمَنَۜ َوَمَٓ  “Nihâyet 
emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nûh’a dedik ki: “Her türden 
(hayvan) birer çift ile -daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar 
dışında- aileni ve iman edenleri gemiye bindir!” Zaten onunla birlikte 
pek azı iman etmişti. (Hûd: 40)  ي لَغَفُو يَها َوُمْرٰسيَهاَۜ اِنَّ َرب ۪ ُۙ ِ َمْجٰر  ر  َوقَاَل اْرَكبُوا ۪فيَها بِْسِم �ه
 Nûh, ‘Haydi gemiye binin! Yüzerken de dururken de Allah’ın adını“ َر۪حيم  
anın. Şüphesiz ki rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir’ dedi.” (Hûd: 
41). Dalgaların boyutunu göstermesi bakımından:  َِوِهَي تَْج۪ري بِِهْم ۪في َمْوجٍّ َكاْلِجبَال

اْبنَهُ َوَكاَن ۪في َمْعِزلٍّ يَا بُنَيَّ اْرَكْب ْۭۗ َمعَنَا َوََّل تَُكْن َمَع اْلَكافِ۪رينَ  َونَاٰدى نُوح     “Derken gemi onları, 
dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nûh, uzak duran 
oğluna, “Haydi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin, kâfirlerle 
beraber olma!” diye seslendi” (Hûd: 42). Âyette geçen “dağlar gibi 
dalgalar” tûfânın dehşetini açıkça ortaya koymaktadır. ۪قيَل يَا نُوُح اْهبِْط بَِسََلمٍّ ِمنَّا  

                                                 
9  Bkz. Zemahşerî, CârullahMahmûd b. Ömer b. Muhammed, el-Keşşâf an hakāikiğavâmıdi’t-tenzîl ve 

‘uyûni’l-ekāvili fî vücûhi’t-te’vîl, (hzr: Muhammed Abdüsselâm Şâhîn),  Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 
Beyrût: 1995, c. 3, 180.Râzî, Fahrüddîn Muhammed b. Allâme Diyâüddîn Ömer, Mefâtihü’l-Ğayb, 
Dârü’l-Fikr, Beyrût: 1981, c. 23, s. 96 

 

ْن َمعََكَۜ َواَُمم  َسنَُمت ِعُُهْم ثُمَّ يََمسُُّهمْ  ِمنَّا َعذَاب  اَ۪ليم   َوبََرَكاتٍّ َعلَْيَك َوَعٰلَٓى اَُممٍّ ِممَّ  “Denildi ki: “Ey Nûh! 
Sana ve seninle beraber olan gruplar üzerine bizden selâm ve bereketlerle 
gemiden in! İleride, bir süre faydalandıracağımız, sonra tarafımızdan can 
yakıcı bir azâblacezâlandırılacak topluluklar da olacaktır” (Hûd: 48). 

Evet, geminin yapısı hakkında fazla ayrıntılı bilgiler sâhibi 
değilsek de âyet-i kerîme’lerdekikelîmelerin izlerini sürdüğümüzde 
ilginç bilgilerle karşılaşabiliyoruz. Burada câlib-i dikkat olan bir tâbîr 
“fâret’-tennûr” ifâdesidir. Zîrâ burada su ve âteş gibi iki zıt bir arada 
bulunmakta ve işbaşı yapmaktadırlar. Binâenaleyh bahsedilen gemi hem 
suya hem âteşe dayanıklı bir gemi olup zehirli su-âteş ve gazlara karşı 
korunaklıdır. Günümüzün tâbîriyle biyolojik saldırılara karşı koruyucu 
bir kalkan vazîfesi görmekte ve farklı yönlerde nüzûl-hübût, mecrâ ve 
mürsâ eksenlerinde hareket edebilmektedir. 

2. İbnü’l-Arabî’ye Göre Tûfânın Mânevî Boyutları ve Bize 
Söyledikleri 

Tasavvuf erbâbına göre Nûhtûfânın maddî boyutu kesinlikle 
haktır, inanılması ve tasdîk edilmesi gerekir ve içerisinde yaşadığımız bu 
âlemde gerçekleşmiştir. Binâenaleyh âyetinzâhirîtefsîrini, târihî 
kaynaklardaki tûfân kıssasını, tûfânın zamanını, keyfiyyeti ve 
kemmiyyeti ile ilgili söylenenleri tasdîk etmek zorunludur.10 

Cenâb-ı HakkKur’ân-ı Kerîm’deki peygamber kıssaları genel 
kültürleri artsın diye mü’minlere zikrediyor değildir. Kur’ân’ıntâbirîyle 
bu mühim hayâtîkıssalar Hz. Peygamber’in fuâdını/kalbini 
güçlendirmek ve kendine getirmek içindir. Mâmâfîh her bir peygamberin 
sır ve hikmetinin her bir insanın bir kābiliyyet, hikmet ve hassiyetine 
denk geldiğini biliyoruz. Câlib-i dikkattir ki,İbnü’l-Arabî Fusûsu’l-Hikem 
isimli eserinde 27 peygamberin hikmetlerinin insanlardaki izdüşümüne 
yönelik sırlarını ele almaktadır. 

İbnü’l-Arabî’nin bahsimiz olan Nûh (a.s) ve tûfân ile ilgili çok 
değerli görüşleri vardır.Ona göre Kur’ân’da bu bahisle ilgili geçen 
kelimeler hem varlığın hem de nefsin mertebeleri açısından farklı 
mânâlarihtivâ etmektedir. Elvâh, düsûr, fülk, tûfân, mecrâ, mürsâ, nüzûl, 
hübût, tennûr gibi kavramların zâhiri hak olduğu gibi bâtın yönleri de 
haktır.  

                                                 
10  Bkz. Kâşânî, KemâlüddînAbdurrezzâkb. Ebi’l-Ğanâîm b. Ahmed, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, Süleymaniye 

Ktp. Fatih Koleksiyonu Yazmaları, no: 143, c. 1,  v. 151-b 
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ona vahy edip bildirdik ki: "Nezâretimiz altında ve ilkā ettiğimiz bilgiler 
çerçevesinde gemiyi yap. Emrimiz üzere tandır kaynayınca her cinsten 
birer çift ile haklarında azâb hükmü takdîr edilmiş olanlar dışında kalan 
âile halkını yanına al! Zâlim ve kâfirler hakkında sakın Bana başvurma! 
Çünkü onlar suda boğulacaklardır. (Mü’minûn: 27).  َواْصنَعِ اْلفُْلَك بِاَْعيُنِنَا َوَوْحيِنَا
 Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz“ َوََّل تَُخاِطْب۪ني فِي الَّ۪ذيَن َظلَُمواْۚ اِنَُّهْم ُمْغَرقُونَ 
şekilde gemiyi yap, haktan sapanlar için bana başvuruda bulunma! Onlar 
boğulacaklar!” (Hûd: 37) 

Buâyet-i kerîme’den anlıyoruz ki geminin gerçek sâiki aslında 
Cenâb-ı Hak’tır. Ve gemi sıradan bir gemi değildir.Nitekim 
Mü’minûnsûresinin 27.âyet-i kerîmesinin ardından şu iki âyet-i kerîme 
durumu daha anlaşılır hâle getirmektedir:  َ ْنَت َوَمْن َمعََك َعلَى اْلفُْلِك فَقُِل فَِاذَا اْستََوْيَت ا
ينَا ِمَن اْلقَْوِم الظَّاِل۪مينَ  ِ الَّ۪ذي نَجه  Yanındakilerle birlikte sen de gemiye“ اْلَحْمدُ ّلِِله
yerleştiğinde, ‘Bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah’a 
hamdolsun!’ de” (Mü’minûn: 28).  ِ ً َواَْنَت َخْيُر اْلُمْنِز۪لينَ َوقُْل َرب  اَْنِزْل۪ني ُمْنَزَّلً ُمبَاَركا  
“Yine de ki: ‘Rabbim! Beni bereketli bir yere indir; en uygun şekilde 
indirip yerleştiren sensin” (Mü’minûn: 29). Evet, nihâyet gemi mübârek 
bir inişle mübârek bir beldeye iniyor. Bu “mübâreklik lafzını nüzüle 
atfedenler olduğu gibi inilen yere nisbet edenler de9 vardır. Her iki görüş 
de kabûl edilebilir. 

Geminin yapılış ve hareket kābiliyyetlerini göstermesi açısından 
bu iki âyet-i kerîme de oldukça anlamlıdır:  َاَء اَْمُرنَا و فَاَر التَّنُّوُرُۙ قُْلنَا اْحِمْل َحتهَٓى اِذَا َجَٓ

ا ٰاَمَن َمعَهَُٓ  اَِّلَّ قَ۪ليل  ۪فيَها ِمْن ُكلٍّ  َزْوَجْيِن اثْنَْيِن َواَْهلََك اَِّلَّ َمْن َسبََق َعلَْيِه اْلقَْوُل َوَمْن ٰاَمَنَۜ َوَمَٓ  “Nihâyet 
emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nûh’a dedik ki: “Her türden 
(hayvan) birer çift ile -daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar 
dışında- aileni ve iman edenleri gemiye bindir!” Zaten onunla birlikte 
pek azı iman etmişti. (Hûd: 40)  ي لَغَفُو يَها َوُمْرٰسيَهاَۜ اِنَّ َرب ۪ ُۙ ِ َمْجٰر  ر  َوقَاَل اْرَكبُوا ۪فيَها بِْسِم �ه
 Nûh, ‘Haydi gemiye binin! Yüzerken de dururken de Allah’ın adını“ َر۪حيم  
anın. Şüphesiz ki rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir’ dedi.” (Hûd: 
41). Dalgaların boyutunu göstermesi bakımından:  َِوِهَي تَْج۪ري بِِهْم ۪في َمْوجٍّ َكاْلِجبَال

اْبنَهُ َوَكاَن ۪في َمْعِزلٍّ يَا بُنَيَّ اْرَكْب ْۭۗ َمعَنَا َوََّل تَُكْن َمَع اْلَكافِ۪رينَ  َونَاٰدى نُوح     “Derken gemi onları, 
dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nûh, uzak duran 
oğluna, “Haydi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin, kâfirlerle 
beraber olma!” diye seslendi” (Hûd: 42). Âyette geçen “dağlar gibi 
dalgalar” tûfânın dehşetini açıkça ortaya koymaktadır. ۪قيَل يَا نُوُح اْهبِْط بَِسََلمٍّ ِمنَّا  

                                                 
9  Bkz. Zemahşerî, CârullahMahmûd b. Ömer b. Muhammed, el-Keşşâf an hakāikiğavâmıdi’t-tenzîl ve 

‘uyûni’l-ekāvili fî vücûhi’t-te’vîl, (hzr: Muhammed Abdüsselâm Şâhîn),  Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 
Beyrût: 1995, c. 3, 180.Râzî, Fahrüddîn Muhammed b. Allâme Diyâüddîn Ömer, Mefâtihü’l-Ğayb, 
Dârü’l-Fikr, Beyrût: 1981, c. 23, s. 96 

 

ْن َمعََكَۜ َواَُمم  َسنَُمت ِعُُهْم ثُمَّ يََمسُُّهمْ  ِمنَّا َعذَاب  اَ۪ليم   َوبََرَكاتٍّ َعلَْيَك َوَعٰلَٓى اَُممٍّ ِممَّ  “Denildi ki: “Ey Nûh! 
Sana ve seninle beraber olan gruplar üzerine bizden selâm ve bereketlerle 
gemiden in! İleride, bir süre faydalandıracağımız, sonra tarafımızdan can 
yakıcı bir azâblacezâlandırılacak topluluklar da olacaktır” (Hûd: 48). 

Evet, geminin yapısı hakkında fazla ayrıntılı bilgiler sâhibi 
değilsek de âyet-i kerîme’lerdekikelîmelerin izlerini sürdüğümüzde 
ilginç bilgilerle karşılaşabiliyoruz. Burada câlib-i dikkat olan bir tâbîr 
“fâret’-tennûr” ifâdesidir. Zîrâ burada su ve âteş gibi iki zıt bir arada 
bulunmakta ve işbaşı yapmaktadırlar. Binâenaleyh bahsedilen gemi hem 
suya hem âteşe dayanıklı bir gemi olup zehirli su-âteş ve gazlara karşı 
korunaklıdır. Günümüzün tâbîriyle biyolojik saldırılara karşı koruyucu 
bir kalkan vazîfesi görmekte ve farklı yönlerde nüzûl-hübût, mecrâ ve 
mürsâ eksenlerinde hareket edebilmektedir. 

2. İbnü’l-Arabî’ye Göre Tûfânın Mânevî Boyutları ve Bize 
Söyledikleri 

Tasavvuf erbâbına göre Nûhtûfânın maddî boyutu kesinlikle 
haktır, inanılması ve tasdîk edilmesi gerekir ve içerisinde yaşadığımız bu 
âlemde gerçekleşmiştir. Binâenaleyh âyetinzâhirîtefsîrini, târihî 
kaynaklardaki tûfân kıssasını, tûfânın zamanını, keyfiyyeti ve 
kemmiyyeti ile ilgili söylenenleri tasdîk etmek zorunludur.10 

Cenâb-ı HakkKur’ân-ı Kerîm’deki peygamber kıssaları genel 
kültürleri artsın diye mü’minlere zikrediyor değildir. Kur’ân’ıntâbirîyle 
bu mühim hayâtîkıssalar Hz. Peygamber’in fuâdını/kalbini 
güçlendirmek ve kendine getirmek içindir. Mâmâfîh her bir peygamberin 
sır ve hikmetinin her bir insanın bir kābiliyyet, hikmet ve hassiyetine 
denk geldiğini biliyoruz. Câlib-i dikkattir ki,İbnü’l-Arabî Fusûsu’l-Hikem 
isimli eserinde 27 peygamberin hikmetlerinin insanlardaki izdüşümüne 
yönelik sırlarını ele almaktadır. 

İbnü’l-Arabî’nin bahsimiz olan Nûh (a.s) ve tûfân ile ilgili çok 
değerli görüşleri vardır.Ona göre Kur’ân’da bu bahisle ilgili geçen 
kelimeler hem varlığın hem de nefsin mertebeleri açısından farklı 
mânâlarihtivâ etmektedir. Elvâh, düsûr, fülk, tûfân, mecrâ, mürsâ, nüzûl, 
hübût, tennûr gibi kavramların zâhiri hak olduğu gibi bâtın yönleri de 
haktır.  

                                                 
10  Bkz. Kâşânî, KemâlüddînAbdurrezzâkb. Ebi’l-Ğanâîm b. Ahmed, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, Süleymaniye 

Ktp. Fatih Koleksiyonu Yazmaları, no: 143, c. 1,  v. 151-b 
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İbnü’l-Arabî’ye göre tûfânher insân için gerçekleşen bir hakikattir. 
Her insan Hz. Nûh gibi gemisinin/bedeninin kaptanıdır ve bir tûfânile 
karşı karşıyadır. Fakat insanların bir kısmı bu hakîkatin farkında iken bir 
kısmı dabundan bi-hâberdir. Veya enâniyetlerinden dolayı tûfâna karşı 
gemiye binmeyi reddetmektedirler. 

Bir de fıtrat-ı selîmelerinden dolayı bu tufânı yaşadıkları hâlde hiç 
fark etmeyen saf-temiz insanlar da bulunmaktadırlar. Ki bunlar 
tabîîvelîler olup hakîkîehl-i tevhîdtirler.11 

Çok net bir şekilde biliyoruz ki her insanın irâdî veya 
ızdırârî/tabîîölümü onun için bir tûfân ve kıyâmettir. Tasavvuf 
erbâbıızdırârî ölümekıyâmet-i suğrâ/küçük kıyâmet der. Bir de kıyâmet-i 
vüstâ/orta kıyâmet diye bir kıyâmet vardır ki bubir kısım urefâya göre 
kabir âlemindeki sorgu zamanı iken bir diğer kısma göre ise herhangi bir 
asırdaki insanların ve milletlerin ölümüdür. Bu iki kıyâmetin dışında bir 
de nasslarda alâmetleri zikredilen kıyâmet-i kübrâ/büyük kıyâmet 
vardır ki insanlık âlemi âdetâ yok olur ve yerine başka bir âlem ikāme 
edilir. 

İbnü’l-Arabî’ye göre büyük kıyâmetbir tûfânlayânî;“hest ve nîst” 
aralığında, varlıkların“ son velîolan “Yesa‘”ınmecmû‘unda, ينَاِر تَِعَس عْبدُ الد ِ

ْرَهمِ َوا لد ِ “taiseabîdüd’d-derâhimive’d-denânîri/dirhem ve dînârlara kul 
olanlar helâk oldular” 12 hakîkatleri arasında birhakîkatle tahakkuk 
edecektir. Bu beyânındevâmında keşfinde gördüğü kadarıyla İbnü’l-
Arabî bu büyük tûfândaâhiretin kulları bir genişlik bulacak tasâvîr ve 
tefâsîr rabbinin kulları da bir siât bulacaklardır. Tıpkı Ken‘ân ve Kûfe 
topraklarında “fâre’t-tennûr/su âteş arasında kaynamaya başlayınca” 

                                                 
11  Eşrefoğlu Rûmî, (Abdullah b. Eşref el-Kādirî v. 874/1470) Müzekki’n-nüfûs isimli eserinde şöyle bir 

kıssa anlatır:Günlerden bir gün, bir kadıncağız gelir ve sorar: YâNûh! Bu kuru kara parçasında bu 
gemiyi ne yapacaksın? Bu, hiç burada yürüyebilir mi? Nûh (a.s) der ki: Ey kadıncağız! Yakında tufan 
olacak, buraları hep su dolacak. Bana uyanlar bu gemiye binip kurtulacak, dışarıda kalanların hepsi 
helâk olacak. Kadıncağız der: YâNûh! Kerem eyle beni de sana inananlarla birlikte gemiye al, beni 
unutma! Hz. Nûh der: Sen git işine bak! Gönlün rahat olsun. Tûfân olmadan ben sana haber veririm. 
Kadıncağız Nûh (a.s)’ınvâdine inandı ve işine gitti. Âhir, tufan oldu, yeryüzünü sular bastı, insan ve 
hayvan gemiye doluştular. Bu velveleden dolayı Nûh (a.s) o kadını unuttu. Tûfân öyle oldu ki, 
yeryüzü tamamen su kapladı. Yüce dağlar başında bile, kırk arşın su vardı. Yeryüzünde kâfirlerden 
hiç kimse kalmadı, hepsi öldüler. Yalnız, o gemiye binenler kurtuldular. (…) Hak Teâlâ, zamanla 
suyu azalttı. Gemi bir yerde durdu. (…) Âlem, yine eskisi gibi oldu. Gemidekiler, karaya çıkarak 
herkes bir yere çekildi. Nûh (a.s) da bir yerde barındı. Bir gün baktılar ki, Nûh (a.s)’a kendisini 
unutmamasını niyâz eden kadıncağız, değneğine dayanarak çıkageldi. Nûh (a.s)’a: YâNûh! Gemi işi 
bitmedi mi? Tûfân olmadı mı? Oradakiler hep şaştılar kaldılar. Nûh (a.s) da kadına sordu: Ey hâtûn, 
tûfân oldu ve geçti. Sen nerelerdeydin? Kadıncağız şöyle cevâb verdi: Ben tûfân diye bir şey 
görmedim. Evimde oturmuş, Nûh (a.s)’dan bir haber gelmesini bekliyordum. Baktım, bir haber 
çıkmadı, kalktım kendim geldim, dedi. Gerçi Nûh (a.s), bu kadıncağıza haber vermeyi unutmuştu 
fakat Hâzır, Nâzır ve Hâfız olan Hak Teâlâ, o kadıncağızı muhafaza buyurmuş ve ona tûfânı 
göstermemişti bile. (Bkz. Eşrefoğlu Rûmî, Müzekki’n-nüfûs, TDK Kütüphânesi, Yazma: A/143. v. 234-
b 

12  Buhârî, Rikāk: 10, Cihâd: 70; İbniMâce, Zühd: 8 

 

hakîkatinin geçekleşmesi gibi. Nitekim: اَء اَْمُرنَا َوفَاَر التَّنُّوُرُۙ قُْلنَا  اْحِمْل ۪فيَها ِمْن َحتهَٓى اِذَا َجَٓ
ا ٰاَمَن َمعَهَُٓ اَِّلَّ قَ۪لي ل  ُكلٍّ  َزْوَجْيِن اثْنَْيِن َواَْهلََك اَِّلَّ َمْن َسبََق َعلَْيِه اْلقَْوُل َوَمْن ٰاَمَنَۜ َوَمَٓ  “Sonunda 

buyruğumuz gelip tandır kaynayınca, “Her cinsten birer çifti ve aleyhine 
hüküm verilmiş olanın dışında kalan ehlini ve inananları gemiye bindir” 
dedik. Ancak, pek az kimse onunla berâber inanmıştı! (Hûd: 40)” 13  
buyurulmuştur.  

Şeyh-i Ekber’e göre su, âteş arasında kaynamaya başlayınca Allah 
Teâlâ topraklardan pınarlar tefcîr edecek, semânın kapılarını ve bâbü’l-
ebvâb’ıkebd-i semâ’da/gökyüzünün ciğerinde bir “mâ-i 
münhemir/boşalırcasında yağan bir yağmur”14ile açacak. Bu arada semâ 
bulutsuz, arz perdesiz olacak. (Bu ifâdeler yağan yağmurun sıradan bir 
yağmur olmadığını ve kısmen biyolojik silâh sâdedinde zehirli olduğunu 
göstermektedir.) Nihâyet semâ ile arz arasında takdîr edilen iki suyun 
iltikāsıyla, maşrik ve mağrib, melekler ve arkalarından gelenler; 
Kasassûresi 70.âyet-i kerîme’sinin15mânâsı üzere birleşecekler. Hüküm ve 
hamd ile medh ve urûc direkleri semâyarucû edecek. Aynı 
zamandaBeytü’l-atîk 16  ile Beytu’l-mâmûr 17 arasında bir iltikā 
gerçekleşecek. Ve arzın suyu semânın suyunun iki katı yükselecek ve iki 
su iltikā edecek/karşılaşacak. (Bu beyânlar “su” sembolizmi üzerinden 

                                                 
13  “Fâre’t-tennûr” tâbîrindeki “tennûr” fırın, ocak, tandır mânâlarına gelir. Burada zıt unsurlar olan su 

ve âteş arasındaki irtibâta, suyun âteşten doğduğuna ve birbirilerine yardımcı olduklarına işâret 
vardır. Bu da sırlı bir meseledir. Bkz. İbnü’l-Arabî,MuhyiddînEbûAbdillah Muhammed b. Alîİbnü’l-
Arabî,el-İsfâr an netâici’l-esfâr,Cem‘iyyetüDâireti’l-Meârifi’l-Osmâniyye, Haydar-âbâd: 1948, s. 32-36. 
Ayrıca geminin çalıştırılması için âteş ve suyun yardımlaşmasına, kazanla çalışan bir vapura vurgu 
yapılmış olabilir. İbn-i Abbas’a göre “yeryüzü kaynayınca” mânâsındadır. (Bkz. Râzî, Mefâtihü’l-ğayb, 
c. 23, s. 96) 

ْنَهِمر  14  Biz de göğün kapılarını dökülürcesine/boşalırcasına yağan bir yağmurla açtık“ فَفَتَْحنَا أَْبَواَب السََّماء بَِماء مُّ
(Kamer: 11) sırrınca. 

ِخَرةِِۘ َولَهُ اْلُحْكُم َواِلَْيِه تُْرَجعُونَ 15 ُ ََلا اِٰلهَ اَِلَّ ُهَوَۜ لَهُ اْلَحْمُد فِي اَْلُ۫وٰلى َواَْلٰ  .İşte O, Allah’tır; O’ndan başka tanrı yoktur“ َوُهَو �ه
Önünde de sonunda da hamd O’na mahsustur, hüküm de O’nundur; sadece O’na 
döndürüleceksiniz.” 

16  “Beytü’l-atîk” tâbîriKur’ân-ı Kerîm’de “Kâbe”için kullanılmaktadır (bk. Hac: 29 ve 33). Hasan-ı 
Basrî’den gelen rivâyete göre yeryüzünde kurulan mâbedlerin en eskisi olduğu için (bk. Âl-i İmrân: 
96), Saîd b. Cübeyr’e göre ise şerefi ve yüksek itibarı sebebiyle “el-Beytü’l-atîk” diye anılmıştır. (bkz. 
İsmail Lütfi Çakan, Atîkmd. DİA, İstanbul: 1991, c. 4, s. 64) 

17  “Beytü’l-mâmûr” Tûr süresinin 4. Âyet-i kerîme’sinde bahsi geçen bu ev semâdakâbehizâsında olan 
bir ev olup günde 70.000 melekin içerisinden geçtiği ve bir daha dönmediği iki kapılı bir mâbedtir. 
Bir ismi de “darâh”dır. Kâbe’nin tam hizâsında olup kâbeye benzeyen ve dikey boyutlu olan bir 
evdir. (Bkz. Abdulkerîmb. İbrâhîmel-Cîlî, el-İsfârşerhü’l-esfâr an risâleti’l-envâr fî mâyetecellâ li-ehli’z-
zikri mine’l-envâr, -hzr: Âsımİbrâhîm el-Keyyâlî- Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrût: 2011, s. 165). Rebi‘ b. 
Enes’ten nakledilen bir rivâyete göre bu ev Hz. Âdem’den Hz. Nûh zamanına kadar Kâbe’nin 
yerinde bulunuyordu. Hz. Nûh, halkından hac maksadıyla onu ziyaret etmelerini istemiş, fakat onlar 
buna uymamışlardır. Meydana gelen bir su baskını üzerine de Kâbe hizasında dünya semasına 
yükseltilmiş olup onu her gün 70.000 melek ziyaret etmektedir ve bu durum sûrun üfleneceği güne 
kadar devam edecektir. Hasan-ı Basrî’den gelen bir rivâyete göre ise beytü’l-mâmûr Kâbe’dir. 
Kâbe’nin “mâmûr” diye nitelendirilmesinin sebebi, meskûn olması ve çok sayıda müslüman 
tarafından ziyaret edilmiş bulunmasıdır. Onun bu yorumu el-beytü’l-ma‘mûrun yer aldığı âyetler 
dizisinin ifade ettiği genel anlama daha uygun düşmektedir. (…) Zâhirenyedinci semada melekler 
tarafından mâmûr hale getirilen bir bina, bâtınen ise Hakk’ın tecellileri ilemâmûrolan mü’minin 
kalbidir. (Bkz. Abdurrahman Küçük, Beytü’l-mâmûrmd.DİA, İstanbul: 1992, c. 6, s. 94-95) 
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İbnü’l-Arabî’ye göre tûfânher insân için gerçekleşen bir hakikattir. 
Her insan Hz. Nûh gibi gemisinin/bedeninin kaptanıdır ve bir tûfânile 
karşı karşıyadır. Fakat insanların bir kısmı bu hakîkatin farkında iken bir 
kısmı dabundan bi-hâberdir. Veya enâniyetlerinden dolayı tûfâna karşı 
gemiye binmeyi reddetmektedirler. 

Bir de fıtrat-ı selîmelerinden dolayı bu tufânı yaşadıkları hâlde hiç 
fark etmeyen saf-temiz insanlar da bulunmaktadırlar. Ki bunlar 
tabîîvelîler olup hakîkîehl-i tevhîdtirler.11 

Çok net bir şekilde biliyoruz ki her insanın irâdî veya 
ızdırârî/tabîîölümü onun için bir tûfân ve kıyâmettir. Tasavvuf 
erbâbıızdırârî ölümekıyâmet-i suğrâ/küçük kıyâmet der. Bir de kıyâmet-i 
vüstâ/orta kıyâmet diye bir kıyâmet vardır ki bubir kısım urefâya göre 
kabir âlemindeki sorgu zamanı iken bir diğer kısma göre ise herhangi bir 
asırdaki insanların ve milletlerin ölümüdür. Bu iki kıyâmetin dışında bir 
de nasslarda alâmetleri zikredilen kıyâmet-i kübrâ/büyük kıyâmet 
vardır ki insanlık âlemi âdetâ yok olur ve yerine başka bir âlem ikāme 
edilir. 

İbnü’l-Arabî’ye göre büyük kıyâmetbir tûfânlayânî;“hest ve nîst” 
aralığında, varlıkların“ son velîolan “Yesa‘”ınmecmû‘unda, ينَاِر تَِعَس عْبدُ الد ِ

ْرَهمِ َوا لد ِ “taiseabîdüd’d-derâhimive’d-denânîri/dirhem ve dînârlara kul 
olanlar helâk oldular” 12 hakîkatleri arasında birhakîkatle tahakkuk 
edecektir. Bu beyânındevâmında keşfinde gördüğü kadarıyla İbnü’l-
Arabî bu büyük tûfândaâhiretin kulları bir genişlik bulacak tasâvîr ve 
tefâsîr rabbinin kulları da bir siât bulacaklardır. Tıpkı Ken‘ân ve Kûfe 
topraklarında “fâre’t-tennûr/su âteş arasında kaynamaya başlayınca” 

                                                 
11  Eşrefoğlu Rûmî, (Abdullah b. Eşref el-Kādirî v. 874/1470) Müzekki’n-nüfûs isimli eserinde şöyle bir 

kıssa anlatır:Günlerden bir gün, bir kadıncağız gelir ve sorar: YâNûh! Bu kuru kara parçasında bu 
gemiyi ne yapacaksın? Bu, hiç burada yürüyebilir mi? Nûh (a.s) der ki: Ey kadıncağız! Yakında tufan 
olacak, buraları hep su dolacak. Bana uyanlar bu gemiye binip kurtulacak, dışarıda kalanların hepsi 
helâk olacak. Kadıncağız der: YâNûh! Kerem eyle beni de sana inananlarla birlikte gemiye al, beni 
unutma! Hz. Nûh der: Sen git işine bak! Gönlün rahat olsun. Tûfân olmadan ben sana haber veririm. 
Kadıncağız Nûh (a.s)’ınvâdine inandı ve işine gitti. Âhir, tufan oldu, yeryüzünü sular bastı, insan ve 
hayvan gemiye doluştular. Bu velveleden dolayı Nûh (a.s) o kadını unuttu. Tûfân öyle oldu ki, 
yeryüzü tamamen su kapladı. Yüce dağlar başında bile, kırk arşın su vardı. Yeryüzünde kâfirlerden 
hiç kimse kalmadı, hepsi öldüler. Yalnız, o gemiye binenler kurtuldular. (…) Hak Teâlâ, zamanla 
suyu azalttı. Gemi bir yerde durdu. (…) Âlem, yine eskisi gibi oldu. Gemidekiler, karaya çıkarak 
herkes bir yere çekildi. Nûh (a.s) da bir yerde barındı. Bir gün baktılar ki, Nûh (a.s)’a kendisini 
unutmamasını niyâz eden kadıncağız, değneğine dayanarak çıkageldi. Nûh (a.s)’a: YâNûh! Gemi işi 
bitmedi mi? Tûfân olmadı mı? Oradakiler hep şaştılar kaldılar. Nûh (a.s) da kadına sordu: Ey hâtûn, 
tûfân oldu ve geçti. Sen nerelerdeydin? Kadıncağız şöyle cevâb verdi: Ben tûfân diye bir şey 
görmedim. Evimde oturmuş, Nûh (a.s)’dan bir haber gelmesini bekliyordum. Baktım, bir haber 
çıkmadı, kalktım kendim geldim, dedi. Gerçi Nûh (a.s), bu kadıncağıza haber vermeyi unutmuştu 
fakat Hâzır, Nâzır ve Hâfız olan Hak Teâlâ, o kadıncağızı muhafaza buyurmuş ve ona tûfânı 
göstermemişti bile. (Bkz. Eşrefoğlu Rûmî, Müzekki’n-nüfûs, TDK Kütüphânesi, Yazma: A/143. v. 234-
b 

12  Buhârî, Rikāk: 10, Cihâd: 70; İbniMâce, Zühd: 8 

 

hakîkatinin geçekleşmesi gibi. Nitekim: اَء اَْمُرنَا َوفَاَر التَّنُّوُرُۙ قُْلنَا  اْحِمْل ۪فيَها ِمْن َحتهَٓى اِذَا َجَٓ
ا ٰاَمَن َمعَهَُٓ اَِّلَّ قَ۪لي ل  ُكلٍّ  َزْوَجْيِن اثْنَْيِن َواَْهلََك اَِّلَّ َمْن َسبََق َعلَْيِه اْلقَْوُل َوَمْن ٰاَمَنَۜ َوَمَٓ  “Sonunda 

buyruğumuz gelip tandır kaynayınca, “Her cinsten birer çifti ve aleyhine 
hüküm verilmiş olanın dışında kalan ehlini ve inananları gemiye bindir” 
dedik. Ancak, pek az kimse onunla berâber inanmıştı! (Hûd: 40)” 13  
buyurulmuştur.  

Şeyh-i Ekber’e göre su, âteş arasında kaynamaya başlayınca Allah 
Teâlâ topraklardan pınarlar tefcîr edecek, semânın kapılarını ve bâbü’l-
ebvâb’ıkebd-i semâ’da/gökyüzünün ciğerinde bir “mâ-i 
münhemir/boşalırcasında yağan bir yağmur”14ile açacak. Bu arada semâ 
bulutsuz, arz perdesiz olacak. (Bu ifâdeler yağan yağmurun sıradan bir 
yağmur olmadığını ve kısmen biyolojik silâh sâdedinde zehirli olduğunu 
göstermektedir.) Nihâyet semâ ile arz arasında takdîr edilen iki suyun 
iltikāsıyla, maşrik ve mağrib, melekler ve arkalarından gelenler; 
Kasassûresi 70.âyet-i kerîme’sinin15mânâsı üzere birleşecekler. Hüküm ve 
hamd ile medh ve urûc direkleri semâyarucû edecek. Aynı 
zamandaBeytü’l-atîk 16  ile Beytu’l-mâmûr 17 arasında bir iltikā 
gerçekleşecek. Ve arzın suyu semânın suyunun iki katı yükselecek ve iki 
su iltikā edecek/karşılaşacak. (Bu beyânlar “su” sembolizmi üzerinden 

                                                 
13  “Fâre’t-tennûr” tâbîrindeki “tennûr” fırın, ocak, tandır mânâlarına gelir. Burada zıt unsurlar olan su 

ve âteş arasındaki irtibâta, suyun âteşten doğduğuna ve birbirilerine yardımcı olduklarına işâret 
vardır. Bu da sırlı bir meseledir. Bkz. İbnü’l-Arabî,MuhyiddînEbûAbdillah Muhammed b. Alîİbnü’l-
Arabî,el-İsfâr an netâici’l-esfâr,Cem‘iyyetüDâireti’l-Meârifi’l-Osmâniyye, Haydar-âbâd: 1948, s. 32-36. 
Ayrıca geminin çalıştırılması için âteş ve suyun yardımlaşmasına, kazanla çalışan bir vapura vurgu 
yapılmış olabilir. İbn-i Abbas’a göre “yeryüzü kaynayınca” mânâsındadır. (Bkz. Râzî, Mefâtihü’l-ğayb, 
c. 23, s. 96) 

ْنَهِمر  14  Biz de göğün kapılarını dökülürcesine/boşalırcasına yağan bir yağmurla açtık“ فَفَتَْحنَا أَْبَواَب السََّماء بَِماء مُّ
(Kamer: 11) sırrınca. 

ِخَرةِِۘ َولَهُ اْلُحْكُم َواِلَْيِه تُْرَجعُونَ 15 ُ ََلا اِٰلهَ اَِلَّ ُهَوَۜ لَهُ اْلَحْمُد فِي اَْلُ۫وٰلى َواَْلٰ  .İşte O, Allah’tır; O’ndan başka tanrı yoktur“ َوُهَو �ه
Önünde de sonunda da hamd O’na mahsustur, hüküm de O’nundur; sadece O’na 
döndürüleceksiniz.” 

16  “Beytü’l-atîk” tâbîriKur’ân-ı Kerîm’de “Kâbe”için kullanılmaktadır (bk. Hac: 29 ve 33). Hasan-ı 
Basrî’den gelen rivâyete göre yeryüzünde kurulan mâbedlerin en eskisi olduğu için (bk. Âl-i İmrân: 
96), Saîd b. Cübeyr’e göre ise şerefi ve yüksek itibarı sebebiyle “el-Beytü’l-atîk” diye anılmıştır. (bkz. 
İsmail Lütfi Çakan, Atîkmd. DİA, İstanbul: 1991, c. 4, s. 64) 

17  “Beytü’l-mâmûr” Tûr süresinin 4. Âyet-i kerîme’sinde bahsi geçen bu ev semâdakâbehizâsında olan 
bir ev olup günde 70.000 melekin içerisinden geçtiği ve bir daha dönmediği iki kapılı bir mâbedtir. 
Bir ismi de “darâh”dır. Kâbe’nin tam hizâsında olup kâbeye benzeyen ve dikey boyutlu olan bir 
evdir. (Bkz. Abdulkerîmb. İbrâhîmel-Cîlî, el-İsfârşerhü’l-esfâr an risâleti’l-envâr fî mâyetecellâ li-ehli’z-
zikri mine’l-envâr, -hzr: Âsımİbrâhîm el-Keyyâlî- Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrût: 2011, s. 165). Rebi‘ b. 
Enes’ten nakledilen bir rivâyete göre bu ev Hz. Âdem’den Hz. Nûh zamanına kadar Kâbe’nin 
yerinde bulunuyordu. Hz. Nûh, halkından hac maksadıyla onu ziyaret etmelerini istemiş, fakat onlar 
buna uymamışlardır. Meydana gelen bir su baskını üzerine de Kâbe hizasında dünya semasına 
yükseltilmiş olup onu her gün 70.000 melek ziyaret etmektedir ve bu durum sûrun üfleneceği güne 
kadar devam edecektir. Hasan-ı Basrî’den gelen bir rivâyete göre ise beytü’l-mâmûr Kâbe’dir. 
Kâbe’nin “mâmûr” diye nitelendirilmesinin sebebi, meskûn olması ve çok sayıda müslüman 
tarafından ziyaret edilmiş bulunmasıdır. Onun bu yorumu el-beytü’l-ma‘mûrun yer aldığı âyetler 
dizisinin ifade ettiği genel anlama daha uygun düşmektedir. (…) Zâhirenyedinci semada melekler 
tarafından mâmûr hale getirilen bir bina, bâtınen ise Hakk’ın tecellileri ilemâmûrolan mü’minin 
kalbidir. (Bkz. Abdurrahman Küçük, Beytü’l-mâmûrmd.DİA, İstanbul: 1992, c. 6, s. 94-95) 
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iki ilmin karşılaşmasını ifâde eder. Yeryüzü bilgileri Gökyüzü bilgileri ile 
buluşacak.) Nûr ve akıl mânâsı cihetinden arzın suyu semânın suyunu 
def‘ edecek, semânın suyu da rûh ve nefis mânâsı üzere arzın suyunu 
def‘ edecektir. Ve nihâyet arzın ve semânın suyu rablerinin nûru ile 
gülmeye başlayacaktır. (…) Rûh nefse vâsıl olunca “Nûh” olur, nûr akla 
ulaşınca bu nûr “sûver” hâline bürünür. İşte bu durumda rûh ile nûr 
arasında istivâ-i Rahmânî gerçekleşir. (…)Hayy Teâlâ suyu burada 
durdurur. Ve der ki: Semânın suyu rûh’un rüzgârındandır ve arzın suyu 
nûrun nefesindendir. Yeryüzü suyuna ulaşınca hîcâba bürünür, semâ da 
suyunu yutunca bulutlara karışır. Sonra ona der ki:  

Kul Yâ Subbuh, Yâ Subbuh bi-hurmeti abdik eNûh! En tahruce 
min sadrî mâ yesuddu alâ abdike bâbi’l-fütûh ve mâ yemnauhü an 
müşâhedeti Rabbi’l-Fütûh ve Kul: es’elüke Allahümme beyne selâmike 
ve berekâtike ve min duâike ve tahiyyatike en tağfire lî zünûbî ve zünûbe 
men yuhibbu nebiyyike ve resûlike Muhammedin aleyhi’s-salât ve selâm. 
(…)18 

Evet, bu açıklamalardan anlaşılan dünyadaki bilginlerin bilgileri 
yükselince ve Allah’ın sistemini bozabilecek bir hâl almaya başlayınca 
“tûfân” hak olur. Tavaf için yeni bir kurtuluş ve yaratılış gerçekleştirilir. 
Bundan dolayı Hz. Nûh bozulan nesiller için şöyle bir dua’da/beddua’da 
bulunur: 

 ً ِ ََّل تَذَْر َعلَى اَّْلَْرِض ِمَن اْلَكافِ۪ريَن دَيَّارا  ,Nûh “Rabbim” dediَوقَاَل نُوح  َرب 
“Yeryüzünde inkârcılardan hiç kimseyi sağ bırakma! (Nûh: 26). Neden 
böyle bir dua veya bir beddua?   اِنََّك اِْن تَذَْرُهْم يُِضلُّوا ِعبَادََك َوََّل يَِلدَُٓوا ً ً َكفَّارا اَِّلَّ فَاِجرا  
“Zira bırakırsan onlar senin kullarını, senin yolundan saptırırlar ve 
sadece kendileri gibi kâfir, ahlâksız çocuklar dünyaya getirip 
yetiştirirler” (Nûh: 27). Hz. Nûh’a göre ahlaksız çocukların dünyaya 
getirilmesi bir felâkettir. Böylesine çocukların gelmemesi için tıyneti 
bozuk insânlarınhelâkı her kes için daha hayırlıdır. 

Bu ayetlerin bir yansımasını da nesillerin farklı şekillerde 
formatlanması ve yüklenmesini ifâde eden şu âyetlerdir: 

( 06( نَْحُن قَدَّْرنَا بَْينَُكُم اْلَمْوَت َوَما نَْحُن بَِمْسبُوقِيَن )95اِلقُوَن )أَأَْنتُْم تَْخلُقُونَهُ أَْم نَْحُن اْلخَ 
( َولَقَْد َعِلْمتُُم النَّْشأَةَ اْْلُولَى فَلَْوََّل تَذَكَُّروَن 06َعلَى أَْن نُبَِد َل أَْمثَالَُكْم َونُْنِشئَُكْم فِي َما ََّل تَْعلَُموَن )

(06 َ اِرُعوَن )06ْحُرثُوَن )( أَفََرأَْيتُْم َما ت (06( أَأَْنتُْم تَْزَرُعونَهُ أَْم نَْحُن الزَّ  

“Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda 
ölümü biz takdîr ettik; sizi benzerlerinizle (insansılarla) değiştirmemiz ve 

                                                 
18  İbnü’l-Arabî, Şerhumübtedei’t-tûfân, s. 235-237 

 

bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim 
önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz; 
düşünüp ibret alsanıza! Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi 
bitiriyorsunuz yoksa biz miyiz bitiren?” (Vâkıa: 59-64). 

Peki, kim bunlar? ُ ََّل َواِذَا تََولهى َسٰعى  فِي اَّْلَْرِض ِليُْفِسدَ ۪فيَها َويُْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَلَۜ َو�ه
 Hâkimiyeti ele aldığında ise yeryüzünde bozgunculuk çıkarıp“ يُِحبُّ اْلفََسادَ 
ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez 
(Bakara: 205). Yukarıda İbnü’l-Arabî’nin haklarında:  ِْرَهم ينَاِر َوالد ِ  تَِعَس عْبدُ الد ِ
“taiseabîdüd’d-derâhimive’d-denânîri/dirhem ve dînârlara kul olanlar 
helâk oldular” hadîs-i şerîfini zikrettiği tâife bunlardır. Böyle kişilikler 
ktisâdî kazançlarını kaybetmemek için her türlü fesâdı yapmaktan 
çekinmezler. 

İbnü’l-Arabî Hz. Nûh (a.s) ile Hz. Âdem (a.s)’ınsır ve hikmetlerini 
cennet ve dünya ekseninde iç içe ele alır. Ona göre Cenâb-ı Hak Firdevs 
cenneti bahçelerini bizzât kendi eliyle ekmiş ve bu bahçeden “tūbâ” ve 
“sidretü’l-müntehâ” diye iki ağaç ortaya çıkmıştır. Ardından bu iki unsur 
evlenmiş ve cennette Âdem (a.s)’ın, dünyâda ise Hz. Nûh’un “hayât 
ağacı” tevellüd etmiştir. İkisinin hayât ağacından dünyâ ve âhiret 
arasında Mûsâ (a.s)’ın “hayât ağacı” doğmuştur. Ardından Âdem (a.s)’ın 
ağacı “şeceretü’l-huld/ebediyet ağacı”, Mûsâ (a.s.)’ın ağacı “şeceretü’s-
sibğ/renk-televvün”, Nûh (a.s)’ın ağacı da “şecere-i tayyibe/güzel ağaç” 
olmuştur. Bir sonraki merhaledesidretü’l-müntehâ, tūbâ ve cennetü’l-
firdevs bu ağaçlarla mahv olmuş ve bu mahvin altında yüce rabbimizin 
veçhi “rûh” ve “akıl” yüzlerinin sûreti olan “gül” perdesinde meyve 
vermiştir. -Ki edyân ve düvel ile rızk ve âmelbu bu “gül”den ortaya 
çıkmıştır-. Âdem (a.s) kendi ağacından nîmetler yemiş ve yenilen şeyin 
sırrı/bâtını onun zahrine ve sulbüne“temlik” ve “tashîr” güçleri 
bağışlamış ve böylece ilim ve esmâ bâbında o tam bir asıl olmuştur. 
Aynen benzeri bir şekilde Nûh (a.s) da kendi ağacından iki eliyle bir 
yemek yemiş ve bu yemeğin sırrı/bâtını onun mîdesine ulaşmış, 
bînâ/inşâ konusunda onu bir asıl yapmıştır. Neticede böylece yenilen bu 
yemek Nûh (a.s) için hubût ve istivâesnâsında bereket ve selâmetvesîlesi 
olmuştur. (…) Nitekim Cenâb-ı Hak tûfân ile Hz. Âdem’in çocuklarını 
imhâ etmiş ve onunla Nûh (a.s)’ın çocuklarını sâbit kılmıştır (imhâ-isbât). 
(…) Hz. Âdem (a.s) ağacından yerken ağacı da ondan yemiştir, zîrâ bu 
ağaçtan “tevbe”, “ilim” ve “mârifet” ortaya çıkmış ve bu ağaçtan bu 
değerler Âdem’e ulaşmıştır.19 Hz. Nûh (a.s) kendi ağacından yerken ağaç 

                                                 
19  İbnü’l-Arabî, Bahru’ş-şükr fî nehri’n-nükr, s. 210 



İbnü’l-Arabî’ye Göre Nûh’un Gemisi Ve Tûfânın Mâddî-Mânevî Boyutları
Abdurrahim ALKIŞ

489
 

iki ilmin karşılaşmasını ifâde eder. Yeryüzü bilgileri Gökyüzü bilgileri ile 
buluşacak.) Nûr ve akıl mânâsı cihetinden arzın suyu semânın suyunu 
def‘ edecek, semânın suyu da rûh ve nefis mânâsı üzere arzın suyunu 
def‘ edecektir. Ve nihâyet arzın ve semânın suyu rablerinin nûru ile 
gülmeye başlayacaktır. (…) Rûh nefse vâsıl olunca “Nûh” olur, nûr akla 
ulaşınca bu nûr “sûver” hâline bürünür. İşte bu durumda rûh ile nûr 
arasında istivâ-i Rahmânî gerçekleşir. (…)Hayy Teâlâ suyu burada 
durdurur. Ve der ki: Semânın suyu rûh’un rüzgârındandır ve arzın suyu 
nûrun nefesindendir. Yeryüzü suyuna ulaşınca hîcâba bürünür, semâ da 
suyunu yutunca bulutlara karışır. Sonra ona der ki:  

Kul Yâ Subbuh, Yâ Subbuh bi-hurmeti abdik eNûh! En tahruce 
min sadrî mâ yesuddu alâ abdike bâbi’l-fütûh ve mâ yemnauhü an 
müşâhedeti Rabbi’l-Fütûh ve Kul: es’elüke Allahümme beyne selâmike 
ve berekâtike ve min duâike ve tahiyyatike en tağfire lî zünûbî ve zünûbe 
men yuhibbu nebiyyike ve resûlike Muhammedin aleyhi’s-salât ve selâm. 
(…)18 

Evet, bu açıklamalardan anlaşılan dünyadaki bilginlerin bilgileri 
yükselince ve Allah’ın sistemini bozabilecek bir hâl almaya başlayınca 
“tûfân” hak olur. Tavaf için yeni bir kurtuluş ve yaratılış gerçekleştirilir. 
Bundan dolayı Hz. Nûh bozulan nesiller için şöyle bir dua’da/beddua’da 
bulunur: 

 ً ِ ََّل تَذَْر َعلَى اَّْلَْرِض ِمَن اْلَكافِ۪ريَن دَيَّارا  ,Nûh “Rabbim” dediَوقَاَل نُوح  َرب 
“Yeryüzünde inkârcılardan hiç kimseyi sağ bırakma! (Nûh: 26). Neden 
böyle bir dua veya bir beddua?   اِنََّك اِْن تَذَْرُهْم يُِضلُّوا ِعبَادََك َوََّل يَِلدَُٓوا ً ً َكفَّارا اَِّلَّ فَاِجرا  
“Zira bırakırsan onlar senin kullarını, senin yolundan saptırırlar ve 
sadece kendileri gibi kâfir, ahlâksız çocuklar dünyaya getirip 
yetiştirirler” (Nûh: 27). Hz. Nûh’a göre ahlaksız çocukların dünyaya 
getirilmesi bir felâkettir. Böylesine çocukların gelmemesi için tıyneti 
bozuk insânlarınhelâkı her kes için daha hayırlıdır. 

Bu ayetlerin bir yansımasını da nesillerin farklı şekillerde 
formatlanması ve yüklenmesini ifâde eden şu âyetlerdir: 

( 06( نَْحُن قَدَّْرنَا بَْينَُكُم اْلَمْوَت َوَما نَْحُن بَِمْسبُوقِيَن )95اِلقُوَن )أَأَْنتُْم تَْخلُقُونَهُ أَْم نَْحُن اْلخَ 
( َولَقَْد َعِلْمتُُم النَّْشأَةَ اْْلُولَى فَلَْوََّل تَذَكَُّروَن 06َعلَى أَْن نُبَِد َل أَْمثَالَُكْم َونُْنِشئَُكْم فِي َما ََّل تَْعلَُموَن )
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18  İbnü’l-Arabî, Şerhumübtedei’t-tûfân, s. 235-237 
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da ondan yemiş ve neticesinde ağaçtan Nûh (a.s)’a “inâbe” ve “sibğ” 
meyveleri vâsıl olmuştur.20 

Evet, İbnü’l-Arabî’nin bu ifâdelerinden anlaşılan onun nazarında 
“son veli” olan ve şifreli ismi “Yes’a” olan zâtınzuhûruylaNûh (a.s)’ın 
nesli de büyük ölçüde yok olacak ve ardından ne olacaksa olacaktır. 

Mâlûm olduğu üzere İslâmî ilimlerde,âdettendir, müellifler 
eserlerinin hamdele ve salvele kısmında ilk önce anlatacakları konunun 
hangi sıfât ve esmâ’ya mazhariyetle ortaya konulduğunu beyân ederler. 
İbnü’l-Arabî de Şerhumübtedei’t-tûfân isimli eserine başlarkenhamdele-
salvele kısmındaCenâb-ı Hakk’ın eşsiz ve benzersiz olduğuna (leyse ke-
mislihişey’unhakîkatine)evveliyyetve âhiriyyetinedikkat çekerek onun 
mübtedeiintihâdamüntehâyıibtidâta halk ettiğini belirtir. Tıpkı elif-bâ’nın 
son harfi olan “yâ”nın ilk harfi olan elifte ve elif’in “yâ”da halkı gibi.21 
Şeyh-i Ekber’in burada ifâde etmek istediği şey Âdem (a.s)’ın 
çocuklarının yok olmasıyla Nûh (a.s) neslinin başladığıhakîkatinibeyân 
etmektir. Tâbîatiyleevvelliyet-âhiriyyet ve ibtidâ –intihâhakîkatleri iç içe 
olduğundan Nûh (a.s)’ın nesli de başka bir evveliyet ile intihâ bulacaktır.  

İbnü’l-Arabî’ye göre “tufân”ınibtidâsı sırasıyla nefes, rîh/rüzgâr, 
su, nûr ve kalem iledir. Bu durum Hz. Nûh ile son velî/hatmü’l-evliyâ 
olan “Yes‘â” arasındaki tûfânınmerâtibinicâmîdir. Nûh isminin son harfi 
olan “ha” ile Yes‘â’nın ilk harfi olan “yâ” bu iki harf arasındaki tecellîleri 
gösterir. Ve iki harf arasında Cenâb-ı Hakk’ın “el-Hayy” ism-i 
şerîfisürekli tecellî eder.  

İbnü’l-Arabî,er-Reddüale’l-Yehûd isimli eserinde de tûfânınmânevî 
boyutlarını ele alır. İbnü’l-Arabî bu eserinde mü’minlerin 
sefînesine“sekine”ninnüzûl edeceğini ve sefinenin “kalbin habbesi” 
üzerine istivâ edeceğini belirtir. Ve bu istivâ üzerine yedi sünbülün 
yeşereceğini ve her bir sünbülede yüz habbenin olacağını söyler. Allah 
Teâlâ’nın bu habbeler içerinde muhabbet habbesini seçeceğini ve bu 
habbeyi huşû sâhibi kalblere ekeceğini belirtir. Ve neticede bu 
kalbsâhibleriböylece Allah sâyesinde bilmediklerini bilir, duymadıklarını 
duyar, görmediklerini görür hâle gelirler.22 Bu beyânlardan dikkati çeken 
bir husûs Allah tarafından tercîh edilen “muhabbet” unsurunun 
hayâtîehemiyyetidir. 

                                                 
20  İbnü’l-Arabî, Bahru’ş-şükr fî nehri’n-nükr, s. 211-212 
21  İbnü’l-Arabî, Şerh mübtedei’t-tûfân, s. 227 
22  İbnü’l-Arabî, er-Reddüale’l-Yehûd, s. 315 

 

İbnü’l-Arabî’nin mevzu-i bahsimizi ele aldığı bir eseri deel-İsfâr an 
netâici’l-esfâreseridir. Bu eserindeki beyânlarındananladağımız kadarıyla 
Hz. Nûh gemi yapma işini Kur’ân vaktinin yaklaştığını görünce ve onun 
mâî olan saratan burcunda(ki Allah Teâlâ bu burçta dünyayı yaratmıştır) 
gerçekleşeceğini idrâk edince hemen gemi inşâsına başlar. Nitekim 
dünyâ gezegeni münkalib olup sâbit değildir. Binâenaleyh Cenâb-ı Hak 
dilerse dünyâyısâbit olan esed/aslan burcuna çevirip burayı dâr-i 
âhireteinkılâb edebilir.  

MâmâfîhHz. Nûh gemi yapmaya başlamadan önce âlim olan 
arkadaşlarına danışır ve onları inşâ işlemlerine dâhil eder. Hz. Nûh 
burada “tennur” örneğinden istifâde ederBundan dolayı kavmi onu 
maskaraya alır, hatta bâzıashâb-i ilim de bu alaya alma işine katılır. Fakat 
neticede olanlar olur ve geminin dışında kalanlar helâk bulur ve neticede 
sefîne-i necâtcûd-i ilâhî’yeişâretenCûdî Dağı üzerine istivâ eder.  

İbnü’l-Arabî bu beyânlarından sonra konuyu tüm insanlarla 
irtibatlandırır ve “İşte senin kötülüğü çokça emreden nefs-i emmâren, 
şeytânın, dünyan ve hevân bu necâtsefînesiniinşâ ile uğraştığın 
müddetçe sürekli seninle alay ederler. (…) İsmillahi’deki “ba” ile gemine 
bin! “Ba” ile “ismi” deki “sîn” arasında tevhîd “elîf”iniikāme et. Zîrâ sen 
burada Rahmân ve Rahîm’i göremezsin ve biz burada sefînene ters 
hareket edeceğiz (netehallefu) fermânı hüküm-fermâdır”der. 

İbnü’l-Arabî’ye göre tûfânesnâsında sefinenin cereyânı/hareketi 
hâfıza/şifre olan “bâ” iledir. “Bâ” ile ي ُۙ ِ َمْجٰر  ي َوقَاَل اْرَكبُوا ۪فيَها بِْسِم �ه َها َوُمْرٰسيَهاَۜ اِنَّ َرب ۪
 Nûh, “Haydi gemiye binin! Yüzerken de dururken de Allah’ın“  لَغَفُور  َر۪حيم  
adını anın. Şüphesiz ki rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir” dedi” 
(Hûd: 41) ve“mürsâhabi-sâhili’l-cûdi’l-ilâhiyyi/ilâhî cömertliğin sâhiline 
varıp durduğunda da” hakîkati gerçekleşir. Zîrâcûd ile 
vücûdCûdî’dezuhûr bulmuştur. Ve gemine tevâlüd ve tenâsül için her 
cinsten çiftler al! (…) Burada “su” metaforu ile “ilim” kasd edildiğinden 
ve onlar da ilmi redd etiklerinden ve te’n-nûr’dakimâînûrunhakîkatini 
idrâk etmediklerinden dolayı helâkları su ile oldu, der, İbnü’l-Arabî.23 

İbnü’l-Arabî’ye göre hem melekler hem şeytânlar sürekli insanın 
gemisine lemmede/ilhâmda bulunur. Onun beyânlarından anladığımız 
kadarıyla şeytân sürekli gemiye yâni insanın varlık sahasına kötü şeyler 
atar, şâyetkişi bunları def’ edecek bilgi ve güce sâhib olabiliyorsa ilkā 
edilen bu lemme meleklerin lemmesidir. İbnü’l-Arabî’ye göre insan bir 
gemidir, batarsahem kendisi ve hem de içindeki her şey helâk olur. Bu 
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tehlikeye karşı: “Bu durumda amânamânşerîat ilmine sarıl!” der. Zîrâ sen 
onu ikāme etmediğin sürece Allah’ın hudûdunu bilemezsin ki tâonu 
ikāme edesin. 24 İbnü’l-Arabî’nin bu tavsîyyesiniMevlânâ Celâleddîn-i 
Rûmî şiir tarzında şöyle dile getirir: 

همچو كشتي ام به طوفان زمن بهر اين فرمود پيغمبر كه من    
25ما و اصحابيم چون كشتي نوح   هر كه دست اندر زند يابد فتوح  

Bundan dolayı Hz. Peygamber buyurmuş ki: Ben ve ashâbımnûh 
tufanındaki gemi gibiyiz, her kimi elimize elini verirse kendisine fetihler 
nasîb olur. 

 Evet, sünnet-i seniyye’yeittibâ olmadan bu azametli tûfândan 
kurtuluş mümkün değildir. Zîrâ Hz. Peygamber karanlıklıtûfânlarda 
ümmeti için gemiye ulaştıran işâretler vaz‘ etmiş ve onlara kurtuluş 
yollarını göstermiştir. 

 Yukarıda bahsettiğimiz üzere her insan bir şekilde bir tûfân 
yaşar. Zîrâ her insan ölümlüdür ve her ölüm bir tûfândır. Bu tûfânlarda 
sağlam bir gemi sâhibi olanlar emniyet içerisinde sâhil-i selâmete 
kavuşur. Mâmâfîh bu gemi direkt ilâhî bir tecellî ile inşâ edilebileceği gibi 
yeri geldiğinde bir melek yeri geldiğinde bir peygamber, bir sahabî veya 
bir velî kul sâyesinde de inşâ edilebilir.  

Yukarıda âyet-i kerîme’de geçtiği üzere Hz. Nûh’un gemisi her ne 
kadar zâhirenNûh (a.s) tarafından yapıldıysa da hakîkatte Hak Teâlâ’nın 
bilgisi ve gözetiminde inşâ edilmiştir. MâmâfîhHz. Peygamber’in sünnet-
i seniyye, ehl-i beyt ve ashâb için kullandığı “Nûh’un gemisi” teşbîhi pek 
çok kaynakta geçmektedir. Ayrıcazikrettiğimiz nasslardan yola çıkarak 
bir kısım tarîkaterbâbı da şeyhini veyahut tarîkatını “Nûh’un gemisi” 
olarak görmüştür. Nitekim onlara görenefs-i emmâretûfânından kurtuluş 
ancak bir mürşid-i kâmil ile gerçekleşebilir. Örneğin Mevlânâ Celâleddîn-
i Rûmî mürşidi Şeyh Şemseddîn-i Tebrîzî’yi hem “Nûh” hem “Nûh’un 
gemisi” olarak görür. Şöyle der Mevlânâ: 

26خريدي       که هم نوحی و هم کشتی جوديز طوفان فناام وا  
Beni fenâtûfânındantekrâr satın alıp kurtardın. Zîrâ sen hem Nûh 

hem de Cûdî’nin üstündeki gemisin. 

27نوح تويی روح تويی فاتح و مفتوح تويی     سينه مشروح تويی بر در اسرار مرا  

                                                 
24  İbnü’l-Arabî, el-Fütûhât, c. 8, s. 319 
25  Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Mesnevî-i mânevî, (hzr: NizâmüddînNûrî), İntişârât-i Kitâb-ı Âbân, 

Tahran: 1386,s. 359 
26  Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Külliyât-ı Şems-i Tebrîzî, (hzr: BedîüzzamânFürüzânfer), Şirket-i 

Mütâleât-ı Neşr-i Kitâb-ı Pârise, Tahran: 1386, s. 881 
27  Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Külliyât-ı Şems-i Tebrîzî, s. 31 

 

Nûh sensin, rûh sensin, fâtih û meftûh sensin. Sırlar kapısının 
eşiğinde sîne-i meşrûh sensin 

 کشتی آن نوح کی بينيم هنگام وصال   چونک هستی ها نماند از پی طوفان ما
28جسم ما پنهان شود در بحر باد اوصاف خويش    رو نمايد کشتی آن نوح بس پنهان ما  

Vuslât zamanında Nûh’un gemisini nasıl bulalılım?!Zîrâ bizim 
yaşadığımız tûfânda hiçbir varlığımız kalmadı. 

Evsâfının denizindeki rüzgarlar ile cisimlerimiz pînhân oldu, 
bizim o çok pinhân olan Nûh gemimiz yüz gösterdi. 

 با شما از حفظ در کشتی نوح  ياد کن لطفی که کردم، آن صبوح
و از موجش امان اصل و اجداد شما را آن زمان  دادم از طوفان  

 آب آتش خو، زمين بگرفته بود   موج او، مر اوج ُکه را ميربود
Hatırla! Hani o zamanlar lütüfte bulunmuştum, sizi Nûh’un 

gemisi içerisinde muhâfaza etmiştim. 

Sizin asl û ecdâdınızı o zaman, tûfân ve dalgalarından emîn kılmış 
emâna vardırmıştım. 

Âteş karakterli su yeryüzünü kaplamıştı, meğer onun dalgaları 
dağın zirvesini aşıyordu.29 

Mevlânâ’ya göre Nûh (a.s)’ın gemisi dururken yüzme 
kābiliyyetlerine ancak kenân gibi serkeşler güvenir.Rûh denizinde 
yüzgeçliğin kıymet-i harbiyyesi yoktur. Çâre ancak Nûh’un gemisidir. 
Bunu böyle bilmeyenlernasîhat dinleme yerine sırtlarını inandıkları 
mâddî dağlara dayarlar. Bunun için kulakları hep mühürlü kalacaktır. 
Bundan dolayı Şâh-ı rusûl: “bu bahr-i küll”deNûh’un gemisi benim” 
buyurmuştur. 30 Nûh (a.s) oğlunun kurtulması için çok yalvardı fakat 
Cenâb-ı Hakk onu uyardı ve “o senin ehlinden ve neslinden değildir. Sen 
bembeyazsın o, mor ve simsiyâh” buyurdu. Tûfânın ardından Hak Teâlâ 
“Ey Nûh! Eğer istersen hepsini haşredeyim, toptaktan yeniden bitireyim, 
bir Kenân için kalbini kırmam senin, fakat ahvâli ben bilirim” buyurdu. 
Hz. Nûh dedi ki: “Hayır! Hayır! Eğer istersen beni de ğark et, râzıyım. 
Sürekli beni ğark etsen de ben hoşum. Senin hükmün cândır, ben cânı 
bağrıma basarım.”31 

Burada dikkat çekilmesi gereken bir konuda dîn kardeşliği veya 
evlâtlığının nesebi olanlarından daha önemli oluşu meselesidir. Nitekim 
Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurur: 

                                                 
28  Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Külliyât-ı Şems-i Tebrîzî, s. 67 
29  Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Mesnevî-i mânevî, s. 283 
30  Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Mesnevî-i mânevî, s. 554 
31  Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Mesnevî-i mânevî, s. 316 
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tehlikeye karşı: “Bu durumda amânamânşerîat ilmine sarıl!” der. Zîrâ sen 
onu ikāme etmediğin sürece Allah’ın hudûdunu bilemezsin ki tâonu 
ikāme edesin. 24 İbnü’l-Arabî’nin bu tavsîyyesiniMevlânâ Celâleddîn-i 
Rûmî şiir tarzında şöyle dile getirir: 

همچو كشتي ام به طوفان زمن بهر اين فرمود پيغمبر كه من    
25ما و اصحابيم چون كشتي نوح   هر كه دست اندر زند يابد فتوح  

Bundan dolayı Hz. Peygamber buyurmuş ki: Ben ve ashâbımnûh 
tufanındaki gemi gibiyiz, her kimi elimize elini verirse kendisine fetihler 
nasîb olur. 

 Evet, sünnet-i seniyye’yeittibâ olmadan bu azametli tûfândan 
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27نوح تويی روح تويی فاتح و مفتوح تويی     سينه مشروح تويی بر در اسرار مرا  

                                                 
24  İbnü’l-Arabî, el-Fütûhât, c. 8, s. 319 
25  Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Mesnevî-i mânevî, (hzr: NizâmüddînNûrî), İntişârât-i Kitâb-ı Âbân, 

Tahran: 1386,s. 359 
26  Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Külliyât-ı Şems-i Tebrîzî, (hzr: BedîüzzamânFürüzânfer), Şirket-i 

Mütâleât-ı Neşr-i Kitâb-ı Pârise, Tahran: 1386, s. 881 
27  Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Külliyât-ı Şems-i Tebrîzî, s. 31 
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28  Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Külliyât-ı Şems-i Tebrîzî, s. 67 
29  Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Mesnevî-i mânevî, s. 283 
30  Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Mesnevî-i mânevî, s. 554 
31  Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Mesnevî-i mânevî, s. 316 
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ي اَِعُظَك اَْن قَاَل يَا نُوُح اِنَّهُ لَْيَس ِمْن اَْهِلَكْۚ اِنَّهُ َعَمل  َغْيُر َصاِلحٍّْۭۗ فَََل تَْسـَْٔلِن َما لَْيَس لََك بِ  ۪ه ِعْلم َۜ اِن َ۪ٓ
 .Allah buyurdu ki: “Ey Nûh! O senin ailenden değildir“تَُكوَن ِمَن اْلَجاِه۪ليَن 
Çünkü onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. Sakın hakkında bilgi sahibi 
olmadığın bir şeyi benden isteme! Ben cahillerden olmayasın diye sana 
öğüt veriyorum” (Hûd: 46)  

İbnü’l-Arabî şârihlerindenAbdurrezzâk-ı Kâşânî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân 
isimli eserinde Nûhtûfânı ile ilgili âyetleri yorumlarken zâhirî yönünü 
kabûl meselesini vurguladıktan sonra bu âyetlerinte’vîlini yapmaya 
başlar. Kâşânî’ye göre; gemiyi, îmân edenlerin kurtuluşuna vesile olan 
“şerîat” olarak te’vil etmek mümkündür. Nitekim Hz. Peygamber 
““Benim ehl-i beytim Nûh’un gemisi gibidir; ona binen kurtulur, ona 
binmekten geri duran ise boğulur” buyurmuştur.“Tûfân” da Hz. 
Peygamber’e tâbî olmayan ve nefis tezkiyelerini gerçekleştirmeyen 
kimselerin helâk aracı olarakte’vil edilebilir. (…) Binâenaleyh “Nûh 
gemiyi yapıyor” demek; Nûh (a.s) sâlih amel levhalarından, bu amelleri 
bir intizâm içerisinde bir araya getirmek suretiyle, muhkemleştirmek için 
ilim levhlerinden bir şerîat ediniyor, demektir. (…) “Dedi ki: Gemiye 
binin! Onun yüzüp gitmesi de, durması da Allah’ın adıyladır” 
âyetindenkasd edilen, geminin harekete geçmesi, hükümlerinin 
uygulanması, cismânî âlem denizinde etkin ve egemen kılınması, ikāme 
edilmesi, muhkem kılınması ve sabitleştirilmesi insan 
nevîninferdlerinden her kâmil arifin varlığından ibâret olan İsm-i A’zam 
iledir. Tıpkı her şerîatın emirlerinin tatbîkinin, muhkem kılınmasının bir 
Nebînin veya o Nebînin ümmetinden bir îmâmın yahut bir din âliminin 
varlığıyla olması gibi. (…) “Nûh oğluna seslendi” demek “aklıyla 
perdelenmiş, vehmine yenik düşmüş, yani akl-ı maâşıyla babasından 
dîninden ve tevhîdhakîkatinden perdelenmiş oğluna seslendi” demektir. 
Ki Nûh’un oğlu babasının dîninden ve şerîatından uzak bir hayat 
yaşıyordu. “Yavrucuğum! Bizimle beraber bin” demek “bizim dinimize 
gir!” demektir. “Kâfirlerle beraber olma” demek “Hak’tan perdelenen, 
nefsin hevâ”sının dalgaları arasında helak olan, tabiat denizinde boğulan 
kimselerle beraber olma! demektir. “Oğlu: Beni sudan koruyacak bir 
dağa sığınacağım, dedi”ifâdesindenkasd edilen“Beni heyûlî denizin 
istilâsından korumaları için akla ve makule sığınacağım, bu da beni 
boğulmaktan koruyacaktır” mânâsıdır. “Aralarına dalga girdi” 
demek“nefis hevâsı dalgası, tabîat denizi suyunun coşması girdi” 
demektir. Netîce: bu tavrı, onu babasının dîninden ve tevhîd 
anlayışından perdeledi. “Böylece o da boğulanlardan oldu” yânî; 
cismânîheyûlî denizinde boğuldu. (…) “İstivâ etti/yerleşti” demek 

 

şerîatıistikāmet buldu “Cûdî üzerine” demek “Nûh’un varlığı üzerine 
yerleşti ve sağlamlaştı” demektir. (…) “Nûh Rabbine dua edip dedi ki: Ey 
Rabbim! Şüphesiz, oğlum da ailemdendir” diyerek babalık şefkatinden 
yola çıkarak oğlunun kurtarılmasını taleb ediyordu. (...) “Allah buyurdu: 
Ey Nûh! O asla senin âilenden değildir” yânî senin gerçek âilen, seninle 
arasında dînî yakınlık, mânevî akrabalık ve gerçek bağlılık bulunan 
kimselerden meydana gelir, şeklî ve mâddî akrabalığı olanlardan değil. 
Nitekim Emirü’l-müminînAlî (a.s) şöyle buyurmuştur: “Haberiniz olsun! 
Muhammed’in dostu, kan bağı itibariyle uzak da olsa Allah’a itâat eden 
kimsedir. Muhammed’in düşmânı da kan bağı itibariyle yakın bile olsa 
Allah’a âsî olan kimsedir.”32Hz. Alî’nin bu ifâdelerinden anlaşılan asl 
olan hakîkiehl-i beyt’in Sünnet-i Seniyye’yetabeîyyet olduğudur. Bütün 
mü’min ve muttakiler Hz. Peygamber’in vârisidirler. 

Burada olduğu gibNûh’un gemisi “sünnet-i seniyye” olduğu gibi 
yeri geldiğinde Mevlânâ’nın bajsettiği gibi bir “velîy-yi kâmil” veyâ bir 
“sultân-ı âdil” de olabilir. Mâmâfîhmeşşhûrsûfî-şâirSenâî-i Gaznevî(v. 
525/1131) şöyle der: 

دل چو کشتی نوحستکه ازو امن و راحت روحستشاه عا  

“Âdil pâdişâhNûh’un gemisi gibidir. Zîrâemn û râhet ondan rûha 
ulaşır.33 

İbnü’l-Arabî’ye göre her sâlikler her peygamberle bir sefer 
gerçekleştirirler. SâliklerinNûh (a.s) ile gerçekleştirdikleri sefer Cûdî 
üzerine sefîne-i necât ile sefer etmektir.Nûh (a.s) sâlikleretûfândan 
kurtuluşun sırlarını öğretir. Şöyle der Şeyh-i Ekber:34 

 سفينة قامت من ألواح    نجاة و دسرتجري بعين حفظه وعدا ِلَمْن كاَن ُكِفرَ 
 تسوقها اْلرواح عن أمر مليك مقتدرأنزلها الجود على الجودي فقالوا َّل وزر

……………………………………………………………………………
……………………………………….. 

 قد قضى اْلمر فمن  كان عدوا قد غبرتركتها تذكرة لكم         فََهْل من ُمدَِّكرٍّ 
……………………………………………………………………………

………………………………………. 
 سفينكم أجسامكم      في بحر دنيا قد زخرو أنتم ركابها       و أنتم على خطر

 قدرفابتهلوا و اجتهدوا    فما من هللا مفرو ما لكم من ساحل   غير القضاء و ال
 هذا الذي أشهدته   في ليلتي حتى السحر

Levhalardan yapılmış bir gemi, Kurtuluş ve necat gemisiydi, 
Hafezelerin gözetimi altında yürüyor, İnkârcılara karşı bir tehdîd olarak, 
                                                 
32  Bkz. Abdurrezzâk-ı Kâşânî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, c. 1, v. 152-b ve 154-a 
33  Senâî-i Gaznevi, Ebû’l-Mecd Hakîm Mecdûd b. Âdem, Hadîkatu’l-hakîkâ ve şerî‘atu’t-tarîka, (hzr: 

Muhammed TakîMuderris-i Razevî), Tahran: 1329, s. 556 
34  Bkz. İbnü’l-Arabî,el-Fütûhât,c. 5, s. 218-219 
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 .Allah buyurdu ki: “Ey Nûh! O senin ailenden değildir“تَُكوَن ِمَن اْلَجاِه۪ليَن 
Çünkü onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. Sakın hakkında bilgi sahibi 
olmadığın bir şeyi benden isteme! Ben cahillerden olmayasın diye sana 
öğüt veriyorum” (Hûd: 46)  

İbnü’l-Arabî şârihlerindenAbdurrezzâk-ı Kâşânî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân 
isimli eserinde Nûhtûfânı ile ilgili âyetleri yorumlarken zâhirî yönünü 
kabûl meselesini vurguladıktan sonra bu âyetlerinte’vîlini yapmaya 
başlar. Kâşânî’ye göre; gemiyi, îmân edenlerin kurtuluşuna vesile olan 
“şerîat” olarak te’vil etmek mümkündür. Nitekim Hz. Peygamber 
““Benim ehl-i beytim Nûh’un gemisi gibidir; ona binen kurtulur, ona 
binmekten geri duran ise boğulur” buyurmuştur.“Tûfân” da Hz. 
Peygamber’e tâbî olmayan ve nefis tezkiyelerini gerçekleştirmeyen 
kimselerin helâk aracı olarakte’vil edilebilir. (…) Binâenaleyh “Nûh 
gemiyi yapıyor” demek; Nûh (a.s) sâlih amel levhalarından, bu amelleri 
bir intizâm içerisinde bir araya getirmek suretiyle, muhkemleştirmek için 
ilim levhlerinden bir şerîat ediniyor, demektir. (…) “Dedi ki: Gemiye 
binin! Onun yüzüp gitmesi de, durması da Allah’ın adıyladır” 
âyetindenkasd edilen, geminin harekete geçmesi, hükümlerinin 
uygulanması, cismânî âlem denizinde etkin ve egemen kılınması, ikāme 
edilmesi, muhkem kılınması ve sabitleştirilmesi insan 
nevîninferdlerinden her kâmil arifin varlığından ibâret olan İsm-i A’zam 
iledir. Tıpkı her şerîatın emirlerinin tatbîkinin, muhkem kılınmasının bir 
Nebînin veya o Nebînin ümmetinden bir îmâmın yahut bir din âliminin 
varlığıyla olması gibi. (…) “Nûh oğluna seslendi” demek “aklıyla 
perdelenmiş, vehmine yenik düşmüş, yani akl-ı maâşıyla babasından 
dîninden ve tevhîdhakîkatinden perdelenmiş oğluna seslendi” demektir. 
Ki Nûh’un oğlu babasının dîninden ve şerîatından uzak bir hayat 
yaşıyordu. “Yavrucuğum! Bizimle beraber bin” demek “bizim dinimize 
gir!” demektir. “Kâfirlerle beraber olma” demek “Hak’tan perdelenen, 
nefsin hevâ”sının dalgaları arasında helak olan, tabiat denizinde boğulan 
kimselerle beraber olma! demektir. “Oğlu: Beni sudan koruyacak bir 
dağa sığınacağım, dedi”ifâdesindenkasd edilen“Beni heyûlî denizin 
istilâsından korumaları için akla ve makule sığınacağım, bu da beni 
boğulmaktan koruyacaktır” mânâsıdır. “Aralarına dalga girdi” 
demek“nefis hevâsı dalgası, tabîat denizi suyunun coşması girdi” 
demektir. Netîce: bu tavrı, onu babasının dîninden ve tevhîd 
anlayışından perdeledi. “Böylece o da boğulanlardan oldu” yânî; 
cismânîheyûlî denizinde boğuldu. (…) “İstivâ etti/yerleşti” demek 

 

şerîatıistikāmet buldu “Cûdî üzerine” demek “Nûh’un varlığı üzerine 
yerleşti ve sağlamlaştı” demektir. (…) “Nûh Rabbine dua edip dedi ki: Ey 
Rabbim! Şüphesiz, oğlum da ailemdendir” diyerek babalık şefkatinden 
yola çıkarak oğlunun kurtarılmasını taleb ediyordu. (...) “Allah buyurdu: 
Ey Nûh! O asla senin âilenden değildir” yânî senin gerçek âilen, seninle 
arasında dînî yakınlık, mânevî akrabalık ve gerçek bağlılık bulunan 
kimselerden meydana gelir, şeklî ve mâddî akrabalığı olanlardan değil. 
Nitekim Emirü’l-müminînAlî (a.s) şöyle buyurmuştur: “Haberiniz olsun! 
Muhammed’in dostu, kan bağı itibariyle uzak da olsa Allah’a itâat eden 
kimsedir. Muhammed’in düşmânı da kan bağı itibariyle yakın bile olsa 
Allah’a âsî olan kimsedir.”32Hz. Alî’nin bu ifâdelerinden anlaşılan asl 
olan hakîkiehl-i beyt’in Sünnet-i Seniyye’yetabeîyyet olduğudur. Bütün 
mü’min ve muttakiler Hz. Peygamber’in vârisidirler. 

Burada olduğu gibNûh’un gemisi “sünnet-i seniyye” olduğu gibi 
yeri geldiğinde Mevlânâ’nın bajsettiği gibi bir “velîy-yi kâmil” veyâ bir 
“sultân-ı âdil” de olabilir. Mâmâfîhmeşşhûrsûfî-şâirSenâî-i Gaznevî(v. 
525/1131) şöyle der: 

دل چو کشتی نوحستکه ازو امن و راحت روحستشاه عا  

“Âdil pâdişâhNûh’un gemisi gibidir. Zîrâemn û râhet ondan rûha 
ulaşır.33 

İbnü’l-Arabî’ye göre her sâlikler her peygamberle bir sefer 
gerçekleştirirler. SâliklerinNûh (a.s) ile gerçekleştirdikleri sefer Cûdî 
üzerine sefîne-i necât ile sefer etmektir.Nûh (a.s) sâlikleretûfândan 
kurtuluşun sırlarını öğretir. Şöyle der Şeyh-i Ekber:34 

 سفينة قامت من ألواح    نجاة و دسرتجري بعين حفظه وعدا ِلَمْن كاَن ُكِفرَ 
 تسوقها اْلرواح عن أمر مليك مقتدرأنزلها الجود على الجودي فقالوا َّل وزر

……………………………………………………………………………
……………………………………….. 

 قد قضى اْلمر فمن  كان عدوا قد غبرتركتها تذكرة لكم         فََهْل من ُمدَِّكرٍّ 
……………………………………………………………………………

………………………………………. 
 سفينكم أجسامكم      في بحر دنيا قد زخرو أنتم ركابها       و أنتم على خطر

 قدرفابتهلوا و اجتهدوا    فما من هللا مفرو ما لكم من ساحل   غير القضاء و ال
 هذا الذي أشهدته   في ليلتي حتى السحر

Levhalardan yapılmış bir gemi, Kurtuluş ve necat gemisiydi, 
Hafezelerin gözetimi altında yürüyor, İnkârcılara karşı bir tehdîd olarak, 
                                                 
32  Bkz. Abdurrezzâk-ı Kâşânî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, c. 1, v. 152-b ve 154-a 
33  Senâî-i Gaznevi, Ebû’l-Mecd Hakîm Mecdûd b. Âdem, Hadîkatu’l-hakîkâ ve şerî‘atu’t-tarîka, (hzr: 

Muhammed TakîMuderris-i Razevî), Tahran: 1329, s. 556 
34  Bkz. İbnü’l-Arabî,el-Fütûhât,c. 5, s. 218-219 
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Ervâh onu sevk ediyordu, Melik-i Muktedir’in emriyle, 
Cûd/Cömertlik, Cûdî dağına indirdi gemiyi, Dediler: ‘Artık korku yok, 
bugün’ Emir sahibi hüküm vermiştir, Düşman bozguna uğrayacak, Onu 
bir tezkire/öğüt olarak bıraktım, O, size tezkiredir, bunu düşünecek var 
mıdır İçinizde? Sefîneniz bedenleriniz, Dünya denizinde akıp durmada, 
Ve siz de o geminin yolcuları, Bir tehlike üzeresiniz, 

Sâhiliniz de yok, Kazâ ve kaderden başka. Ek süre isteyin ve 
çalışın, Allah’tan başka mefer/kaçacak yer yoktur. 

Benim müşâhedemde gördüğüm budur, Gecemden seherlere 
kadar. 

İbnü’l-Arabî’nin bu şiiri Kur’ân-ı Kerîm’in konuyla ilgili ifâdeleri 
üzerinde inşâ ve inşâd edilmiştir. Fakat Şeyh-i Ekber burada daha çok 
hâdisenin mânevî boyutunu vurgular. İlgili âyet-i kerîmeler Kamer 
süresinde geçmektedir. ( فَدََعا َربَّهُ 9ْوُم نُوحٍّ فََكذَّبُوا َعْبدَنَا َوقَالُوا َمْجنُون  َواْزدُِجَر )َكذَّبَْت قَْبلَُهْم قَ  

ْرنَا اْْلَْرَض ُعيُونًا فَاْلتَقَى اْلَماُء َعلَى 11( فَفَتَْحنَا أَْبَواَب السََّماِء بَِماءٍّ ُمْنَهِمرٍّ )10أَنِ ي َمْغلُوب  فَاْنتَِصْر ) ( َوفَجَّ
( َولَقَْد 14( تَْجِري بِأَْعيُنِنَا َجَزاًء ِلَمْن َكاَن ُكِفَر )13( َوَحَمْلنَاهُ َعلَى ذَاِت أَْلَواحٍّ َودُُسرٍّ )12أَْمرٍّ قَْد قُِدَر )

دَِّكرٍّ ( َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللِذ ْكِر فََهْل ِمْن مُ 16( فََكْيَف َكاَن َعذَابِي َونُذُِر )15تََرْكنَاَها آيَةً فََهْل ِمْن ُمدَِّكرٍّ )  
“Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuzu 
yalanlayıp "Bu bir delidir" dediler ve kulumuz (tebliğ görevinden) 
alıkonuldu. O da Rabbine, "Ey Rabbim! Ben yenilgiye uğradım, yardım 
et" diye dua etti. Biz de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir 
yağmurla açtık. Yeryüzünü pınar pınar fışkırttık. Derken sular takdir 
edilmiş bir iş için birleşti. Biz Nûh'u çivilerle perçinli levhalardan oluşan 
gemiye bindirdik. Gemi, inkâr edilen kimseye (Nuh'a) bir mükâfat olarak 
gözetimimiz altında yüzüyordu. Andolsun, biz onu (tufan olayını) bir 
ibret olarak bıraktık. Var mı düşünüp öğüt alan? Benim azabım ve 
uyarılarım nasılmış (gördüler)! Andolsun biz, Kur'an'ı düşünüp öğüt 
almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? (Kamer: 9-17). 

Evet, Kur’ân-ı Kerîm’de buyurulduğu üzere sefîne son olarak Hz. 
Nûh’un duası üzere bir münzel-i mübâreke indirilir.   اَْنِزْل۪ني ُمْنَزًَّل ِ َوقُْل َرب 
 ,Ve de ki: Rabbim! Beni bereketli bir yere indir. Sen“ ُمبَاَرًكا َواَْنَت َخْيُر اْلُمْنِز۪لينَ 
iskân edenlerin en hayırlısısın” (Mü’minûn: 29). Bildiğimiz kadarıyla 
Kur’ân-ı Kerîm’de çok az yer için “mübârek” vasfı kullanılmıştır: Mekke, 
Kudûs, TûvâVâdisi, Cûdî Dağı (…) 

Burada bahse değer bir mesele de tûfânın küreselliği gerçeğidir. 
Hâdisenin yerküresi için umûmîliği net olarak belirtilmediyse de insanlar 
için umûmîdir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de:  ََّل تَذَْر َعلَى اَّْلَْرِض ِمَن ِ َوقَاَل نُوح  َرب 
 ً  Nûh “Rabbim” dedi, “Yeryüzünde inkârcılardan hiç kimseyi“ اْلَكافِ۪ريَن دَيَّارا

 

sağ bırakma!”  ُاِنََّك اِْن تَذَْره ً ْم يُِضلُّوا ِعبَادََك َوََّل يَِلدَُٓوا اَِّلَّ فَاِجراً َكفَّارا  “Sen onları bırakırsan 
kullarını saptırırlar ve sadece günahkâr nankör nesiller yetiştirirler” 
(Nûh: 26-27) beyânları bu duruma işâret eder. Bu duruma işâret eden bir 
diğer âyet-i kerîme’de:  اُء َوقُِضَي اَّْلَْمُر اُء اَْقِل۪عي َو۪غيَض اْلَمَٓ اَءِك َويَا َسَمَٓ َو۪قيَل يََٓا اَْرُض اْبلَ۪عي َمَٓ
ِ َو۪قيَل بُْعداً ِلْلقَْوِم الظَّاِل۪مينَ   Ey toprak suyunu yut! Ey gök“ (Sonra)“ َواْستََوْت َعلَى اْلُجوِدي 
sen de tut!” denildi. Su çekildi; hüküm yerini buldu; gemi Cûdî’nin 
üzerine oturdu; “Zalimlerin topunun canı cehenneme!” denildi” (Hûd: 
44) âyetidir. Ayrıca tûfân bahsinin dünyanın her yöresindeki kültür ve 
medeniyetlerde izlerinin oluşu onların buradan dağıldıklarını gösteren 
bir kanıt olarak kabûl edilebilir. 

Sonuç 
İbnü’l-Arabî’ye göre tûfânın başlangıcı Kenân illerinde, 

zuhûruKûfe’de ve intişârı da bütün âlemdedir. Suyun çekiliş yeri Hîrâ 
denilen coğrafya olup burası Horâsân ve Şâm mıntıkaları arasında yer 
alır. Ona göre “tûfân” Hz. Âdem’in vefatından 482 sene sonra Çarşamba 
gecesinin son altıda birlik kısmında başlar, zuhûru da Pazar gününün 
sonunda olur. Binâenaleyh ibtidâsı ve zuhûru arasında 12 yıl vardır. Ona 
göre Hz. Nûh’un gemisi normal ve sıradan bir gemi olup hem büyük 
dalgalara hem de biyolojik saldırılara karşı korunaklı bir gemidir. 

İbnü’l-Arabî’ye göre tûfânınmânevî boyutu insanın nefs-i 
emmâresi nedeniyle gerçekleşir ve onu helâke götürür. Nefis, şeytân ve 
hevâ tedbirlere karşı insanla hep alay eder. Nefs-i emmâreden kurtulmak 
için Hz. Peygamber’in sünnetine ve ehl-i beytine tâbî olmak lâzımdır. 
Bunun için bir gemi inşâ edip bu gemiyi kalbin cûdisineistivâ ettirmek 
gerekir. İbnü’l-Arabî’ye göre insanlar aşırı derecede mâdiyyatçı olursa 
helâkı yakınlaşmıştır demektir. Zîrâ böyle kişiliklerin iktisâdî kazançları 
için yapamayacağı şey yoktur âdetâ. 
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Ervâh onu sevk ediyordu, Melik-i Muktedir’in emriyle, 
Cûd/Cömertlik, Cûdî dağına indirdi gemiyi, Dediler: ‘Artık korku yok, 
bugün’ Emir sahibi hüküm vermiştir, Düşman bozguna uğrayacak, Onu 
bir tezkire/öğüt olarak bıraktım, O, size tezkiredir, bunu düşünecek var 
mıdır İçinizde? Sefîneniz bedenleriniz, Dünya denizinde akıp durmada, 
Ve siz de o geminin yolcuları, Bir tehlike üzeresiniz, 

Sâhiliniz de yok, Kazâ ve kaderden başka. Ek süre isteyin ve 
çalışın, Allah’tan başka mefer/kaçacak yer yoktur. 

Benim müşâhedemde gördüğüm budur, Gecemden seherlere 
kadar. 

İbnü’l-Arabî’nin bu şiiri Kur’ân-ı Kerîm’in konuyla ilgili ifâdeleri 
üzerinde inşâ ve inşâd edilmiştir. Fakat Şeyh-i Ekber burada daha çok 
hâdisenin mânevî boyutunu vurgular. İlgili âyet-i kerîmeler Kamer 
süresinde geçmektedir. ( فَدََعا َربَّهُ 9ْوُم نُوحٍّ فََكذَّبُوا َعْبدَنَا َوقَالُوا َمْجنُون  َواْزدُِجَر )َكذَّبَْت قَْبلَُهْم قَ  

ْرنَا اْْلَْرَض ُعيُونًا فَاْلتَقَى اْلَماُء َعلَى 11( فَفَتَْحنَا أَْبَواَب السََّماِء بَِماءٍّ ُمْنَهِمرٍّ )10أَنِ ي َمْغلُوب  فَاْنتَِصْر ) ( َوفَجَّ
( َولَقَْد 14( تَْجِري بِأَْعيُنِنَا َجَزاًء ِلَمْن َكاَن ُكِفَر )13( َوَحَمْلنَاهُ َعلَى ذَاِت أَْلَواحٍّ َودُُسرٍّ )12أَْمرٍّ قَْد قُِدَر )

دَِّكرٍّ ( َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللِذ ْكِر فََهْل ِمْن مُ 16( فََكْيَف َكاَن َعذَابِي َونُذُِر )15تََرْكنَاَها آيَةً فََهْل ِمْن ُمدَِّكرٍّ )  
“Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuzu 
yalanlayıp "Bu bir delidir" dediler ve kulumuz (tebliğ görevinden) 
alıkonuldu. O da Rabbine, "Ey Rabbim! Ben yenilgiye uğradım, yardım 
et" diye dua etti. Biz de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir 
yağmurla açtık. Yeryüzünü pınar pınar fışkırttık. Derken sular takdir 
edilmiş bir iş için birleşti. Biz Nûh'u çivilerle perçinli levhalardan oluşan 
gemiye bindirdik. Gemi, inkâr edilen kimseye (Nuh'a) bir mükâfat olarak 
gözetimimiz altında yüzüyordu. Andolsun, biz onu (tufan olayını) bir 
ibret olarak bıraktık. Var mı düşünüp öğüt alan? Benim azabım ve 
uyarılarım nasılmış (gördüler)! Andolsun biz, Kur'an'ı düşünüp öğüt 
almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? (Kamer: 9-17). 

Evet, Kur’ân-ı Kerîm’de buyurulduğu üzere sefîne son olarak Hz. 
Nûh’un duası üzere bir münzel-i mübâreke indirilir.   اَْنِزْل۪ني ُمْنَزًَّل ِ َوقُْل َرب 
 ,Ve de ki: Rabbim! Beni bereketli bir yere indir. Sen“ ُمبَاَرًكا َواَْنَت َخْيُر اْلُمْنِز۪لينَ 
iskân edenlerin en hayırlısısın” (Mü’minûn: 29). Bildiğimiz kadarıyla 
Kur’ân-ı Kerîm’de çok az yer için “mübârek” vasfı kullanılmıştır: Mekke, 
Kudûs, TûvâVâdisi, Cûdî Dağı (…) 
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 األحاديث واآلاثر الواردة يف قصة نوح عليه السالم

Mohsen İbrahim Ahmed DOSKİ 

 :املقدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني سيدان حممد وعلى 
 سائر إخوانه من األنبياء واملرسلني وعلى من اتبعهم إبحسان إىل يوم الدين ، مث أما بعد

أن نوح عليه السالم هو أول الرسل بل ومن أويل العزم من الرسل كما ورد يف قول مبا 
هللا عز وجل: )َوِإْذ َأَخْذاَن ِمَن النَِّبيِّنَي ِميثَاقَ ُهْم َوِمْنَك َوِمْن نُوٍح َوِإبْ َراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن 

ُهْم ِميثَاًقا َغِليظًا )َمْرََيَ َوَأَخْذاَن ِمن ْ أبول ايلعزم وهم أكثر األنبياء معاانة مع قومهم وما واملراد  
 انلوه من األذى بلغوا به هذه املنزلة، ومن أوائل هؤالء هو النيب نوح عليه السالم.

لقد بني هللا سبحانه وتعاىل أن الغاية املرجوة من ذكر قصص األنبياء واألمم السابقة 
َرٌة يف القرآن الكرَي هو الختاذ العربة والدروس فقد ق ال جل جالله : )َلَقْد َكاَن يف َقَصِصِهْم ِعب ْ

ُويل اأْلَْلَباِب  َما َكاَن َحِديثًا يُ ْفتَ َرٰى َولَِٰكن َتْصِديَق الَِّذي بَ نْيَ َيَدْيِه َوتَ ْفِصيَل ُكلِّ َشْيٍء  ۗ  ألِّ
ن أقوامهم  أسوة  ولكي َوُهًدى َوَرمْحًَة لَِِّقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن( والعربة يكون ابختاذ هؤالء الذين انلوه م

 يكون درساً ملن انتهج هنج األنبياء يف الدعوة إىل هللا.
من املعلوم لدى دارسي القرآن الكرَي أن أكثر القصص تداواًل يف ثنااي سور القرآن 

الكرَي هو قصة موسى عليه السالم حيث مل خيل جزء إال ولذكر موسى وقومه فيه نصيب، مث 
لسالم واثلثهم هو نوح عليه السالم حيث ورد امسه عليه السالم يف ما أتيت قصة إبراهيم عليه ا

( موضعاً يف القرآن الكرَي.34يقارب )  
ورد يف احلديث الصحيح الذي رواه االمام أمحد يف املسند َعْن َأِب ُهَريْ َرَة، َعِن النَّيبِّ 

ِدينُ ُهْم َواِحٌد( مسند أمحد َصلى هللا َعليه وَسلم َقاَل: )األَنِْبَياُء ِإْخَوٌة ِلَعالٍَّت 
                                                 
 Dr. Duhok Üniversitesi, Tarih Bölümü, Beşeri Bilimler Fakültesi, Irak. 
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( وكانت الغاية القصوى من بعثة مجيع الرسل عليهم الصالة والسالم هو 51/514/0729)
حتقيق العبودية هلل عزوجل وتوحيده على الوجه الذي ارتضاه جل شأنه، كانت بعثة أول رسول 

 عزوجل واختذ وهو نوح عليه السالم من أجل ذلك حينما انتشرت العبودية يف قومه لغري هللا
الناس أصنامًا آهلة ومن املعلوم أن يف قصة نوح عليه السالم دروسًا وعربًا عظيمة أسهب 
الكتاب والباحثون يف بياهنا يف مؤلفات شىت بني كبري وصغري وكيف صرب نوح عليه السالم يف 

لم يف كثري دعوته واندى يف قومه ما يقارب ألف عام، وقد أشار نبينا حممد صلى هللا عليه وس
من األحاديث إىل كثري من املسائل الدعوية اليت فيها نفع عظيم يف قصة نوح عليه السالم، 
ولكن إىل جانب تلك األحاديث الصحيحة رويت أحاديث ضعيفة بل وموضوعة ولعل 
مظاهنا كثري من الكتب اليت هتتم ابلتفسري ابملأثور وكذلك كتب قصص األنبياء وكتب التاريخ 

ولدواوين السنة النصيب يف رواية هذه األحاديث سواءًا صحيحها أو سقيمها ولعل  املسندة،
احلديث الذي رواه البخاري يف صحيحه عن عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم 
داً فَ ْليَ تَ بَّوأْ  ثوا عن بين إسرائيل وال َحرَج، ومن كذب علي متعمِّ  قال: ))بلِّغوا عين ولو آية، وَحدِِّ

ثوا عن 3/792/4345مقعده من النار(( صحيح البخاري ) ( فاصبحت هذه الفقرة: وَحدِِّ
بين إسرائيل وال َحرَج، خمرجًا لكثري ممن رووا األحاديث يف القصص وسري السابقني سواء كان 

 مستند الرواة أحبار بين إسرائيل أو التوراة.
 يف معلع مبحث األحاديث سنبني تفسري العلماء هلذه الفقرة من احلديث إن شاء هللا

الواردة يف قصة نوح عليه السالم وتغافل هؤالء الرواة حتذير النيب صلى هللا عليه وسلم يف هناية 
داً فَ ْليَ تَ بَّوْأ مقعده من النار(( فرووا الغث والسمني.  احلديث: ))ومن كذب علي متعمِّ

ني الذين ورد ال شك أن احلديث عن الدروس والعرب عن قصص األنبياء واملرسل
ذكرهم يف القرآن الكرَي وكذلك قصص السابقني أيخذ الكثري من األوقات والصفحات ولكن 
سبق وأن قلنا مل أيل الكتاب املسلمني يف هذا الباب ولكن نظراً لتخصيص دراسة لألحاديث 

 واآلاثر الواردة يف قصة نوح عليه السالم سنذكر فقط إن شاء هللا األحاديث واآلاثر اليت
وقفت عليها يف أمهات املصادر وسنبني قدر اإلستعاعة درجة تلك األحاديث واآلاثر 

 وسيكون التقسيم كاآليت:
املبحث األول بيان األحاديث الواردة يف قصة نوح وخترجيها من مصادر السنة النبوية 

 وبيان درجتها احلديثية مع مقدمة عن أمهية هذه األحاديث.

 

ألقوال الصحابة رضوان هللا عليهم  املروية يف قصة نوح  املبحث الثاين سيكون خمصصاً 
عليه السالم مع ذكر مقدمة موجزة عن مدى إطالق حكم الرفع على أقواهلم مع بيان اشرتاط 

 العلماء أن ال يكون القائل ممن أخذ اإلسرائيليات.
ة القرون وسيكون املبحث الثالث ألقوال التابعني رمحة هللا عليهم ابعتبارهم مشلهم خريي

 الثالثة وهل لقوهلم حكم الرفع يف األمور الغيبية .
 مث خنتم خبامتة يف بيات أهم ما نتوصل إليه يف حبثنا املتواضع هذا وهللا ويل التوفيق.  

 
 املبحث األول

 األحاديث

يف دواوين السنة النبوية وكذلك كتب التفسري ابملأثور أحاديث كثرية ذكرت فيها 
كبرياً قصص األنبياء  واألمم السابقة وقد شكلت القصص املتعلقة ببين إسرائيل وأنبيائهم حيزا ً

وكان رواية النيب صلى هللا عليه وسلم لتلك القصص من أجل أخذ العربة والدروس وكذلك  
كانت عزاءاً وسلوى للنيب صلى هللا عليه وسلم حىت يعلم أن ما يناله من األذي على يد كفار 

جديداً يناله من ينادي للتوحيد، وأن ما جيده قد وجده إخوانه من األنبياء  العرب مل يكن شيئاً 
يَ ْرَحُم هللاُ ُموَسى، َقْد أُوِذَي أبَِْكثَ َر »واملرسلني كما ورد َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي هللاُ َعْنُه، أن َقاَل: 

(.7/240/5947( وصحيح مسلم )3/505/4391، صحيح البخاري )«ِمْن َهَذا َفَصبَ رَ   
وقد وصل األمر إىل أن قال النيب صلى عليه وسلم )) حدثوا عن بين إسرائيل وال 

حرج(( رواه البخاري عن عبد هللا بن عمرو، ففسره من فسره خعًأ أبنه جيوز الرواية عنهم بل 
ويف حقهم كل ما جيدونه حىت وإن كان كذابً لذا رد العلماء هذه التفسريات كما قال اإلمام 

: ليس معناه إابحة الكذب يف أخبار بين إسرائيل، ورفع احلرج عمن نقل عنهم اخلعاِب
الكذب، ولكن معناه الرخصة يف احلديث عنهم على معىن البالغ، وإن مل يتحقق صحة ذلك 
بنقل اإلسناد، وذلك ألنه أمر قد تعذر يف أخبارهم لبعد املسافة وطول املدة، ووقوع الفرتة بني 

دليل على أن احلديث ال جيوز عن النيب صلى هللا عليه وسلم إال بنقل زماين النبوة، وفيه 
 .اإلسناد والتثبت فيه
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( وكانت الغاية القصوى من بعثة مجيع الرسل عليهم الصالة والسالم هو 51/514/0729)
حتقيق العبودية هلل عزوجل وتوحيده على الوجه الذي ارتضاه جل شأنه، كانت بعثة أول رسول 

 عزوجل واختذ وهو نوح عليه السالم من أجل ذلك حينما انتشرت العبودية يف قومه لغري هللا
الناس أصنامًا آهلة ومن املعلوم أن يف قصة نوح عليه السالم دروسًا وعربًا عظيمة أسهب 
الكتاب والباحثون يف بياهنا يف مؤلفات شىت بني كبري وصغري وكيف صرب نوح عليه السالم يف 

لم يف كثري دعوته واندى يف قومه ما يقارب ألف عام، وقد أشار نبينا حممد صلى هللا عليه وس
من األحاديث إىل كثري من املسائل الدعوية اليت فيها نفع عظيم يف قصة نوح عليه السالم، 
ولكن إىل جانب تلك األحاديث الصحيحة رويت أحاديث ضعيفة بل وموضوعة ولعل 
مظاهنا كثري من الكتب اليت هتتم ابلتفسري ابملأثور وكذلك كتب قصص األنبياء وكتب التاريخ 

ولدواوين السنة النصيب يف رواية هذه األحاديث سواءًا صحيحها أو سقيمها ولعل  املسندة،
احلديث الذي رواه البخاري يف صحيحه عن عبد هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم 
داً فَ ْليَ تَ بَّوأْ  ثوا عن بين إسرائيل وال َحرَج، ومن كذب علي متعمِّ  قال: ))بلِّغوا عين ولو آية، وَحدِِّ

ثوا عن 3/792/4345مقعده من النار(( صحيح البخاري ) ( فاصبحت هذه الفقرة: وَحدِِّ
بين إسرائيل وال َحرَج، خمرجًا لكثري ممن رووا األحاديث يف القصص وسري السابقني سواء كان 

 مستند الرواة أحبار بين إسرائيل أو التوراة.
 يف معلع مبحث األحاديث سنبني تفسري العلماء هلذه الفقرة من احلديث إن شاء هللا

الواردة يف قصة نوح عليه السالم وتغافل هؤالء الرواة حتذير النيب صلى هللا عليه وسلم يف هناية 
داً فَ ْليَ تَ بَّوْأ مقعده من النار(( فرووا الغث والسمني.  احلديث: ))ومن كذب علي متعمِّ

ني الذين ورد ال شك أن احلديث عن الدروس والعرب عن قصص األنبياء واملرسل
ذكرهم يف القرآن الكرَي وكذلك قصص السابقني أيخذ الكثري من األوقات والصفحات ولكن 
سبق وأن قلنا مل أيل الكتاب املسلمني يف هذا الباب ولكن نظراً لتخصيص دراسة لألحاديث 

 واآلاثر الواردة يف قصة نوح عليه السالم سنذكر فقط إن شاء هللا األحاديث واآلاثر اليت
وقفت عليها يف أمهات املصادر وسنبني قدر اإلستعاعة درجة تلك األحاديث واآلاثر 

 وسيكون التقسيم كاآليت:
املبحث األول بيان األحاديث الواردة يف قصة نوح وخترجيها من مصادر السنة النبوية 

 وبيان درجتها احلديثية مع مقدمة عن أمهية هذه األحاديث.

 

ألقوال الصحابة رضوان هللا عليهم  املروية يف قصة نوح  املبحث الثاين سيكون خمصصاً 
عليه السالم مع ذكر مقدمة موجزة عن مدى إطالق حكم الرفع على أقواهلم مع بيان اشرتاط 

 العلماء أن ال يكون القائل ممن أخذ اإلسرائيليات.
ة القرون وسيكون املبحث الثالث ألقوال التابعني رمحة هللا عليهم ابعتبارهم مشلهم خريي

 الثالثة وهل لقوهلم حكم الرفع يف األمور الغيبية .
 مث خنتم خبامتة يف بيات أهم ما نتوصل إليه يف حبثنا املتواضع هذا وهللا ويل التوفيق.  

 
 املبحث األول

 األحاديث

يف دواوين السنة النبوية وكذلك كتب التفسري ابملأثور أحاديث كثرية ذكرت فيها 
كبرياً قصص األنبياء  واألمم السابقة وقد شكلت القصص املتعلقة ببين إسرائيل وأنبيائهم حيزا ً

وكان رواية النيب صلى هللا عليه وسلم لتلك القصص من أجل أخذ العربة والدروس وكذلك  
كانت عزاءاً وسلوى للنيب صلى هللا عليه وسلم حىت يعلم أن ما يناله من األذي على يد كفار 

جديداً يناله من ينادي للتوحيد، وأن ما جيده قد وجده إخوانه من األنبياء  العرب مل يكن شيئاً 
يَ ْرَحُم هللاُ ُموَسى، َقْد أُوِذَي أبَِْكثَ َر »واملرسلني كما ورد َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي هللاُ َعْنُه، أن َقاَل: 

(.7/240/5947( وصحيح مسلم )3/505/4391، صحيح البخاري )«ِمْن َهَذا َفَصبَ رَ   
وقد وصل األمر إىل أن قال النيب صلى عليه وسلم )) حدثوا عن بين إسرائيل وال 

حرج(( رواه البخاري عن عبد هللا بن عمرو، ففسره من فسره خعًأ أبنه جيوز الرواية عنهم بل 
ويف حقهم كل ما جيدونه حىت وإن كان كذابً لذا رد العلماء هذه التفسريات كما قال اإلمام 

: ليس معناه إابحة الكذب يف أخبار بين إسرائيل، ورفع احلرج عمن نقل عنهم اخلعاِب
الكذب، ولكن معناه الرخصة يف احلديث عنهم على معىن البالغ، وإن مل يتحقق صحة ذلك 
بنقل اإلسناد، وذلك ألنه أمر قد تعذر يف أخبارهم لبعد املسافة وطول املدة، ووقوع الفرتة بني 

دليل على أن احلديث ال جيوز عن النيب صلى هللا عليه وسلم إال بنقل زماين النبوة، وفيه 
 .اإلسناد والتثبت فيه
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وقال يف عون املعبود: وقال مالك: املراد جواز التحدث عنهم مبا كان من أمر حسن، 
.أما ما علم كذبه فال (.59/40)عون املعبود )   

 
قوله: من املعلوم أن النيب صلى هللا  ونقل احلافظ ابن حجر يف فتح الباري عن االمام الشافعي

عليه وسلم ال جييز التحدث ابلكذب، فاملعىن: حدثوا عن بين إسرائيل مبا ال تعلمون كذبه، 
وأما ما جتوِّزونه، فال حرج عليكم يف التحدث به عنهم، وهو نظري قوله صلى هللا عليه وسلم: 

 يرد اإلذن وال املنع من التحدث "إذا حدثكم أهل الكتاب، فال تصدقوهم، وال تكذبوهم"، ومل
.مبا يقعع بصدقه (.4/300)فتح الباري    

وقال العييب: وال منافاة بني إذنه هنا، وهنيه يف خرب آخر عن التحدث، ويف آخر عن 
النظر يف كتبهم، ألنه أراد هنا التحديث بقصصهم حنو قتل أنفسهم لتوبتهم، وابلنهي: العمل 

النهي يف صدر اإلسالم قبل استقرار األحكام الدينية والقواعد ابألحكام، لنسخها بشرعه، أو 
.اإلسالمية، فلما استقرت أذن ألمن احملذور (.7/416)شرح املشكاة للعييب    

ولكن جند أن كثرياً من احلدثني واملفسرين قد تساهلوا يف الرواايت الواردة يف حق بين 
بهم أهنم ذكروا األسانيد وأحوال إسرائيل بل ويف حق غريهم من األمم السابقة ولكن حس

الرجال الوارد ذكرهم يف السند معروف يف كتب اجلرح والتعديل ، سنحاول يف هذا املبحث 
 اإلملام مبا ورد يف حق نوح عليه السالم وقومه وبيان درجة تلك األحاديث، وهي: 

  ْثَ َنا َسِعيُد ْبُن َأِب َمر ثَ َنا َسْهُل ْبُن َأِب َسْهٍل، َحدِّ ََيَ، َعْن اْبِن هَلِيَعَة، َعْن َجْعَفِر َحدَّ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  َع َعْبَد اَّللَِّ ْبَن َعْمرٍو يَ ُقوُل: مسَِ ْبِن َربِيَعَة، َعْن َأِب ِفَراٍس أَنَُّه مسَِ

ْهَر، ِإالَّ يَ ْوَم اْلِفْعِر َويَ ْوَم  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  يَ ُقوُل: ))َصاَم نُوٌح الدَّ  اأْلَْضَحى(( َصلَّى اَّللَّ
( والبيهقي يف شعب االميان 5/132/5253رواه ابن ماجه )

( وأورده 53/595/53252( والعرباين يف الكبري )1/429/4144)
( وحسنه وعزاه للعرباين، وذكره الشيخ 3064السيوطي يف اجلامع الصغري )

( وكذلك يف السلسلة الضعيفة )رقم 2092األلباين يف ضعيف اجلامع الصغري )
( : هذا إسناد ضعيف 7/  596( وقال: ال البوصريي يف " الزوائد " )ق 310

 لضعف ابن هليعة قلت: وبقية رجال اإلسناد ثقات. 
   ، َأْخبَ َراَن َعِليُّ ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َماين * ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َحازٍِم ، َعْن ** َأِب َغَرزََة

ْمِعيُّ ، ثنا َفاِئٌد ، َمْوىَل ُعبَ ْيِد اَّللَِّ ْبِن َعِليِّ َأنَّ ِإبْ َراِهيَم ْبَن ثنا ُموَسى ْبُن يَ ْعُقوَب الزَّ 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ،  َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأِب َربِيَعَة ، َأْخبَ َرُه ، َأنَّ َعاِئَشَة َزْوَج النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َأَحًدا ِمْن قَ ْوِم َأْخبَ َرْتُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   َعَلْيِه َوَسلََّم ، قَاَل: " َلْو َرِحَم اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َكاَن نُوٌح َماِكثًا  يبِّ " ، َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نُوٍح َلَرِحَم أُمَّ الصَّ
ىَل اَّللَِّ َحىتَّ َكانُوا آِخَر َزَمانِِه َغَرَس يف قَ ْوِمِه أَْلَف َسَنٍة ِإالَّ ََخِْسنَي َعاًما َيْدُعوُهْم إِ 

َشَجَرًة فَ َعُظَمْت َوَذَهَبْت ُكلَّ َمْذَهٍب ، مُثَّ َقَعَعَها ، مُثَّ َجَعَل يَ ْعَمُل َسِفيَنًة 
فَ َيْسَخُروَن ِمْنُه َويَ ُقوُلوَن: يَ ْعَمُل َسِفيَنًة يف اْلبَ رِِّ َفَكْيَف جَتْرِي ؟ فَ يَ ُقوُل: َسْوَف 

يبِّ تَ عْ  َكِك َخِشَيْت أُمُّ الصَّ نُّوُر وََكثُ َر اْلَماُء يف السِّ َها َفاَر الت َّ ا فَ رََغ ِمن ْ َلُموَن ، فَ َلمَّ
ا بَ َلَغَها  بُُّه ُحبًّا َشِديًدا ، َفَخَرَجْت ِإىَل اجْلََبِل َحىتَّ بَ َلَغْت ثُ لَُثُه ، فَ َلمَّ َعَلْيِه وََكاَنْت حتُِ

ا بَ َلَغَها َخَرَجْت َحىتَّ اْستَ َوْت َعَلى اْلَماُء َخَرَجْت ِبِه َحىتَّ   بَ َلَغْت ثُ لَُثِي اجْلََبِل ، فَ َلمَّ
 ُ ا بَ َلَغ اْلَماُء َرقَ بَ تَ َها َرفَ َعْتُه بَِيِدَها َحىتَّ َذَهَب ِبِه اْلَماُء ، فَ َلْو َرِحَم اَّللَّ اجْلََبِل ، فَ َلمَّ

يبِّ " ُهْم َأَحًدا َلَرِحَم أُمَّ الصَّ  ِمن ْ
ْسَناِد َوملَْ 7/434/3946ه احلاكم يف املستدرك )روا  ( وقال: " َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِ

خُيَرَِِّجاُه " وتعقبه االمام الذهيب بقوله: إسناده مظلم وموسى ليس بذاك. يقصد مبوسى ُموَسى 
أِب حامت  ( ، وابن75/  57ْبُن يَ ْعُقوَب الزَّْمِعيُّ من رواة احلديث. والعربي يف " التفسري " )

( وقال: " وهذا 332/  7( وذكره االمام ابن كثري يف " تفسريه " )4/7972/59636)
( وعزاه البن مردويه أيضاً 350-3/356حديث غريب ". وأورده السيوطي يف الدر املنثور )

( وعزاه 1061ونقل تضعيف الذهيب للحديث. وذكره الشيخ األلباين يف السلسة الضعيفة )
وسط وقال: حديث منكر.للعرباين يف األ  

 
  َّقال: ))قال نوٌح  -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  -عن َرُجٍل مَن األنصار؛ أن النيب

البِنه: إينِِّ ُموصيَك ِبَوِصيٍَّة وقاِصُرها ِلَكْي ال تنساها؛ أوصيَك ابثْ َنتني، وَأهناك عِن 
ا اللَّتاِن أوصيَك ِِبما؛ فَيستبشُر هللاُ  ِبما وصاحُل َخلقِه، ومها ُيْكِثراِن  اثْ َنتنِي: أمَّ

الُوُلوَج َعلى هللِا: أوصيك ب  )ال إله إال هللا(، فإنَّ السمواِت واألرَض لْو كانتا 
ُهما. وأُوصيك بِ  )سبحاَن هللِا وحبمِده(؛  ٍة َوَزنَ ت ْ ُهما، ولو كانتا يف ِكفَّ َحلقًة َقَصَمت ْ

ما صالُة اخلَلِق، وِبما يُ ْرزُق اخللقُ  ، }َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح حِبَْمِدِه َوَلِكْن فإهنَّ
ا اللَّتاِن َأهناَك عنهما؛  اَل تَ ْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم ِإنَُّه َكاَن َحِليًما َغُفورًا{. وأمَّ
ْرِك َوالِكرْبِ". رواه النسائي  فيحتِجُب هللا منهما وصاحُل َخْلِقِه: َأهْناَك َعِن الشِّ
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وقال يف عون املعبود: وقال مالك: املراد جواز التحدث عنهم مبا كان من أمر حسن، 
.أما ما علم كذبه فال (.59/40)عون املعبود )   

 
قوله: من املعلوم أن النيب صلى هللا  ونقل احلافظ ابن حجر يف فتح الباري عن االمام الشافعي

عليه وسلم ال جييز التحدث ابلكذب، فاملعىن: حدثوا عن بين إسرائيل مبا ال تعلمون كذبه، 
وأما ما جتوِّزونه، فال حرج عليكم يف التحدث به عنهم، وهو نظري قوله صلى هللا عليه وسلم: 

 يرد اإلذن وال املنع من التحدث "إذا حدثكم أهل الكتاب، فال تصدقوهم، وال تكذبوهم"، ومل
.مبا يقعع بصدقه (.4/300)فتح الباري    

وقال العييب: وال منافاة بني إذنه هنا، وهنيه يف خرب آخر عن التحدث، ويف آخر عن 
النظر يف كتبهم، ألنه أراد هنا التحديث بقصصهم حنو قتل أنفسهم لتوبتهم، وابلنهي: العمل 

النهي يف صدر اإلسالم قبل استقرار األحكام الدينية والقواعد ابألحكام، لنسخها بشرعه، أو 
.اإلسالمية، فلما استقرت أذن ألمن احملذور (.7/416)شرح املشكاة للعييب    

ولكن جند أن كثرياً من احلدثني واملفسرين قد تساهلوا يف الرواايت الواردة يف حق بين 
بهم أهنم ذكروا األسانيد وأحوال إسرائيل بل ويف حق غريهم من األمم السابقة ولكن حس

الرجال الوارد ذكرهم يف السند معروف يف كتب اجلرح والتعديل ، سنحاول يف هذا املبحث 
 اإلملام مبا ورد يف حق نوح عليه السالم وقومه وبيان درجة تلك األحاديث، وهي: 

  ْثَ َنا َسِعيُد ْبُن َأِب َمر ثَ َنا َسْهُل ْبُن َأِب َسْهٍل، َحدِّ ََيَ، َعْن اْبِن هَلِيَعَة، َعْن َجْعَفِر َحدَّ
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  َع َعْبَد اَّللَِّ ْبَن َعْمرٍو يَ ُقوُل: مسَِ ْبِن َربِيَعَة، َعْن َأِب ِفَراٍس أَنَُّه مسَِ

ْهَر، ِإالَّ يَ ْوَم اْلِفْعِر َويَ ْوَم  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  يَ ُقوُل: ))َصاَم نُوٌح الدَّ  اأْلَْضَحى(( َصلَّى اَّللَّ
( والبيهقي يف شعب االميان 5/132/5253رواه ابن ماجه )

( وأورده 53/595/53252( والعرباين يف الكبري )1/429/4144)
( وحسنه وعزاه للعرباين، وذكره الشيخ 3064السيوطي يف اجلامع الصغري )

( وكذلك يف السلسلة الضعيفة )رقم 2092األلباين يف ضعيف اجلامع الصغري )
( : هذا إسناد ضعيف 7/  596( وقال: ال البوصريي يف " الزوائد " )ق 310

 لضعف ابن هليعة قلت: وبقية رجال اإلسناد ثقات. 
   ، َأْخبَ َراَن َعِليُّ ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َماين * ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َحازٍِم ، َعْن ** َأِب َغَرزََة

ْمِعيُّ ، ثنا َفاِئٌد ، َمْوىَل ُعبَ ْيِد اَّللَِّ ْبِن َعِليِّ َأنَّ ِإبْ َراِهيَم ْبَن ثنا ُموَسى ْبُن يَ ْعُقوَب الزَّ 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ،  َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأِب َربِيَعَة ، َأْخبَ َرُه ، َأنَّ َعاِئَشَة َزْوَج النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َأَحًدا ِمْن قَ ْوِم َأْخبَ َرْتُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   َعَلْيِه َوَسلََّم ، قَاَل: " َلْو َرِحَم اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َكاَن نُوٌح َماِكثًا  يبِّ " ، َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نُوٍح َلَرِحَم أُمَّ الصَّ
ىَل اَّللَِّ َحىتَّ َكانُوا آِخَر َزَمانِِه َغَرَس يف قَ ْوِمِه أَْلَف َسَنٍة ِإالَّ ََخِْسنَي َعاًما َيْدُعوُهْم إِ 

َشَجَرًة فَ َعُظَمْت َوَذَهَبْت ُكلَّ َمْذَهٍب ، مُثَّ َقَعَعَها ، مُثَّ َجَعَل يَ ْعَمُل َسِفيَنًة 
فَ َيْسَخُروَن ِمْنُه َويَ ُقوُلوَن: يَ ْعَمُل َسِفيَنًة يف اْلبَ رِِّ َفَكْيَف جَتْرِي ؟ فَ يَ ُقوُل: َسْوَف 

يبِّ تَ عْ  َكِك َخِشَيْت أُمُّ الصَّ نُّوُر وََكثُ َر اْلَماُء يف السِّ َها َفاَر الت َّ ا فَ رََغ ِمن ْ َلُموَن ، فَ َلمَّ
ا بَ َلَغَها  بُُّه ُحبًّا َشِديًدا ، َفَخَرَجْت ِإىَل اجْلََبِل َحىتَّ بَ َلَغْت ثُ لَُثُه ، فَ َلمَّ َعَلْيِه وََكاَنْت حتُِ

ا بَ َلَغَها َخَرَجْت َحىتَّ اْستَ َوْت َعَلى اْلَماُء َخَرَجْت ِبِه َحىتَّ   بَ َلَغْت ثُ لَُثِي اجْلََبِل ، فَ َلمَّ
 ُ ا بَ َلَغ اْلَماُء َرقَ بَ تَ َها َرفَ َعْتُه بَِيِدَها َحىتَّ َذَهَب ِبِه اْلَماُء ، فَ َلْو َرِحَم اَّللَّ اجْلََبِل ، فَ َلمَّ

يبِّ " ُهْم َأَحًدا َلَرِحَم أُمَّ الصَّ  ِمن ْ
ْسَناِد َوملَْ 7/434/3946ه احلاكم يف املستدرك )روا  ( وقال: " َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِ

خُيَرَِِّجاُه " وتعقبه االمام الذهيب بقوله: إسناده مظلم وموسى ليس بذاك. يقصد مبوسى ُموَسى 
أِب حامت  ( ، وابن75/  57ْبُن يَ ْعُقوَب الزَّْمِعيُّ من رواة احلديث. والعربي يف " التفسري " )

( وقال: " وهذا 332/  7( وذكره االمام ابن كثري يف " تفسريه " )4/7972/59636)
( وعزاه البن مردويه أيضاً 350-3/356حديث غريب ". وأورده السيوطي يف الدر املنثور )

( وعزاه 1061ونقل تضعيف الذهيب للحديث. وذكره الشيخ األلباين يف السلسة الضعيفة )
وسط وقال: حديث منكر.للعرباين يف األ  

 
  َّقال: ))قال نوٌح  -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  -عن َرُجٍل مَن األنصار؛ أن النيب

البِنه: إينِِّ ُموصيَك ِبَوِصيٍَّة وقاِصُرها ِلَكْي ال تنساها؛ أوصيَك ابثْ َنتني، وَأهناك عِن 
ا اللَّتاِن أوصيَك ِِبما؛ فَيستبشُر هللاُ  ِبما وصاحُل َخلقِه، ومها ُيْكِثراِن  اثْ َنتنِي: أمَّ

الُوُلوَج َعلى هللِا: أوصيك ب  )ال إله إال هللا(، فإنَّ السمواِت واألرَض لْو كانتا 
ُهما. وأُوصيك بِ  )سبحاَن هللِا وحبمِده(؛  ٍة َوَزنَ ت ْ ُهما، ولو كانتا يف ِكفَّ َحلقًة َقَصَمت ْ

ما صالُة اخلَلِق، وِبما يُ ْرزُق اخللقُ  ، }َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح حِبَْمِدِه َوَلِكْن فإهنَّ
ا اللَّتاِن َأهناَك عنهما؛  اَل تَ ْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم ِإنَُّه َكاَن َحِليًما َغُفورًا{. وأمَّ
ْرِك َوالِكرْبِ". رواه النسائي  فيحتِجُب هللا منهما وصاحُل َخْلِقِه: َأهْناَك َعِن الشِّ
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رقم  747( والبزار واخلرائعي يف مساوئ األخالق )ص59499رقم 0/494)
( للبزار يف مسنده 7/723( وعزاه املنذري يف الرتغيب والرتهيب )143

وللحاكم يف املستدرك وقال: صحيح االسناد. وروى حنوه االمام أمحد يف املسند 
( وكذلك البخاري 2595رقم 425-55/429من حديث عبد هللا بن عمرو )

 (564رقم  5/717( والبيهقي يف األمساء والصفات )136فرد )يف األدب امل
  ،ثَ َنا احملارىب، عن عثمان ابن َمَعٍر ، َقاَل: َحدَّ َثيِن َعبَّاُد ْبُن يَ ْعُقوَب اأَلَسِديُّ َحدَّ

َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َعْبِد اْلَغُفوِر، عن ابيه، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه 
يُع َمْن َمَعُه، وسلم: ))يف َأوَّ  ِفيَنَة، َفَصاَم ُهَو َومجَِ ِل يَ ْوٍم ِمْن َرَجٍب رَِكَب نُوٌح السَّ

ِفيَنُة َعَلى  ِفيَنُة ِستََّة َأْشُهٍر، َفانْ تَ َهى َذِلَك ِإىَل اْلُمَحرَِّم، َفَأْرَسِت السَّ َوَجَرْت ِِبِْم السَّ
َوابِّ  اجْلُوِديِّ يَ ْوَم َعاُشورَاَء، َفَصاَم نُوٌح، َوأََمرَ  يَع َمْن َمَعُه ِمَن اْلَوْحِش َوالدَّ مجَِ

َفَصاُموا ُشْكًرا َّللَِِّ َعزَّ َوَجلَّ((. رواه االمام العربي يف تفسريه 
( وقال الشيخ أمحد شاكر يف تعليقه على احلديث: عباد 51/441/56562)

بن يعقوب األسدي شيخ العربي، ثقة يف احلديث، شيعي الرأي، واحملارِب هو 
الرمحن بن حممد احملارِب ثقة، من شيوخ أمحد، وعثمان بن معر الشيباين عبد

ضعيف منكر احلديث، مرتوك. مرتجم يف التهذيب، ورواه ابن أِب حامت 
( وأما "عبد العزيز بن عبد الغفور، فهذا اسم مقلوب، وإمنا هو 4/5/540)

عنه عثمان بن  عبد الغفور بن عبد العزيز ويقال: عبد الغفار بن عبدالعزيز ويروى
معر. وهو كذاب خبيث كان يضع احلديث، ولكن العجب أن أاب جعفر رواه 
يف اترخيه مقلواًب أيًضا.وأبوه " عبد العزيز الشامي "، مل أجد له ذكرًا، كما 

، وأخشى أن يكون هذا اإلسناد: " عن أبيه، عن 53224أسلفت يف رقم: 
ا، ووقع فيه اخللط يف اسم " أبيه، كما سلف. وهذا خرب هالك من نواحيه مجيعً 

عبد الغفور " جزاء ما خلط يف أحاديثه ومناكريه.ورواه أبو جعفر يف اترخيه 
 (.5/04أيضاً)

  ثَ َنا َسِعيُد ُد ْبُن َخاِلٍد اْبُن َعْثَمَة َقاَل: َحدَّ ثَ َنا حُمَمَّ ثَ ىنَّ َقاَل: َحدَّ
ُ

ُد ْبُن امل ثَ َنا حُمَمَّ َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف  ْبُن َبِشرٍي، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن احَلَسِن، َعْن مَسَُرَة، َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ

َحاٌم، »[ َقاَل: 22: }َوَجَعْلَنا ُذرِِّي ََّتُه ُهُم الَباِقنَي{ ]الصافات: قَ ْوِل اَّللَِّ تَ َعاىَل 
 اِبلثَّاِء. " يُ َقاُل: اَيِفُت، َواَيِفُث اِبلتَّاِء َوالثَّاِء، َويُ َقاُل: يَِفُث، « َوَساٌم، َواَيِفثُ 

 

ْعرِفُُه ِإالَّ ِمْن ( وقال: َوَهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغرِيٌب اَل ن َ 1/441/4749رواه الرتمذي يف سننه )
( وقال: بعد أن 4464َحِديِث َسِعيِد ْبِن َبِشرٍي " وذكره الشيخ األلباين يف السلسلة الضعيفة )

عزاه لغري الرتمذي يف السنن وقال: كلهم من طريق احلسن، عن مسرة مرفوعاً. وقال العراقي تبعاً 
افقه الذهيب!للرتمذي: "هذا حديث حسن"، وقال احلاكم: صحيح اإلسناد"، وو   

قلت: وفيه نظر بني؛ ألن يف مساع احلسن من مسرة خالفًا معروفاً، مث هو مدلس وقد عنعنه. 
 فلو سلمنا صحة مساعه من مسرة يف اجلملة، فعنعنته هذه تعل احلديث وتصريه ضعيفاً.

  ثَ َنا أَبُو تَ ْوبََة ثَ َنا َأمْحَُد ْبُن ُخَلْيٍد احْلََليبُّ ، َحدَّ ثَ َنا ُمَعاِويَُة ْبُن َحدَّ الرَّبِيُع ْبُن اَنِفٍع ، َحدَّ
َثيِن أَبُو أَُماَمَة ، َأنَّ َرُجاًل َقاَل  َع َأاَب َسالٍَّم ، َحدَّ َسالٍَّم ، َعْن َزْيِد ْبِن َسالٍَّم ، أَنَُّه مسَِ

َنُه َوبَ نْيَ نُوٍح ،  : اَي َرُسوَل هللِا ، أَنَِبيًّا َكاَن آَدُم ؟ َقاَل : نَ َعْم . َقاَل : َكْم َكانَ  بَ ي ْ
َوِإبْ َراِهيَم ؟ َقاَل : َعَشَرُة قُ ُروٍن . َقاَل : َكْم َكاَن بَ نْيَ نُوٍح ، َوِإبْ َراِهيَم ؟ َقاَل : 

َعَشَرُة قُ ُروٍن . َقاَل : اَي َرُسوَل هللِا ، َكْم َكاَنِت الرُُّسُل ؟ َقاَل : َثاَلُث ِمَئٍة َوَثالَثََة 
 َعَشَر.

5/576( واألوسط )6/540/2131عرباين يف املعجم الكبري )كذا رواه ال  
( بلفظ: )َ)اَن بَ نْيَ نُوٍح َوآَدَم َعَشَرُة قُ ُروٍن  7/1043990( ورواه احلاكم يف املستدرك )394/

رِيَن َوُمْنِذرِي ُ النَِّبيِّنَي ُمَبشِّ ، َفاْختَ َلُفوا فَ بَ َعَث اَّللَّ َن((. وَقاَل: َهَذا ُكلُُّهْم َعَلى َشرِيَعٍة ِمَن احلَْقِّ
 َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخارِيِّ َوملَْ خُيَرَِِّجاُه "

  حدثنا أبو زرعة، ِإبْ َراِهيُم ْبُن اْلَفْضِل ْبِن َأِب ُسَوْيٍد ثنا أَبُو َعَوانََة، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: أَ  الُم. أََنٍس َأنِّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ ُل َنيبِّ أُْرِسَل: نُوٌح َعَلْيِه السَّ  وَّ

( وابن منده يف االميان 6/7262/51243رواه ِبذا السند ابن أِب حامت يف تفسريه )
( وذكره الشيخ الباين يف السلسلة الصحيحة وقال: رواه الديلمي يف مسنده  7/644/644)

إبراهيم بن أِب سويد أخربان  ( عن52/474/7( و ابن عساكر يف اترخيه  ) 0/  5/  5) 
 أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال فذكره .
 قلت : و هذا إسناد ضعيف ، رجاله ثقات غري إبراهيم هذا و هو ابن الفضل املخزومي
 املدين و هو ضعيف بل مرتوك . لكن احلديث صحيح ، فإن له شاهد قواي عن أِب هريرة

حديث الشفاعة العويل ، ففيه : )فيأتون نوحا ، فيقولون : اي نوح أنت أول الرسل مرفوعا يف 
( و قال: هذا حديث  7344( و الرتمذي )  472/  5إىل األرض( . أخرجه مسلم ) 

 حسن صحيح " .
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رقم  747( والبزار واخلرائعي يف مساوئ األخالق )ص59499رقم 0/494)
( للبزار يف مسنده 7/723( وعزاه املنذري يف الرتغيب والرتهيب )143

وللحاكم يف املستدرك وقال: صحيح االسناد. وروى حنوه االمام أمحد يف املسند 
( وكذلك البخاري 2595رقم 425-55/429من حديث عبد هللا بن عمرو )

 (564رقم  5/717( والبيهقي يف األمساء والصفات )136فرد )يف األدب امل
  ،ثَ َنا احملارىب، عن عثمان ابن َمَعٍر ، َقاَل: َحدَّ َثيِن َعبَّاُد ْبُن يَ ْعُقوَب اأَلَسِديُّ َحدَّ

َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َعْبِد اْلَغُفوِر، عن ابيه، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه 
يُع َمْن َمَعُه، وسلم: ))يف َأوَّ  ِفيَنَة، َفَصاَم ُهَو َومجَِ ِل يَ ْوٍم ِمْن َرَجٍب رَِكَب نُوٌح السَّ

ِفيَنُة َعَلى  ِفيَنُة ِستََّة َأْشُهٍر، َفانْ تَ َهى َذِلَك ِإىَل اْلُمَحرَِّم، َفَأْرَسِت السَّ َوَجَرْت ِِبِْم السَّ
َوابِّ  اجْلُوِديِّ يَ ْوَم َعاُشورَاَء، َفَصاَم نُوٌح، َوأََمرَ  يَع َمْن َمَعُه ِمَن اْلَوْحِش َوالدَّ مجَِ

َفَصاُموا ُشْكًرا َّللَِِّ َعزَّ َوَجلَّ((. رواه االمام العربي يف تفسريه 
( وقال الشيخ أمحد شاكر يف تعليقه على احلديث: عباد 51/441/56562)

بن يعقوب األسدي شيخ العربي، ثقة يف احلديث، شيعي الرأي، واحملارِب هو 
الرمحن بن حممد احملارِب ثقة، من شيوخ أمحد، وعثمان بن معر الشيباين عبد

ضعيف منكر احلديث، مرتوك. مرتجم يف التهذيب، ورواه ابن أِب حامت 
( وأما "عبد العزيز بن عبد الغفور، فهذا اسم مقلوب، وإمنا هو 4/5/540)

عنه عثمان بن  عبد الغفور بن عبد العزيز ويقال: عبد الغفار بن عبدالعزيز ويروى
معر. وهو كذاب خبيث كان يضع احلديث، ولكن العجب أن أاب جعفر رواه 
يف اترخيه مقلواًب أيًضا.وأبوه " عبد العزيز الشامي "، مل أجد له ذكرًا، كما 

، وأخشى أن يكون هذا اإلسناد: " عن أبيه، عن 53224أسلفت يف رقم: 
ا، ووقع فيه اخللط يف اسم " أبيه، كما سلف. وهذا خرب هالك من نواحيه مجيعً 

عبد الغفور " جزاء ما خلط يف أحاديثه ومناكريه.ورواه أبو جعفر يف اترخيه 
 (.5/04أيضاً)

  ثَ َنا َسِعيُد ُد ْبُن َخاِلٍد اْبُن َعْثَمَة َقاَل: َحدَّ ثَ َنا حُمَمَّ ثَ ىنَّ َقاَل: َحدَّ
ُ

ُد ْبُن امل ثَ َنا حُمَمَّ َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف  ْبُن َبِشرٍي، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن احَلَسِن، َعْن مَسَُرَة، َعِن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ

َحاٌم، »[ َقاَل: 22: }َوَجَعْلَنا ُذرِِّي ََّتُه ُهُم الَباِقنَي{ ]الصافات: قَ ْوِل اَّللَِّ تَ َعاىَل 
 اِبلثَّاِء. " يُ َقاُل: اَيِفُت، َواَيِفُث اِبلتَّاِء َوالثَّاِء، َويُ َقاُل: يَِفُث، « َوَساٌم، َواَيِفثُ 

 

ْعرِفُُه ِإالَّ ِمْن ( وقال: َوَهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغرِيٌب اَل ن َ 1/441/4749رواه الرتمذي يف سننه )
( وقال: بعد أن 4464َحِديِث َسِعيِد ْبِن َبِشرٍي " وذكره الشيخ األلباين يف السلسلة الضعيفة )

عزاه لغري الرتمذي يف السنن وقال: كلهم من طريق احلسن، عن مسرة مرفوعاً. وقال العراقي تبعاً 
افقه الذهيب!للرتمذي: "هذا حديث حسن"، وقال احلاكم: صحيح اإلسناد"، وو   

قلت: وفيه نظر بني؛ ألن يف مساع احلسن من مسرة خالفًا معروفاً، مث هو مدلس وقد عنعنه. 
 فلو سلمنا صحة مساعه من مسرة يف اجلملة، فعنعنته هذه تعل احلديث وتصريه ضعيفاً.

  ثَ َنا أَبُو تَ ْوبََة ثَ َنا َأمْحَُد ْبُن ُخَلْيٍد احْلََليبُّ ، َحدَّ ثَ َنا ُمَعاِويَُة ْبُن َحدَّ الرَّبِيُع ْبُن اَنِفٍع ، َحدَّ
َثيِن أَبُو أَُماَمَة ، َأنَّ َرُجاًل َقاَل  َع َأاَب َسالٍَّم ، َحدَّ َسالٍَّم ، َعْن َزْيِد ْبِن َسالٍَّم ، أَنَُّه مسَِ

َنُه َوبَ نْيَ نُوٍح ،  : اَي َرُسوَل هللِا ، أَنَِبيًّا َكاَن آَدُم ؟ َقاَل : نَ َعْم . َقاَل : َكْم َكانَ  بَ ي ْ
َوِإبْ َراِهيَم ؟ َقاَل : َعَشَرُة قُ ُروٍن . َقاَل : َكْم َكاَن بَ نْيَ نُوٍح ، َوِإبْ َراِهيَم ؟ َقاَل : 

َعَشَرُة قُ ُروٍن . َقاَل : اَي َرُسوَل هللِا ، َكْم َكاَنِت الرُُّسُل ؟ َقاَل : َثاَلُث ِمَئٍة َوَثالَثََة 
 َعَشَر.

5/576( واألوسط )6/540/2131عرباين يف املعجم الكبري )كذا رواه ال  
( بلفظ: )َ)اَن بَ نْيَ نُوٍح َوآَدَم َعَشَرُة قُ ُروٍن  7/1043990( ورواه احلاكم يف املستدرك )394/

رِيَن َوُمْنِذرِي ُ النَِّبيِّنَي ُمَبشِّ ، َفاْختَ َلُفوا فَ بَ َعَث اَّللَّ َن((. وَقاَل: َهَذا ُكلُُّهْم َعَلى َشرِيَعٍة ِمَن احلَْقِّ
 َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط اْلُبَخارِيِّ َوملَْ خُيَرَِِّجاُه "

  حدثنا أبو زرعة، ِإبْ َراِهيُم ْبُن اْلَفْضِل ْبِن َأِب ُسَوْيٍد ثنا أَبُو َعَوانََة، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: أَ  الُم. أََنٍس َأنِّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ ُل َنيبِّ أُْرِسَل: نُوٌح َعَلْيِه السَّ  وَّ

( وابن منده يف االميان 6/7262/51243رواه ِبذا السند ابن أِب حامت يف تفسريه )
( وذكره الشيخ الباين يف السلسلة الصحيحة وقال: رواه الديلمي يف مسنده  7/644/644)

إبراهيم بن أِب سويد أخربان  ( عن52/474/7( و ابن عساكر يف اترخيه  ) 0/  5/  5) 
 أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال فذكره .
 قلت : و هذا إسناد ضعيف ، رجاله ثقات غري إبراهيم هذا و هو ابن الفضل املخزومي
 املدين و هو ضعيف بل مرتوك . لكن احلديث صحيح ، فإن له شاهد قواي عن أِب هريرة

حديث الشفاعة العويل ، ففيه : )فيأتون نوحا ، فيقولون : اي نوح أنت أول الرسل مرفوعا يف 
( و قال: هذا حديث  7344( و الرتمذي )  472/  5إىل األرض( . أخرجه مسلم ) 

 حسن صحيح " .
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  قال ابن اجلوزي يف املوضوعات: أَنَبَأان ِإمْسَاِعيُل ْبُن َأمَحَد، َقاَل: أَنَبَأان اْبُن
ثنا َجْعَفُر َمْسَعدَ  ، َقاَل: َحدَّ َة، َقاَل: أَنَبَأان مَحَْزُة ْبُن يُوُسَف، َقاَل: أَنَبَأان اْبُن َعِديِّ

ثنا اْبُن هَلِيَعَة، َعْن َعْمرِو  ، َقاَل: َحدَّ ثنا َسِعيُد ْبُن َكِثرِي ْبِن ُعَفرْيٍ ، َقاَل: َحدَّ ْبُن َعِليِّ
ٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللا َصلى ْبِن اَثِبٍت، َعِن اأَلْعَمِش، َعْن ُُمَاهِ 

هللا َعليِه وَسلَم: َمرَّ نُوٌح أبََِسٍد رَاِبٍض َفَضَربَُه ِبرِْجِلِه، فَ َرَفَع اأَلَسُد رَْأَسُه َفَخَمَش 
َلَتُه َجَعَلْت َتْضِرُب َعَلْيِه، وُهَو يَ ُقوُل: اَي َربِّ َكْلبُ  َك َعَقَرين، َساَقُه، فَ َلْم يَِبْت لَي ْ

ُ ِإلَْيِه َأنَّ اَّللََّ ال يَ ْرَضى اِبلظُّْلِم، أَْنَت َبَدْأَتُه.  َفَأْوَحى اَّللَّ
( من طريق ابن عدي يف الكامل يف ضعفاء 5/505رواه ابن اجلوزي يف املوضوعات )

( وقال ابن عدي يف الكامل: وهذا احلَِْديُث ِِبََذا اإِلْسَناِد اَبِطٌل. 7/395الرجال )  
ا َعْمُرو ْبُن اَثِبٍت فَ َقاَل ََيََْي ْبُن َمِعنٍي لَْيَس بشئ لَْيَس بِِثَقٍة َوال َمْأُموٍن.  وقال ابن اجلوزي: أَمَّ
 َوَقاَل اْبُن ِحبَّاَن يَ ْرِوي اْلَمْوُضوَعاِت َعِن األَثْ َباِت.
ا اْبُن هَلِيَعَة َفَذاِهُب احلَِْديِث.  َوأَمَّ

ا َجْعَفٌر فَ َقْد نَ  .َوأَمَّ ِه ألَنَُّه َجْعَفُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َعِليِّ َسَبُه اْبُن َعِديِّ ِإىَل َجدِِّ  
ُ َذِلَك. َنا َعْنُه َأَحاِديَث َمْوُضوَعًة ُكنَّا نَ تَِّهُمُه ِبَوْضِعَها َبْل ُكنَّا نَ تَ بَ نيَّ  َقاَل اْبُن َعِديِّ: َكتَ ب ْ

( وقال الذهيب يف تلخيص 47/711ومن طريق ابن عدي رواه ابن عساكر يف اتريخ دمشق )
( احلديث فيه وضاع ومرتوك، واحملفوظ من قول ُماهد.09رقم32املوضوعات )ص  

 
 املبحث الثاين

 اآلاثر املروية عن الصحابة
أما قضية أخذ بعض الصحابة عن أهل الكتاب، فإن الصحابة رضي هللا عنهم كانوا 

أعلم الناس أبمور دينهم، وقد خصهم هللا ابلعلم والفهم والورع والتقى، وسبق هلم من الفضل 
على لسان نبيهم ما ليس ألحٍد بعدهم، ومن شكَّ يف ذلك فعليه أن يراجع دينه وإميانه، قال 

يف الرسالة القدمية بعد أن ذكرهم وذكر من تعظيمهم وفضلهم: "وهم فوقنا يف  اإلمام الشافعي 
كل علم واجتهاد، وورع وعقل، وأمٍر اسُتْدرِك به عليهم، وآراؤهم لنا أمحد وأوىل بنا من آرائنا 
عندان ألنفسنا". وما ثبت من أن بعض الصحابة كأِب هريرة وابن عباس وغريمها كانوا يرجعون 

سلم من أهل الكتاب، فهو أمر ال يعيبهم وال ينقص من قدرهم وعلمهم وذلك إىل بعض من أ

 

ها هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأذن  ألمور منها: أهنم مل خيرجوا عن دائرة اجلواز اليت حدِّ
ثوا عن بين إسرائيل وال حرج، ومن كذب علي »هلم فيها بقوله:  بلغوا عين ولو آية، وحدِِّ

(، ويف الوقت نفسه مل خيالفوا النهي الوارد 4345)البخاري:« مقعده من النارمتعمدًا فليتبوأ 
ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم، وقولوا آمنا ابهلل وما »يف قوله صلى هللا عليه وسلم: 

(.244)البخاري: « أنزل إلينا..  
رو عن أهل أما من الناحية احلديثية واألصولية فقد ذكر العلماء أن الصحاِب الذي مل ي

الكتاب وحتدث يف األمور الغيبية أن له حكم الرفع ألنه إذا حتدث عن أمر غييب خالص ال 
 مدخل للغة فيه؛ فإنه يف حكم املرفوع، ألن الصحابة ال يتكلمون يف أمور الغيب بغري علم.

َحاِبِّ، (: ِمَن اْلَمْرُفوِع أَْيًضا َما َجاَء َعِن الصَّ 5/757قال السيوطي يف تدريب الراوي )
َماِع، َجَزَم ِبِه الرَّ  ازِيُّ يف َوِمثْ ُلُه اَل يُ َقاُل ِمْن ِقَبِل الرَّْأِي، َواَل َُمَاَل ِلاِلْجِتَهاِد ِفيِه فَ ُيْحَمُل َعَلى السَّ

ِة احلَِْديِث. ُر َواِحٍد ِمْن أَِئمَّ  " اْلَمْحُصوِل "، َوَغي ْ
ْساَلِم  )يقصد ابن حجر العسقالين( يف " َشرِْح النُّْخَبِة " وقال: َوَصرََّح ِبَذِلَك َشْيُخ اإْلِ

ْخَباِر َعِن اأْلُُموِر اْلَماِضَيِة ِمْن َبْدِء اخْلَْلِق، َوَأْخَباِر اأْلَْنِبَياِء، َوا آْلتَِيِة  َجازًِما ِبِه، َوَمث ََّلُه اِبإْلِ
ا  ََيُْصُل ِبِفْعِلِه ثَ َواٌب خَمُْصوٌص َأْو ِعَقاٌب َكاْلَماَلِحِم َواْلِفََتِ َوَأْحَواِل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة، َوَعمَّ

 خَمُْصوٌص.
 ومما وقفت عليه من أقوال الصحابة يف قصة نوح عليه السالم :

  ثَ َنا َعِليُّ بن اهليثم، عن املسيب بن َشرِيٍك، َعْن َثيِن اْبُن َأِب َمْنُصوٍر، َقاَل: َحدَّ َحدَّ
اِك، َقاَل:  حَّ قال سلمان الفارسي: عمل نوح السفينة أربعمائة َأِب َرْوٍق، َعِن الضَّ

رَاُع ِإىَل  اَج أَْربَِعنَي َسَنًة، َحىتَّ َكاَن طوله ثالمثائة ِذرَاٍع، َوالذِِّ َسَنٍة، َوأَنْ َبَت السَّ
( ويف سنده املسيب بن شريك ذكره 5/565اْلَمْنِكِب. رواه العربي يف اترخيه )

: املسيب بن شريك، أَبو سعيد ( فقال3/444الذهيب يف ميزان االعتدال )
التميمي الشقري الكويف.قال َيَي: ليس بشيء. وقال أمحد: ترك الناس حديثه. 
وقال الُبخاري: سكتوا عنه.وقال مسلم ومجاعة: مرتوك.وقال الدارقعين: 

 ضعيف.
  ََُثيِن ِهَشاُم ْبُن حم ثَ َنا اْبُن َسْعٍد، َقاَل: َحدَّ َثيِن احْلَاِرُث، َقاَل: َحدَّ ٍد، قال: َحدَّ مَّ

أخربين أِب، عن أِب صاحل، عن ابن عباس، قال: هبط نوح عليه السالم ِإىَل 
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  قال ابن اجلوزي يف املوضوعات: أَنَبَأان ِإمْسَاِعيُل ْبُن َأمَحَد، َقاَل: أَنَبَأان اْبُن
ثنا َجْعَفُر َمْسَعدَ  ، َقاَل: َحدَّ َة، َقاَل: أَنَبَأان مَحَْزُة ْبُن يُوُسَف، َقاَل: أَنَبَأان اْبُن َعِديِّ

ثنا اْبُن هَلِيَعَة، َعْن َعْمرِو  ، َقاَل: َحدَّ ثنا َسِعيُد ْبُن َكِثرِي ْبِن ُعَفرْيٍ ، َقاَل: َحدَّ ْبُن َعِليِّ
ٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللا َصلى ْبِن اَثِبٍت، َعِن اأَلْعَمِش، َعْن ُُمَاهِ 

هللا َعليِه وَسلَم: َمرَّ نُوٌح أبََِسٍد رَاِبٍض َفَضَربَُه ِبرِْجِلِه، فَ َرَفَع اأَلَسُد رَْأَسُه َفَخَمَش 
َلَتُه َجَعَلْت َتْضِرُب َعَلْيِه، وُهَو يَ ُقوُل: اَي َربِّ َكْلبُ  َك َعَقَرين، َساَقُه، فَ َلْم يَِبْت لَي ْ

ُ ِإلَْيِه َأنَّ اَّللََّ ال يَ ْرَضى اِبلظُّْلِم، أَْنَت َبَدْأَتُه.  َفَأْوَحى اَّللَّ
( من طريق ابن عدي يف الكامل يف ضعفاء 5/505رواه ابن اجلوزي يف املوضوعات )

( وقال ابن عدي يف الكامل: وهذا احلَِْديُث ِِبََذا اإِلْسَناِد اَبِطٌل. 7/395الرجال )  
ا َعْمُرو ْبُن اَثِبٍت فَ َقاَل ََيََْي ْبُن َمِعنٍي لَْيَس بشئ لَْيَس بِِثَقٍة َوال َمْأُموٍن.  وقال ابن اجلوزي: أَمَّ
 َوَقاَل اْبُن ِحبَّاَن يَ ْرِوي اْلَمْوُضوَعاِت َعِن األَثْ َباِت.
ا اْبُن هَلِيَعَة َفَذاِهُب احلَِْديِث.  َوأَمَّ

ا َجْعَفٌر فَ َقْد نَ  .َوأَمَّ ِه ألَنَُّه َجْعَفُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َعِليِّ َسَبُه اْبُن َعِديِّ ِإىَل َجدِِّ  
ُ َذِلَك. َنا َعْنُه َأَحاِديَث َمْوُضوَعًة ُكنَّا نَ تَِّهُمُه ِبَوْضِعَها َبْل ُكنَّا نَ تَ بَ نيَّ  َقاَل اْبُن َعِديِّ: َكتَ ب ْ

( وقال الذهيب يف تلخيص 47/711ومن طريق ابن عدي رواه ابن عساكر يف اتريخ دمشق )
( احلديث فيه وضاع ومرتوك، واحملفوظ من قول ُماهد.09رقم32املوضوعات )ص  

 
 املبحث الثاين

 اآلاثر املروية عن الصحابة
أما قضية أخذ بعض الصحابة عن أهل الكتاب، فإن الصحابة رضي هللا عنهم كانوا 

أعلم الناس أبمور دينهم، وقد خصهم هللا ابلعلم والفهم والورع والتقى، وسبق هلم من الفضل 
على لسان نبيهم ما ليس ألحٍد بعدهم، ومن شكَّ يف ذلك فعليه أن يراجع دينه وإميانه، قال 

يف الرسالة القدمية بعد أن ذكرهم وذكر من تعظيمهم وفضلهم: "وهم فوقنا يف  اإلمام الشافعي 
كل علم واجتهاد، وورع وعقل، وأمٍر اسُتْدرِك به عليهم، وآراؤهم لنا أمحد وأوىل بنا من آرائنا 
عندان ألنفسنا". وما ثبت من أن بعض الصحابة كأِب هريرة وابن عباس وغريمها كانوا يرجعون 

سلم من أهل الكتاب، فهو أمر ال يعيبهم وال ينقص من قدرهم وعلمهم وذلك إىل بعض من أ

 

ها هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأذن  ألمور منها: أهنم مل خيرجوا عن دائرة اجلواز اليت حدِّ
ثوا عن بين إسرائيل وال حرج، ومن كذب علي »هلم فيها بقوله:  بلغوا عين ولو آية، وحدِِّ

(، ويف الوقت نفسه مل خيالفوا النهي الوارد 4345)البخاري:« مقعده من النارمتعمدًا فليتبوأ 
ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم، وقولوا آمنا ابهلل وما »يف قوله صلى هللا عليه وسلم: 

(.244)البخاري: « أنزل إلينا..  
رو عن أهل أما من الناحية احلديثية واألصولية فقد ذكر العلماء أن الصحاِب الذي مل ي

الكتاب وحتدث يف األمور الغيبية أن له حكم الرفع ألنه إذا حتدث عن أمر غييب خالص ال 
 مدخل للغة فيه؛ فإنه يف حكم املرفوع، ألن الصحابة ال يتكلمون يف أمور الغيب بغري علم.

َحاِبِّ، (: ِمَن اْلَمْرُفوِع أَْيًضا َما َجاَء َعِن الصَّ 5/757قال السيوطي يف تدريب الراوي )
َماِع، َجَزَم ِبِه الرَّ  ازِيُّ يف َوِمثْ ُلُه اَل يُ َقاُل ِمْن ِقَبِل الرَّْأِي، َواَل َُمَاَل ِلاِلْجِتَهاِد ِفيِه فَ ُيْحَمُل َعَلى السَّ

ِة احلَِْديِث. ُر َواِحٍد ِمْن أَِئمَّ  " اْلَمْحُصوِل "، َوَغي ْ
ْساَلِم  )يقصد ابن حجر العسقالين( يف " َشرِْح النُّْخَبِة " وقال: َوَصرََّح ِبَذِلَك َشْيُخ اإْلِ

ْخَباِر َعِن اأْلُُموِر اْلَماِضَيِة ِمْن َبْدِء اخْلَْلِق، َوَأْخَباِر اأْلَْنِبَياِء، َوا آْلتَِيِة  َجازًِما ِبِه، َوَمث ََّلُه اِبإْلِ
ا  ََيُْصُل ِبِفْعِلِه ثَ َواٌب خَمُْصوٌص َأْو ِعَقاٌب َكاْلَماَلِحِم َواْلِفََتِ َوَأْحَواِل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة، َوَعمَّ

 خَمُْصوٌص.
 ومما وقفت عليه من أقوال الصحابة يف قصة نوح عليه السالم :

  ثَ َنا َعِليُّ بن اهليثم، عن املسيب بن َشرِيٍك، َعْن َثيِن اْبُن َأِب َمْنُصوٍر، َقاَل: َحدَّ َحدَّ
اِك، َقاَل:  حَّ قال سلمان الفارسي: عمل نوح السفينة أربعمائة َأِب َرْوٍق، َعِن الضَّ

رَاُع ِإىَل  اَج أَْربَِعنَي َسَنًة، َحىتَّ َكاَن طوله ثالمثائة ِذرَاٍع، َوالذِِّ َسَنٍة، َوأَنْ َبَت السَّ
( ويف سنده املسيب بن شريك ذكره 5/565اْلَمْنِكِب. رواه العربي يف اترخيه )

: املسيب بن شريك، أَبو سعيد ( فقال3/444الذهيب يف ميزان االعتدال )
التميمي الشقري الكويف.قال َيَي: ليس بشيء. وقال أمحد: ترك الناس حديثه. 
وقال الُبخاري: سكتوا عنه.وقال مسلم ومجاعة: مرتوك.وقال الدارقعين: 

 ضعيف.
  ََُثيِن ِهَشاُم ْبُن حم ثَ َنا اْبُن َسْعٍد، َقاَل: َحدَّ َثيِن احْلَاِرُث، َقاَل: َحدَّ ٍد، قال: َحدَّ مَّ

أخربين أِب، عن أِب صاحل، عن ابن عباس، قال: هبط نوح عليه السالم ِإىَل 
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َيْت ُسوَق مَثَاِننَي، فَ َغرَِق بَ ُنو َقابِيَل ُكلُُّهْم،  ًتا، َفُسمِّ ُهْم بَ ي ْ قَ ْريٍَة، فَ بَ ىَن ُكلُّ َرُجٍل ِمن ْ
 اإِلْسالِم. اتريخ العربي. َوَما بَ نْيَ نُوٍح ِإىَل آَدَم ِمَن اآلاَبِء َكانُوا َعَلى

( ويف سنده هشام بن حممد الكليب: قال الذهيب 5/560كذا رواه العربي يف اترخيه )
(: هشام" بن حممد بن السائب الكليب أبواملنذر األخباري 4/504يف ميزان االعتدال )

قال النسابة العالمة روى عن أبيه أِب النضر الكليب املفسر وعن ُمالد وحدث عنه مجاعة 
أمحد بن حنبل: إمنا كان صاحب مسر ونسب ما ظننت أن أحدا َيدث عنه، وقال الدارقعين 

 وغريه: مرتوك وقال ابن عساكر: رافضي ليس بثقة.
   ،ثَ َنا اْبُن َسْعٍد، َقاَل: حدثين هشام، قال: أخربين أِب ثَ َنا احْلَاِرُث، َقاَل: َحدَّ َحدَّ

: َوَلَد متوشلُخ ملَك َونَ َفرًا َمَعُه، َوِإلَْيِه اْلَوِصيَُّة، عن أِب صاحل، عن اْبِن َعبَّاٍس، َقالَ 
فَ َوَلَد َلمُك نُوًحا، وََكاَن لِلمَك يَ ْوَم ُوِلَد نُوٌح اثْ نَ َتاِن َومَثَانُوَن َسَنًة، َوملَْ َيُكْن َأَحٌد يف 

َهى َعْن ُمْنَكٍر، فَ بَ َعَث اَّللَُّ ِإلَْيِهْم نُوًحا، َوُهَو ابن أربعمائة َسَنٍة  َذِلَك الزََّماُن يَ ن ْ
َومَثَاِننَي َسَنًة، مُثَّ َدَعاُهْم يف نُ بُ وَّتِِه مائه وعشرين سنه، مث امره بصنعه السفينة 
فصنعها وركبها وهو ابن ستمائه َسَنٍة، َوَغرَِق َمْن َغرَِق، مُثَّ َمَكَث بَ ْعَد السفينة 

( ويف سنده هشام 5/523 اتريخ )ثالمثائه َسَنٍة َوََخِْسنَي َسَنًة. رواه العربي يف
(: هشام بن حممد بن 1/49بن حمد الكليب ، قال ذهيب يف ميزان االعتدال )

السائب الكليب، أَبو املنذر األخباري النسابة العالمة.روى عن أبيه أِب النضر 
الكليب املفسر، وعن ُماهد، وحدث عنه مجاعة. قال َأمحد بن حنبل: إمنا كان 

ما ظننت أن أحدا َيدث عنه.وقال الدارقعين وغريه: صاحب مسر ونسب، 
 مرتوك. وقال ابن عساكر: رافضي، ليس بثقة.

(.3/571ووالده حممد بن السائب ضعيف أيضاً ينظر ترمجته يف ميزان االعتدال )  
  ثَ َنا ِهَشاٌم َقاَل: َأْخبَ َراَن أِب، عن أِب صاحل، عن ابن ثَ َنا اْبُن َسْعٍد، َقاَل: َحدَّ َحدَّ

ِفيَنِة َدَفَن آدم عليه السالم بِبَ ْيِت اْلَمْقِدِس.  عب ا َخرََج نُوٌح ِمَن السَّ اس َقاَل: َلمَّ
 اتريخ العربي
  اٌج، َعْن َثيِن َحجَّ ، َقاَل: َحدَّ ثَ َنا احْلَُسنْيُ ثَ َنا اْلَقاِسُم، قَاَل: َحدَّ َحدَّ

ِل ْبِن َفَضاَلَة، َعْن َعِليِّ ْبِن َزْيِد ْبِن ُجْدعَ  اَن، َعْن يُوُسَف ْبِن ِمْهَراَن، َعِن اْبِن ُمَفضَّ
ِفيَنَة  َعبَّاٍس، َقاَل: َقاَل احلواريون لعيسى بن َمْرََيَ: َلْو بَ َعْثَت لََنا َرُجال َشِهَد السَّ
ا ِمْن َذِلكَ  َها! َفاْنعََلَق ِِبِْم َحىتَّ انْ تَ َهى ِإىَل َكِثيٍب ِمْن تُ رَاٍب، َفَأَخَذ َكفًّ ثَ َنا َعن ْ  َفَحدَّ

 

ُر  ِه، فَ َقاَل: أََتْدُروَن َما َهَذا؟ َقاُلوا: اَّللَُّ َوَرُسولُُه َأْعَلُم، َقاَل: َهَذا قَ ب ْ رَاِب ِبَكفِِّ الت ُّ
، َفِإَذا ُهَو َقائٌِم  َحاِم ْبِن نُوٍح، َقاَل: َفَضَرَب اْلَكِثيَب ِبَعَصاُه َوَقاَل: ُقْم إبِِْذِن اَّللَِّ

رَاَب َعْن رَْأِسِه، ُفُض الت ُّ : َهَكَذا ليه السالمَوَقْد َشاَب، فَ َقاَل َلُه عيسى ع يَ ن ْ
اَعُة، َفِمْن مَثَّ  ، َوَلِكينِّ ظَنَ ْنُت أَن ََّها السَّ َهَلْكَت؟ َقاَل: ال، َوَلِكينِّ ِمتُّ َوَأاَن َشابٌّ

ثْ َنا َعْن َسِفيَنِة نُوٍح، َقاَل: ِذرَاٍع  َكاَن طُوهُلَا أَْلَف ِذرَاٍع َوِمائَ يَتْ  ِشْبُت َقاَل: َحدِِّ
َوابُّ َواْلَوْحُش،  َوَعْرُضَها ستمائه ِذرَاٍع، وََكاَنْت َثالَث طَبَ َقاٍت: َفعَبَ َقٌة ِفيَها الدَّ
َوابِّ َأْوَحى اَّللَُّ ِإىَل  ا َكثُ َر أَْرَواُث الدَّ ُر، فَ َلمَّ َوطَبَ َقٌة ِفيَها اإِلْنُس، َوطَبَ َقٌة ِفيَها العَّي ْ

َبال َعَلى الرَّْوِث، نُوٍح َأِن اْغِمْز َذَنَب اْلفِ  يِل، فَ َغَمَز فَ َوَقَع منه ِخْنزِيٌر َوِخْنزِيَرٌة، َفَأق ْ
ينَِ  ِفيَنِة يَ ْقِرُضُه، َأْوَحى اَّللَُّ ِإىَل نُوٍح َأِن اْضِرْب بَ نْيَ َعي ْ ا َوَقَع اْلَفْأُر خِبَُرِز السَّ فَ َلمَّ

ْورَةٌ  ْوٌر َوِسن َّ َبال َعَلى اْلَفْأِر فَ َقاَل لَُه ِعيَسى: َكْيَف اأَلَسِد، َفَخرََج ِمْن َمْنَخرِِه ِسن َّ ، َفَأق ْ
، فَ َوَجَد ِجيَفًة فَ َوَقَع  َعِلَم نُوٌح َأنَّ اْلِبالَد َقْد َغرَِقْت؟ َقاَل: بَ َعَث اْلُغرَاَب أَيْتِيِه اِبخلَْرَبِ

َها، َفَدَعا َعَلْيِه اِبخْلَْوِف، فَِلَذِلَك ال أَيَْلُف اْلبُ ُيوَت َقاَل: مُثَّ بَ َعَث احلََْماَمَة،  َعَلي ْ
َها، فَ َعِلَم َأنَّ اْلِبالَد َقْد َغرَِقْت َقاَل:  َقارَِها َوِطنٍي ِبرِْجَلي ْ َفَجاَءْت ِبَوَرِق َزيْ ُتوٍن مبِن ْ
َفَعوَّقَ َها اخْلُْضَرَة الَّيِت يف عنقها، دعا هَلَا َأْن َتُكوَن يف أََنٍس َوأََماٍن، َفِمْن مَثَّ أَتَْلُف 

، َأال نَ ْنعَِلْق ِبِه ِإىَل َأْهِلَنا، فَ َيْجِلَس اْلب ُ  ُيوَت َقاَل: فَ َقاَلِت احْلََوارِيُّوَن: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
 ، بَ ُعُكْم َمْن ال رِْزَق َلُه؟ َقاَل: فَ َقاَل َلُه: ُعْد إبِِْذِن اَّللَِّ ثَ َنا؟ قَاَل: َكْيَف يَ ت ْ َمَعَنا َوَُيَدِِّ

( ويف إسناده هشام بن حممد بن 5/567يف اترخيه ) فَ َعاَد تُ رَااًب. رواه العربي
 السائب الكليب وقد سبقت ترمجته هو وأبو ضعيفان.

 
  ،ثَ َنا َسَلَمُة، عن ابن إسحاق، عن احلسن ابن ِديَناٍر ثَ َنا اْبُن مُحَْيٍد، َقاَل: َحدَّ َحدَّ

ْعُتُه يَ ُقوُل: َكاَن  َعْن َعِليِّ ْبِن َزْيٍد، َعْن يُوُسَف ْبِن ِمْهرَاَن، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: مسَِ
َوابِِّ  َل َما مَحََل نُوٌح يف اْلُفْلِك ِمَن الدَّ ا أَْدَخَل  َأوَّ الذرة، َوآِخَر َما مَحََل احلَِْماُر فَ َلمَّ

احلَِْماَر َوَدَخَل َصْدرُُه تَ َعلََّق ِإبِْليُس َلَعَنُه اَّللَُّ ِبَذنَِبِه فَ َلْم َتْسَتِقلَّ رِْجالُه، َفَجَعَل نُوٌح 
َهُض َفال َيْسَتِعيُع، َحىتَّ َقاَل نُوٌح، وَ  َْيََك! اْدُخْل َوِإْن  يَ ُقوُل: َوَْيََك! اْدُخْل، فَ يَ ن ْ

ْيعَاُن  ا َقاهَلَا نُوٌح َخلَّى الشَّ ْيعَاُن َمَعَك، َقاَل َكِلَمٌة َزلَّْت َعْن ِلَسانِِه، فَ َلمَّ َكاَن الشَّ
 ! ْيعَاُن َمَعُه، فَ َقاَل َلُه نُوٌح: َما أَْدَخَلَك َعَليَّ اَي َعُدوَّ اَّللَِّ َسِبيَلُه، َفَدَخَل َوَدَخَل الشَّ

، َقاَل: أَ  ْيعَاُن َمَعَك!، َقاَل: اْخرُْج َعينِّ اَي َعُدوَّ اَّللَِّ ملَْ تَ ُقِل: اْدُخْل َوِإْن َكاَن الشَّ
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َيْت ُسوَق مَثَاِننَي، فَ َغرَِق بَ ُنو َقابِيَل ُكلُُّهْم،  ًتا، َفُسمِّ ُهْم بَ ي ْ قَ ْريٍَة، فَ بَ ىَن ُكلُّ َرُجٍل ِمن ْ
 اإِلْسالِم. اتريخ العربي. َوَما بَ نْيَ نُوٍح ِإىَل آَدَم ِمَن اآلاَبِء َكانُوا َعَلى

( ويف سنده هشام بن حممد الكليب: قال الذهيب 5/560كذا رواه العربي يف اترخيه )
(: هشام" بن حممد بن السائب الكليب أبواملنذر األخباري 4/504يف ميزان االعتدال )

قال النسابة العالمة روى عن أبيه أِب النضر الكليب املفسر وعن ُمالد وحدث عنه مجاعة 
أمحد بن حنبل: إمنا كان صاحب مسر ونسب ما ظننت أن أحدا َيدث عنه، وقال الدارقعين 

 وغريه: مرتوك وقال ابن عساكر: رافضي ليس بثقة.
   ،ثَ َنا اْبُن َسْعٍد، َقاَل: حدثين هشام، قال: أخربين أِب ثَ َنا احْلَاِرُث، َقاَل: َحدَّ َحدَّ

: َوَلَد متوشلُخ ملَك َونَ َفرًا َمَعُه، َوِإلَْيِه اْلَوِصيَُّة، عن أِب صاحل، عن اْبِن َعبَّاٍس، َقالَ 
فَ َوَلَد َلمُك نُوًحا، وََكاَن لِلمَك يَ ْوَم ُوِلَد نُوٌح اثْ نَ َتاِن َومَثَانُوَن َسَنًة، َوملَْ َيُكْن َأَحٌد يف 

َهى َعْن ُمْنَكٍر، فَ بَ َعَث اَّللَُّ ِإلَْيِهْم نُوًحا، َوُهَو ابن أربعمائة َسَنٍة  َذِلَك الزََّماُن يَ ن ْ
َومَثَاِننَي َسَنًة، مُثَّ َدَعاُهْم يف نُ بُ وَّتِِه مائه وعشرين سنه، مث امره بصنعه السفينة 
فصنعها وركبها وهو ابن ستمائه َسَنٍة، َوَغرَِق َمْن َغرَِق، مُثَّ َمَكَث بَ ْعَد السفينة 

( ويف سنده هشام 5/523 اتريخ )ثالمثائه َسَنٍة َوََخِْسنَي َسَنًة. رواه العربي يف
(: هشام بن حممد بن 1/49بن حمد الكليب ، قال ذهيب يف ميزان االعتدال )

السائب الكليب، أَبو املنذر األخباري النسابة العالمة.روى عن أبيه أِب النضر 
الكليب املفسر، وعن ُماهد، وحدث عنه مجاعة. قال َأمحد بن حنبل: إمنا كان 

ما ظننت أن أحدا َيدث عنه.وقال الدارقعين وغريه: صاحب مسر ونسب، 
 مرتوك. وقال ابن عساكر: رافضي، ليس بثقة.

(.3/571ووالده حممد بن السائب ضعيف أيضاً ينظر ترمجته يف ميزان االعتدال )  
  ثَ َنا ِهَشاٌم َقاَل: َأْخبَ َراَن أِب، عن أِب صاحل، عن ابن ثَ َنا اْبُن َسْعٍد، َقاَل: َحدَّ َحدَّ

ِفيَنِة َدَفَن آدم عليه السالم بِبَ ْيِت اْلَمْقِدِس.  عب ا َخرََج نُوٌح ِمَن السَّ اس َقاَل: َلمَّ
 اتريخ العربي
  اٌج، َعْن َثيِن َحجَّ ، َقاَل: َحدَّ ثَ َنا احْلَُسنْيُ ثَ َنا اْلَقاِسُم، قَاَل: َحدَّ َحدَّ

ِل ْبِن َفَضاَلَة، َعْن َعِليِّ ْبِن َزْيِد ْبِن ُجْدعَ  اَن، َعْن يُوُسَف ْبِن ِمْهَراَن، َعِن اْبِن ُمَفضَّ
ِفيَنَة  َعبَّاٍس، َقاَل: َقاَل احلواريون لعيسى بن َمْرََيَ: َلْو بَ َعْثَت لََنا َرُجال َشِهَد السَّ
ا ِمْن َذِلكَ  َها! َفاْنعََلَق ِِبِْم َحىتَّ انْ تَ َهى ِإىَل َكِثيٍب ِمْن تُ رَاٍب، َفَأَخَذ َكفًّ ثَ َنا َعن ْ  َفَحدَّ

 

ُر  ِه، فَ َقاَل: أََتْدُروَن َما َهَذا؟ َقاُلوا: اَّللَُّ َوَرُسولُُه َأْعَلُم، َقاَل: َهَذا قَ ب ْ رَاِب ِبَكفِِّ الت ُّ
، َفِإَذا ُهَو َقائٌِم  َحاِم ْبِن نُوٍح، َقاَل: َفَضَرَب اْلَكِثيَب ِبَعَصاُه َوَقاَل: ُقْم إبِِْذِن اَّللَِّ

رَاَب َعْن رَْأِسِه، ُفُض الت ُّ : َهَكَذا ليه السالمَوَقْد َشاَب، فَ َقاَل َلُه عيسى ع يَ ن ْ
اَعُة، َفِمْن مَثَّ  ، َوَلِكينِّ ظَنَ ْنُت أَن ََّها السَّ َهَلْكَت؟ َقاَل: ال، َوَلِكينِّ ِمتُّ َوَأاَن َشابٌّ

ثْ َنا َعْن َسِفيَنِة نُوٍح، َقاَل: ِذرَاٍع  َكاَن طُوهُلَا أَْلَف ِذرَاٍع َوِمائَ يَتْ  ِشْبُت َقاَل: َحدِِّ
َوابُّ َواْلَوْحُش،  َوَعْرُضَها ستمائه ِذرَاٍع، وََكاَنْت َثالَث طَبَ َقاٍت: َفعَبَ َقٌة ِفيَها الدَّ
َوابِّ َأْوَحى اَّللَُّ ِإىَل  ا َكثُ َر أَْرَواُث الدَّ ُر، فَ َلمَّ َوطَبَ َقٌة ِفيَها اإِلْنُس، َوطَبَ َقٌة ِفيَها العَّي ْ

َبال َعَلى الرَّْوِث، نُوٍح َأِن اْغِمْز َذَنَب اْلفِ  يِل، فَ َغَمَز فَ َوَقَع منه ِخْنزِيٌر َوِخْنزِيَرٌة، َفَأق ْ
ينَِ  ِفيَنِة يَ ْقِرُضُه، َأْوَحى اَّللَُّ ِإىَل نُوٍح َأِن اْضِرْب بَ نْيَ َعي ْ ا َوَقَع اْلَفْأُر خِبَُرِز السَّ فَ َلمَّ

ْورَةٌ  ْوٌر َوِسن َّ َبال َعَلى اْلَفْأِر فَ َقاَل لَُه ِعيَسى: َكْيَف اأَلَسِد، َفَخرََج ِمْن َمْنَخرِِه ِسن َّ ، َفَأق ْ
، فَ َوَجَد ِجيَفًة فَ َوَقَع  َعِلَم نُوٌح َأنَّ اْلِبالَد َقْد َغرَِقْت؟ َقاَل: بَ َعَث اْلُغرَاَب أَيْتِيِه اِبخلَْرَبِ

َها، َفَدَعا َعَلْيِه اِبخْلَْوِف، فَِلَذِلَك ال أَيَْلُف اْلبُ ُيوَت َقاَل: مُثَّ بَ َعَث احلََْماَمَة،  َعَلي ْ
َها، فَ َعِلَم َأنَّ اْلِبالَد َقْد َغرَِقْت َقاَل:  َقارَِها َوِطنٍي ِبرِْجَلي ْ َفَجاَءْت ِبَوَرِق َزيْ ُتوٍن مبِن ْ
َفَعوَّقَ َها اخْلُْضَرَة الَّيِت يف عنقها، دعا هَلَا َأْن َتُكوَن يف أََنٍس َوأََماٍن، َفِمْن مَثَّ أَتَْلُف 

، َأال نَ ْنعَِلْق ِبِه ِإىَل َأْهِلَنا، فَ َيْجِلَس اْلب ُ  ُيوَت َقاَل: فَ َقاَلِت احْلََوارِيُّوَن: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
 ، بَ ُعُكْم َمْن ال رِْزَق َلُه؟ َقاَل: فَ َقاَل َلُه: ُعْد إبِِْذِن اَّللَِّ ثَ َنا؟ قَاَل: َكْيَف يَ ت ْ َمَعَنا َوَُيَدِِّ

( ويف إسناده هشام بن حممد بن 5/567يف اترخيه ) فَ َعاَد تُ رَااًب. رواه العربي
 السائب الكليب وقد سبقت ترمجته هو وأبو ضعيفان.

 
  ،ثَ َنا َسَلَمُة، عن ابن إسحاق، عن احلسن ابن ِديَناٍر ثَ َنا اْبُن مُحَْيٍد، َقاَل: َحدَّ َحدَّ

ْعُتُه يَ ُقوُل: َكاَن  َعْن َعِليِّ ْبِن َزْيٍد، َعْن يُوُسَف ْبِن ِمْهرَاَن، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: مسَِ
َوابِِّ  َل َما مَحََل نُوٌح يف اْلُفْلِك ِمَن الدَّ ا أَْدَخَل  َأوَّ الذرة، َوآِخَر َما مَحََل احلَِْماُر فَ َلمَّ

احلَِْماَر َوَدَخَل َصْدرُُه تَ َعلََّق ِإبِْليُس َلَعَنُه اَّللَُّ ِبَذنَِبِه فَ َلْم َتْسَتِقلَّ رِْجالُه، َفَجَعَل نُوٌح 
َهُض َفال َيْسَتِعيُع، َحىتَّ َقاَل نُوٌح، وَ  َْيََك! اْدُخْل َوِإْن  يَ ُقوُل: َوَْيََك! اْدُخْل، فَ يَ ن ْ

ْيعَاُن  ا َقاهَلَا نُوٌح َخلَّى الشَّ ْيعَاُن َمَعَك، َقاَل َكِلَمٌة َزلَّْت َعْن ِلَسانِِه، فَ َلمَّ َكاَن الشَّ
 ! ْيعَاُن َمَعُه، فَ َقاَل َلُه نُوٌح: َما أَْدَخَلَك َعَليَّ اَي َعُدوَّ اَّللَِّ َسِبيَلُه، َفَدَخَل َوَدَخَل الشَّ

، َقاَل: أَ  ْيعَاُن َمَعَك!، َقاَل: اْخرُْج َعينِّ اَي َعُدوَّ اَّللَِّ ملَْ تَ ُقِل: اْدُخْل َوِإْن َكاَن الشَّ
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ا  -ِفيَما يَ ْزُعُمونَ  -فَ َقاَل: مالك بُدٌّ ِمْن َأْن حَتِْمَليِن، َفَكانَ  يف َظْهِر اْلُفْلِك، فَ َلمَّ
ْهِر ِمَن اْطَمَأنَّ نُوٌح يف اْلُفْلِك َوأَْدَخَل ِفيِه ُكلَّ  َمْن آَمَن ِبِه، وََكاَن َذِلَك يف الشَّ

َلًة َمَضْت ِمَن  َنِة الَّيِت دخل فيها نوح بعد ستمائه َسَنٍة ِمْن ُعْمرِِه ِلَسْبَع َعْشَرَة لَي ْ السَّ
، َوفُِتَحْت  ا َدَخَل َومَحََل َمَعُه َمْن محل، حترك يَ َنابِيُع اْلَغْوِط اأَلْكرَبِ ْهِر، فَ َلمَّ الشَّ

َماِء، َكَما قال هللا لنبيه ص: أَ  َهِمٍر »بْ َواُب السَّ ماِء مباٍء ُمن ْ فَ َفَتْحنا أَْبواَب السَّ
ْراَن اأْلَْرَض ُعُيواًن َفاْلتَ َقى اْلماُء َعلى أَْمٍر َقْد ُقِدرَ  َفَدَخَل نُوٌح َوَمْن َمَعُه « َوَفجَّ

ُ اْلَماَء َوبَ نْيَ َأِن اْلُفْلَك َوَغعَّاُه َعَلْيِه َوَعَلى َمْن َمَعُه ِبعَبَ قَ  ٍة، َفَكاَن بَ نْيَ َأْن َأْرَسَل اَّللَّ
َلًة مُثَّ اْحَتَمَل اْلَماُء َكَما يَ ْزُعُم َأْهُل  اْحَتَمَل اْلَماُء اْلُفْلَك أَْربَ ُعوَن يَ ْوًما َوأَْربَ ُعوَن لَي ْ

ْورَاِة، وََكثُ َر َواْشَتدَّ َواْرتَ َفَع. رواه العربي يف اترخيه ) ( وابن أِب حامت 5/563الت َّ
(ويف سنده علي بن زيد ذكره العقيلي يف الضعفاء 1/5192حنوه يف تفسريه )

( فقال: علي بن زيد بن 5/764( وأورده الذهيب يف ديوان الضعفاء )4/770)
جدعان: حسن احلديث، صاحب غرائب، احتج به بعضهم، وقال أبو زرعة: 

 ليس بقوي، وقال أمحد: ليس بشيء.
  َثيِن ثَ َنا اْبُن َسْعٍد، َقاَل: َأْخبَ َرين ِهَشاٌم، َقاَل: َأْخبَ َرين أِب، َحدَّ احْلَاِرُث، َقاَل: َحدَّ

َلًة،  عن أِب صاحل، عن ابن عباس، َقاَل: أَْرَسَل اَّللَُّ اْلَمَعَر أَْربَِعنَي يَ ْوًما َوأَْربَِعنَي لَي ْ
بَ َلِت اْلُوُحوُش ِحنَي َأَصابَ َها اْلَمَعُر َوالدَّ  َرْت َفَأق ْ ُر ُكلَُّها ِإىَل نُوٍح، َوُسخِّ َوابُّ َوالعَّي ْ
َها َكَما أََمَرُه اَّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ:  ، َومَحََل َمَعُه « ِمْن ُكلِّ َزْوَجنْيِ اثْ نَ نْيِ »َلُه، َفَحَمَل ِمن ْ

ْشِر لََياٍل َمَضنْيَ ِمْن َجَسَد آَدَم، َفَجَعَلُه َحاِجزًا بَ نْيَ النَِّساِء َوالرَِِّجاِل، فَ رَِكُبوا ِفيَها ِلعَ 
َها يَ ْوَم َعاُشورَاَء ِمَن اْلُمَحرَِّم، فَِلَذِلَك َصاَم َمْن َصاَم يَ ْوَم  َرَجٍب، َوَخَرُجوا ِمن ْ

، َفَذِلَك قَ ْوُل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ  ماِء »َعاُشورَاَء َوُأْخرَِج اْلَماُء ِنْصَفنْيِ فَ َفَتْحنا أَْبواَب السَّ
َهِمرٍ  ْراَن اأْلَْرَض ُعُيوانً »، يقول: منصب، « مباٍء ُمن ْ ، يَ ُقوُل: َشَقْقَنا اأَلْرَض، « َوَفجَّ

َماِء « َفاْلتَ َقى اْلماُء َعلى أَْمٍر َقْد ُقِدرَ » : ِنْصٌف ِمَن السَّ َفَصاَر اْلَماُء ِنْصَفنْيِ
ِض ََخَْسَة َعَشَر ِذرَاًعا، َوِنْصٌف ِمَن اأَلْرِض، َواْرتَ َفَع اْلَماُء َعَلى َأْطَوِل َجَبٍل يف اأَلرْ 

ِفيَنُة، َفعَاَفْت ِِبُِم اأَلْرَض ُكلََّها يف ِستَِّة َأْشُهٍر ال َتْسَتِقرُّ َعَلى  َفَساَرْت ِِبُِم السَّ
َشْيٍء، َحىتَّ أََتِت احْلََرَم فَ َلْم َتْدُخْلُه، َوَداَرْت اِبحْلََرِم ُأْسُبوًعا، َورُِفَع البيت الذى بناه 

َعَلى َأِب  -َوُهَو اْلبَ ْيُت اْلَمْعُموُر َواحلََْجُر اأَلْسَودُ  -ِفَع ِمَن اْلَغَرِق، آدم ع، رُ 
ا َداَرْت اِبحْلََرِم َذَهَبْت يف اأَلْرِض َتِسرُي ِِبِْم، َحىتَّ انْ تَ َهْت ِإىَل  قُ بَ ْيٍس، فَ َلمَّ

 

اْستَ َقرَّْت بَ ْعَد ِستَِّة َأْشُهٍر فَ  -َوُهَو َجَبٌل اِبحلَِْضيِض ِمْن أَْرِض اْلَمْوِصلِ  -اجْلُوِديِِّ 
ْبِع،  كذا رواه العربي يف اترخيه ) ( وهو برواية هشام الكليب 5/561لَِتَماِم السَّ

 عن أبيه ومها مرتوكان كما مر. 
  :ثَ َنا َزْيُد ْبُن احْلَُباِب، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ حدثين موسى بن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَمْسُروِقيُّ

َثيِن  ْعُت اْبَن َحدَّ ثَ َنا أَبُو هَنِيٍك، َقاَل: مسَِ ُحَسنْيُ ْبُن َواِقٍد اخْلُرَاَساينُّ، َقاَل: َحدَّ
 َعبَّاٍس يَ ُقوُل: َكاَن يف َسِفيَنِة نُوٍح مَثَانُوَن َرُجال، َأَحُدُهْم ُجْرُهٌم.
( 5/562رواه العربي يف اتريخ الرسل وامللوك )  

  َّثَ َنا اْلَقاِسُم، َقاَل: َحد اٌج، َقاَل: قَاَل اْبُن ُجَرْيٍج: َحدَّ َثيِن َحجَّ ، َقاَل: َحدَّ ثَ َنا احْلَُسنْيُ
ِفيَنِة مَثَاِننَي ِإْنَسااًن. عزاه السيوطي يف الدر  َقاَل اْبِن َعبَّاٍس: مَحََل نُوٌح َمَعُه يف السَّ

 ( البن املنذر وابن أِب حامت وابن عساكر.3/345املنثور )
كر العدد حسن والزايدة فيه ضعف.واألثر عن ابن عباس بذ   

  ،حدثين احلارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخربين هشام، قال: أخربين أِب
ِفيَنِة بَِنيِه: َساَم، َوَحاَم،  عن أِب َصاِلٍح، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: مَحََل نُوٌح يف السَّ

ثََة َوَسْبِعنَي ِمْن َبيِن ِشيٍث، ممَّْن آَمَن ِبِه، َواَيِفَث وََكَنائَِنُه، ِنَساَء بَِنيِه َهُؤالِء، َوَثال
َفَكانُوا مَثَاِننَي يف السفينة. ِبذا السند ذكر يف اتريخ العربي اتريخ الرسل وامللوك 

 ( ويف سنده هشام الكليب عن أبيه ومها مرتوكان.5/562)
  

  ٍثَ َنا أَبُو َصاِلح َثيِن َعِليُّ ْبُن َداُوَد، َقاَل: َحدَّ ، َحدَّ َثيِن ُمَعاِويَُة، َعْن َعِليِّ ، َقاَل: َحدَّ
.يَ ُقوُل: ملَْ يَ ْبَق ِإال « َوَجَعْلنا ُذرِِّي ََّتُه ُهُم اْلباِقنيَ »َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قَ ْولِِه تَ َعاىَل: 

 ُذرِِّيََّة نُوٍح.
( والسند صحيح إىل أبن عباس وهو تفسري صحيح 5/507أورد العربي يف اترخيه )

حرب األمة رضي هللا عنهما. لآلية من  
  ُد ْبُن ََيََْي، ثنا َعِليُّ ْبُن ُعْثَماَن ثنا َداُوُد ْبُن َأِب اْلُفَراِت، َعْن ِعْلَباَء ْبِن ثَ َنا حُمَمَّ َحدَّ

ِفيَنِة مَثَانُوَن َرُجاًل »َأمْحََر، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل:  َكاَن َمَع نُوٍح يف السَّ
ِفيَنَة َمعَ  َه السَّ ِفيَنِة ِماَئًة َوََخِْسنَي يَ ْوًما َوَأنَّ اَّللََّ َوجَّ ُهْم َأْهُلوُهُهْم، َوأَن َُّهْم َكانُوا يف السَّ

، َفاْستَ َقرَّْت َعَلْيِه  َهَها ِإىَل اجْلُوِديِّ َة َفَداَرْت اِبْلبَ ْيِت أَْربَِعنَي يَ ْوًما، مُثَّ َوجَّ ِإىَل َمكَّ
ُغرَاُب لََيْأتِيِه خِبَرَبِ اأْلَْرِض، َفَذَهَب فَ َوَقَع َعَلى اجْلَِيِف َفأَْبعََأ َعَلْيِه فَ بَ َعَث نُوٌح الْ 
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ا  -ِفيَما يَ ْزُعُمونَ  -فَ َقاَل: مالك بُدٌّ ِمْن َأْن حَتِْمَليِن، َفَكانَ  يف َظْهِر اْلُفْلِك، فَ َلمَّ
ْهِر ِمَن اْطَمَأنَّ نُوٌح يف اْلُفْلِك َوأَْدَخَل ِفيِه ُكلَّ  َمْن آَمَن ِبِه، وََكاَن َذِلَك يف الشَّ

َلًة َمَضْت ِمَن  َنِة الَّيِت دخل فيها نوح بعد ستمائه َسَنٍة ِمْن ُعْمرِِه ِلَسْبَع َعْشَرَة لَي ْ السَّ
، َوفُِتَحْت  ا َدَخَل َومَحََل َمَعُه َمْن محل، حترك يَ َنابِيُع اْلَغْوِط اأَلْكرَبِ ْهِر، فَ َلمَّ الشَّ

َماِء، َكَما قال هللا لنبيه ص: أَ  َهِمٍر »بْ َواُب السَّ ماِء مباٍء ُمن ْ فَ َفَتْحنا أَْبواَب السَّ
ْراَن اأْلَْرَض ُعُيواًن َفاْلتَ َقى اْلماُء َعلى أَْمٍر َقْد ُقِدرَ  َفَدَخَل نُوٌح َوَمْن َمَعُه « َوَفجَّ

ُ اْلَماَء َوبَ نْيَ َأِن اْلُفْلَك َوَغعَّاُه َعَلْيِه َوَعَلى َمْن َمَعُه ِبعَبَ قَ  ٍة، َفَكاَن بَ نْيَ َأْن َأْرَسَل اَّللَّ
َلًة مُثَّ اْحَتَمَل اْلَماُء َكَما يَ ْزُعُم َأْهُل  اْحَتَمَل اْلَماُء اْلُفْلَك أَْربَ ُعوَن يَ ْوًما َوأَْربَ ُعوَن لَي ْ

ْورَاِة، وََكثُ َر َواْشَتدَّ َواْرتَ َفَع. رواه العربي يف اترخيه ) ( وابن أِب حامت 5/563الت َّ
(ويف سنده علي بن زيد ذكره العقيلي يف الضعفاء 1/5192حنوه يف تفسريه )

( فقال: علي بن زيد بن 5/764( وأورده الذهيب يف ديوان الضعفاء )4/770)
جدعان: حسن احلديث، صاحب غرائب، احتج به بعضهم، وقال أبو زرعة: 

 ليس بقوي، وقال أمحد: ليس بشيء.
  َثيِن ثَ َنا اْبُن َسْعٍد، َقاَل: َأْخبَ َرين ِهَشاٌم، َقاَل: َأْخبَ َرين أِب، َحدَّ احْلَاِرُث، َقاَل: َحدَّ

َلًة،  عن أِب صاحل، عن ابن عباس، َقاَل: أَْرَسَل اَّللَُّ اْلَمَعَر أَْربَِعنَي يَ ْوًما َوأَْربَِعنَي لَي ْ
بَ َلِت اْلُوُحوُش ِحنَي َأَصابَ َها اْلَمَعُر َوالدَّ  َرْت َفَأق ْ ُر ُكلَُّها ِإىَل نُوٍح، َوُسخِّ َوابُّ َوالعَّي ْ
َها َكَما أََمَرُه اَّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ:  ، َومَحََل َمَعُه « ِمْن ُكلِّ َزْوَجنْيِ اثْ نَ نْيِ »َلُه، َفَحَمَل ِمن ْ

ْشِر لََياٍل َمَضنْيَ ِمْن َجَسَد آَدَم، َفَجَعَلُه َحاِجزًا بَ نْيَ النَِّساِء َوالرَِِّجاِل، فَ رَِكُبوا ِفيَها ِلعَ 
َها يَ ْوَم َعاُشورَاَء ِمَن اْلُمَحرَِّم، فَِلَذِلَك َصاَم َمْن َصاَم يَ ْوَم  َرَجٍب، َوَخَرُجوا ِمن ْ

، َفَذِلَك قَ ْوُل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ  ماِء »َعاُشورَاَء َوُأْخرَِج اْلَماُء ِنْصَفنْيِ فَ َفَتْحنا أَْبواَب السَّ
َهِمرٍ  ْراَن اأْلَْرَض ُعُيوانً »، يقول: منصب، « مباٍء ُمن ْ ، يَ ُقوُل: َشَقْقَنا اأَلْرَض، « َوَفجَّ

َماِء « َفاْلتَ َقى اْلماُء َعلى أَْمٍر َقْد ُقِدرَ » : ِنْصٌف ِمَن السَّ َفَصاَر اْلَماُء ِنْصَفنْيِ
ِض ََخَْسَة َعَشَر ِذرَاًعا، َوِنْصٌف ِمَن اأَلْرِض، َواْرتَ َفَع اْلَماُء َعَلى َأْطَوِل َجَبٍل يف اأَلرْ 

ِفيَنُة، َفعَاَفْت ِِبُِم اأَلْرَض ُكلََّها يف ِستَِّة َأْشُهٍر ال َتْسَتِقرُّ َعَلى  َفَساَرْت ِِبُِم السَّ
َشْيٍء، َحىتَّ أََتِت احْلََرَم فَ َلْم َتْدُخْلُه، َوَداَرْت اِبحْلََرِم ُأْسُبوًعا، َورُِفَع البيت الذى بناه 

َعَلى َأِب  -َوُهَو اْلبَ ْيُت اْلَمْعُموُر َواحلََْجُر اأَلْسَودُ  -ِفَع ِمَن اْلَغَرِق، آدم ع، رُ 
ا َداَرْت اِبحْلََرِم َذَهَبْت يف اأَلْرِض َتِسرُي ِِبِْم، َحىتَّ انْ تَ َهْت ِإىَل  قُ بَ ْيٍس، فَ َلمَّ

 

اْستَ َقرَّْت بَ ْعَد ِستَِّة َأْشُهٍر فَ  -َوُهَو َجَبٌل اِبحلَِْضيِض ِمْن أَْرِض اْلَمْوِصلِ  -اجْلُوِديِِّ 
ْبِع،  كذا رواه العربي يف اترخيه ) ( وهو برواية هشام الكليب 5/561لَِتَماِم السَّ

 عن أبيه ومها مرتوكان كما مر. 
  :ثَ َنا َزْيُد ْبُن احْلَُباِب، َقاَل ، َقاَل: َحدَّ حدثين موسى بن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَمْسُروِقيُّ

َثيِن  ْعُت اْبَن َحدَّ ثَ َنا أَبُو هَنِيٍك، َقاَل: مسَِ ُحَسنْيُ ْبُن َواِقٍد اخْلُرَاَساينُّ، َقاَل: َحدَّ
 َعبَّاٍس يَ ُقوُل: َكاَن يف َسِفيَنِة نُوٍح مَثَانُوَن َرُجال، َأَحُدُهْم ُجْرُهٌم.
( 5/562رواه العربي يف اتريخ الرسل وامللوك )  

  َّثَ َنا اْلَقاِسُم، َقاَل: َحد اٌج، َقاَل: قَاَل اْبُن ُجَرْيٍج: َحدَّ َثيِن َحجَّ ، َقاَل: َحدَّ ثَ َنا احْلَُسنْيُ
ِفيَنِة مَثَاِننَي ِإْنَسااًن. عزاه السيوطي يف الدر  َقاَل اْبِن َعبَّاٍس: مَحََل نُوٌح َمَعُه يف السَّ

 ( البن املنذر وابن أِب حامت وابن عساكر.3/345املنثور )
كر العدد حسن والزايدة فيه ضعف.واألثر عن ابن عباس بذ   

  ،حدثين احلارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخربين هشام، قال: أخربين أِب
ِفيَنِة بَِنيِه: َساَم، َوَحاَم،  عن أِب َصاِلٍح، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: مَحََل نُوٌح يف السَّ

ثََة َوَسْبِعنَي ِمْن َبيِن ِشيٍث، ممَّْن آَمَن ِبِه، َواَيِفَث وََكَنائَِنُه، ِنَساَء بَِنيِه َهُؤالِء، َوَثال
َفَكانُوا مَثَاِننَي يف السفينة. ِبذا السند ذكر يف اتريخ العربي اتريخ الرسل وامللوك 

 ( ويف سنده هشام الكليب عن أبيه ومها مرتوكان.5/562)
  

  ٍثَ َنا أَبُو َصاِلح َثيِن َعِليُّ ْبُن َداُوَد، َقاَل: َحدَّ ، َحدَّ َثيِن ُمَعاِويَُة، َعْن َعِليِّ ، َقاَل: َحدَّ
.يَ ُقوُل: ملَْ يَ ْبَق ِإال « َوَجَعْلنا ُذرِِّي ََّتُه ُهُم اْلباِقنيَ »َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قَ ْولِِه تَ َعاىَل: 

 ُذرِِّيََّة نُوٍح.
( والسند صحيح إىل أبن عباس وهو تفسري صحيح 5/507أورد العربي يف اترخيه )

حرب األمة رضي هللا عنهما. لآلية من  
  ُد ْبُن ََيََْي، ثنا َعِليُّ ْبُن ُعْثَماَن ثنا َداُوُد ْبُن َأِب اْلُفَراِت، َعْن ِعْلَباَء ْبِن ثَ َنا حُمَمَّ َحدَّ

ِفيَنِة مَثَانُوَن َرُجاًل »َأمْحََر، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل:  َكاَن َمَع نُوٍح يف السَّ
ِفيَنَة َمعَ  َه السَّ ِفيَنِة ِماَئًة َوََخِْسنَي يَ ْوًما َوَأنَّ اَّللََّ َوجَّ ُهْم َأْهُلوُهُهْم، َوأَن َُّهْم َكانُوا يف السَّ

، َفاْستَ َقرَّْت َعَلْيِه  َهَها ِإىَل اجْلُوِديِّ َة َفَداَرْت اِبْلبَ ْيِت أَْربَِعنَي يَ ْوًما، مُثَّ َوجَّ ِإىَل َمكَّ
ُغرَاُب لََيْأتِيِه خِبَرَبِ اأْلَْرِض، َفَذَهَب فَ َوَقَع َعَلى اجْلَِيِف َفأَْبعََأ َعَلْيِه فَ بَ َعَث نُوٌح الْ 
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فَ بَ َعَث احلََْماَمَة، فَأَتَ ْتُه ِبَورِِق الزَّيْ ُتوِن، َوَلَعَخْت رِْجَلَها اِبلعِّنِي فَ َعَرَف نُوٌح َأنَّ اْلَماَء 
وِديِّ فَ بَ ىَن قَ ْريًَة َومَسَّاَها مَثَاِننَي، َفَأْصَبُحوا َذاَت يَ ْوٍم َقْد َنَضَب، فَ َهَبَط ِإىَل َأْسَفِل اجلُْ 

َوَقْد تَ بَ ْلبَ َلْت أَْلِسنَ تُ ُهْم َعَلى مَثَاِننَي لَُغٍة َأَحُدَها اللَِّساُن اْلَعَرِبُّ َفَكاَن اَل يَ ْفَقُه 
اَلُم يُ َعربُِّ  ُهمْ بَ ْعُضُهْم َكاَلَم بَ ْعٍض، وََكاَن نُوٌح َعَلْيِه السَّ  « َعن ْ

( ورواه أيضًا األزرقي يف 4/7947/59626كذا رواه ابن أِب حامت يف تفسريه )  
( البن املنذر وابن أِب حامت 3/345( وعزاه السيوطي يف الدر املنثور )5/77أخبار مكة )

 وابن عساكر. 
 الُم ِإَذا لبس ث واًب أو طعم َعْن سلمان َرِضَي هللُا َعْنُه قَاَل: َكاَن نوح َعَلْيِه السَّ

 طعاًما َقاَل: احلمد هلل فسميِّ عبًدا شكورًا.
( قال السيوطي يف الدر املنثور 2/7490/54567رواه ابن أِب حامت يف تفسريه )

( َواْبن اْلُمْنذر َواْبن أِب َحامِت َواْبن مْرَدَوْيه 52/412(: أخرج اْلفْراَيِبِّ َواْبن جرير )1/744)
ميَان  7/407/4425درك َواحْلَاِكم َوَصححُه )املست َهِقيِّ يف شعب اإْلِ ( َواْلبَ ي ْ

(4/740/3511.)  
وقال السيوطي أيضاً: َوأخرج اْبن جرير َواْبن أِب َحامِت َوالعَّبَ َراينِّ َعن سعيد بن َمْسُعود 

اَلم عبدا شُكورًا َا مسي نوح َعَلْيِه السَّ َحاِبِّ َرِضي هللا َعنُه َقاَل: ِإمنَّ أِلَنَُّه َكاَن ِإذا أكل  الث ََّقِفيِّ الصَّ
 َأو شرب َأو لبس ثواب محد هللا.

 املبحث الثالث
 اآلاثر املروية عن التابعني

ثَ َنا عون بن  ثَ َنا نوح بن قيس، قال: َحدَّ ثَ َنا به نصر بن علي اجلهضمي، قال: َحدَّ َحدَّ
وثالمثائة سنة، أِب شداد، قال: إن هللا تبارك وتعاىل أرسل نوحا إىل قومه وهو ابن َخسني 

فلبث فيهم ألف سنة إال َخسني عاما، مث عاش بعد ذلك َخسني وثالمثائة سنة. كذا رواه ابن 
(.5/520جرير العربي يف اترخيه )  

ثَ َنا َسِعيٌد، َعْن قَ َتاَدَة،  ثَ َنا يَزِيُد ْبُن ُزَرْيٍع، َقاَل: َحدَّ ثَ َنا ِبْشُر ْبُن ُمَعاٍذ، َقاَل: َحدَّ َحدَّ
َماِء َقاَل: ذُكِ  َر لََنا َأنَّ طول السفينة ثالمثائة ِذرَاٍع، َوَعْرَضَها ََخُْسوَن ِذَراًعا، َوطُوهُلَا يف السَّ

َثيِن احْلَاِرُث، قال: حدثنا عبد العزيز، قال: حدثنا مبارك،  َثالثُوَن ِذرَاًعا، َواَببُ َها يف َعْرِضَها َحدَّ

 

نُوٍح الف ذراع ومائيت ذراع، وعرضها ستمائه ِذرَاٍع. ِبذا  َعِن احلََْسِن، َقاَل: َكاَن طُوُل َسِفيَنةِ 
(.5/565السند مروي يف اتريخ العربي )  

ثَ َنا َعْبُد اْلَعزِيِز، َقاَل: َقاَل ُسْفَياُن: َكاَن بَ ْعُضُهْم يَ ُقوُل: َكانُوا  َثيِن احْلَاِرُث، َقاَل: َحدَّ َحدَّ
اَّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ: ))َوما آَمَن َمَعُه ِإالَّ قَِليٌل(( اتريخ العربي  يَ ْعيِن اْلَقِليَل الَِّذيَن َقالَ  -مَثَاِننيَ 

(5/562.)  
ثَ َنا هشيم، عن أِب حممد، عن احلسن، قال: كان  َثيِن يعقوب بن إبراهيم، قال: َحدَّ َحدَّ

تنورا من حجارة، كان حلواء حىت صار إىل نوح، قال: فقيل له: إذا رأيت املاء يفور من التنور، 
( وعنه نقل معظم املفسرين 51/479اركب أنت وأصحابك. رواه ابن جرير يف تفسريه )ف

(.5/564ورواه أيضا يف اترخيه )  
حدثين احلارث، قال: حدثنا احلسن، قال: حدثنا َخَلُف ْبُن َخِليَفَة، َعْن لَْيٍث، َعْن 

نُّوِر، فَ َعِلَمْت ِبِه ا ْمَرأَتُُه َفَأْخبَ َرْتُه، َقاَل: وََكاَن َذِلَك يف اَنِحَيِة ُُمَاِهٍد، َقاَل: نَ َبَع اْلَماُء يف الت َّ
( ويف سنده ليث بن أِب سليم وهو ضعيف.51/479اْلُكوَفِة. رواه العربي يف اترخيه )  

حدثنا احلسن قال، أخربان عبد الرزاق قال، أخربان معمر، عن قتادة يف قوله: )وممن 
)حنن نعلمهم( ، قال: فما ابل أقوام يتكلَّفون علم حولكم من األعراب منافقون( ، إىل قوله: 

الناس؟ فالٌن يف اجلنة وفالن يف النار! فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: ال أدري! لعمري 
أنَت بنفسك أعلم منك أبعمال الناس، ولقد تكلفت شيئا ما تكلفته األنبياء قبلك! قال نيب 

[ ، وقال نيب هللا 557َكانُوا يَ ْعَمُلوَن(  ]سورة الشعراء: هللا نوح عليه السالم: )َوَما ِعْلِمي مبَا  
ُتْم ُمْؤِمِننَي َوَما َأاَن َعَلْيُكْم حِبَِفيٍظ( ]سورة هود:  ٌر َلُكْم ِإْن ُكن ْ شعيب عليه السالم: )بَِقيَُّة اَّللَِّ َخي ْ

فسريه [ ، وقال هللا لنبيه عليه السالم: )ال تعلمهم حنن نعلمهم( . رواه العربي يف ت64
(.7/761( ويف تفسري عبد الرزاق )53/335)  

{ ]هود:  [: َجَبٌل اِبجْلَزِيَرِة، ورد يف صحيح البخاري 33َوَقاَل ُُمَاِهٌد: }اجلُوِديُّ
( معلقاً.3/543)  

الَ  اَلُم َوُهَو َجدُّ َأِب نُوٍح، َويُ َقاُل َجدُّ نُوٍح َعَلْيِهَما السَّ ُم، اَبُب ِذْكِر ِإْدرِيَس َعَلْيِه السَّ  
ةِ »َقاَل قَ َتاَدُة:  صحيح البخاري « أَبْ َقى اَّللَُّ َسِفيَنَة نُوٍح َحىتَّ أَْدرََكَها َأَواِئُل َهِذِه األُمَّ

(4/534.)  
، َعْن  ، َقاَل: حدثنا حجاج، َعْن َأِب َجْعَفٍر الرَّازِيِّ ثَ َنا احْلَُسنْيُ ثَ َنا اْلَقاِسُم، قَاَل: َحدَّ حدَّ

ِفيَنِة يَ ْوَم اْلَعاِشِر ِمَن اْلُمَحرَِّم، فَ َقاَل ِلَمْن َمَعُه: َمْن َكاَن ِمْنُكْم قَ َتاَدَة، َقاَل: هَ  َبَط نُوٌح ِمَن السَّ
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فَ بَ َعَث احلََْماَمَة، فَأَتَ ْتُه ِبَورِِق الزَّيْ ُتوِن، َوَلَعَخْت رِْجَلَها اِبلعِّنِي فَ َعَرَف نُوٌح َأنَّ اْلَماَء 
وِديِّ فَ بَ ىَن قَ ْريًَة َومَسَّاَها مَثَاِننَي، َفَأْصَبُحوا َذاَت يَ ْوٍم َقْد َنَضَب، فَ َهَبَط ِإىَل َأْسَفِل اجلُْ 

َوَقْد تَ بَ ْلبَ َلْت أَْلِسنَ تُ ُهْم َعَلى مَثَاِننَي لَُغٍة َأَحُدَها اللَِّساُن اْلَعَرِبُّ َفَكاَن اَل يَ ْفَقُه 
اَلُم يُ َعربُِّ  ُهمْ بَ ْعُضُهْم َكاَلَم بَ ْعٍض، وََكاَن نُوٌح َعَلْيِه السَّ  « َعن ْ

( ورواه أيضًا األزرقي يف 4/7947/59626كذا رواه ابن أِب حامت يف تفسريه )  
( البن املنذر وابن أِب حامت 3/345( وعزاه السيوطي يف الدر املنثور )5/77أخبار مكة )

 وابن عساكر. 
 الُم ِإَذا لبس ث واًب أو طعم َعْن سلمان َرِضَي هللُا َعْنُه قَاَل: َكاَن نوح َعَلْيِه السَّ

 طعاًما َقاَل: احلمد هلل فسميِّ عبًدا شكورًا.
( قال السيوطي يف الدر املنثور 2/7490/54567رواه ابن أِب حامت يف تفسريه )

( َواْبن اْلُمْنذر َواْبن أِب َحامِت َواْبن مْرَدَوْيه 52/412(: أخرج اْلفْراَيِبِّ َواْبن جرير )1/744)
ميَان  7/407/4425درك َواحْلَاِكم َوَصححُه )املست َهِقيِّ يف شعب اإْلِ ( َواْلبَ ي ْ

(4/740/3511.)  
وقال السيوطي أيضاً: َوأخرج اْبن جرير َواْبن أِب َحامِت َوالعَّبَ َراينِّ َعن سعيد بن َمْسُعود 

اَلم عبدا شُكورًا َا مسي نوح َعَلْيِه السَّ َحاِبِّ َرِضي هللا َعنُه َقاَل: ِإمنَّ أِلَنَُّه َكاَن ِإذا أكل  الث ََّقِفيِّ الصَّ
 َأو شرب َأو لبس ثواب محد هللا.

 املبحث الثالث
 اآلاثر املروية عن التابعني

ثَ َنا عون بن  ثَ َنا نوح بن قيس، قال: َحدَّ ثَ َنا به نصر بن علي اجلهضمي، قال: َحدَّ َحدَّ
وثالمثائة سنة، أِب شداد، قال: إن هللا تبارك وتعاىل أرسل نوحا إىل قومه وهو ابن َخسني 

فلبث فيهم ألف سنة إال َخسني عاما، مث عاش بعد ذلك َخسني وثالمثائة سنة. كذا رواه ابن 
(.5/520جرير العربي يف اترخيه )  

ثَ َنا َسِعيٌد، َعْن قَ َتاَدَة،  ثَ َنا يَزِيُد ْبُن ُزَرْيٍع، َقاَل: َحدَّ ثَ َنا ِبْشُر ْبُن ُمَعاٍذ، َقاَل: َحدَّ َحدَّ
َماِء َقاَل: ذُكِ  َر لََنا َأنَّ طول السفينة ثالمثائة ِذرَاٍع، َوَعْرَضَها ََخُْسوَن ِذَراًعا، َوطُوهُلَا يف السَّ

َثيِن احْلَاِرُث، قال: حدثنا عبد العزيز، قال: حدثنا مبارك،  َثالثُوَن ِذرَاًعا، َواَببُ َها يف َعْرِضَها َحدَّ

 

نُوٍح الف ذراع ومائيت ذراع، وعرضها ستمائه ِذرَاٍع. ِبذا  َعِن احلََْسِن، َقاَل: َكاَن طُوُل َسِفيَنةِ 
(.5/565السند مروي يف اتريخ العربي )  

ثَ َنا َعْبُد اْلَعزِيِز، َقاَل: َقاَل ُسْفَياُن: َكاَن بَ ْعُضُهْم يَ ُقوُل: َكانُوا  َثيِن احْلَاِرُث، َقاَل: َحدَّ َحدَّ
اَّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ: ))َوما آَمَن َمَعُه ِإالَّ قَِليٌل(( اتريخ العربي  يَ ْعيِن اْلَقِليَل الَِّذيَن َقالَ  -مَثَاِننيَ 

(5/562.)  
ثَ َنا هشيم، عن أِب حممد، عن احلسن، قال: كان  َثيِن يعقوب بن إبراهيم، قال: َحدَّ َحدَّ

تنورا من حجارة، كان حلواء حىت صار إىل نوح، قال: فقيل له: إذا رأيت املاء يفور من التنور، 
( وعنه نقل معظم املفسرين 51/479اركب أنت وأصحابك. رواه ابن جرير يف تفسريه )ف

(.5/564ورواه أيضا يف اترخيه )  
حدثين احلارث، قال: حدثنا احلسن، قال: حدثنا َخَلُف ْبُن َخِليَفَة، َعْن لَْيٍث، َعْن 

نُّوِر، فَ َعِلَمْت ِبِه ا ْمَرأَتُُه َفَأْخبَ َرْتُه، َقاَل: وََكاَن َذِلَك يف اَنِحَيِة ُُمَاِهٍد، َقاَل: نَ َبَع اْلَماُء يف الت َّ
( ويف سنده ليث بن أِب سليم وهو ضعيف.51/479اْلُكوَفِة. رواه العربي يف اترخيه )  

حدثنا احلسن قال، أخربان عبد الرزاق قال، أخربان معمر، عن قتادة يف قوله: )وممن 
)حنن نعلمهم( ، قال: فما ابل أقوام يتكلَّفون علم حولكم من األعراب منافقون( ، إىل قوله: 

الناس؟ فالٌن يف اجلنة وفالن يف النار! فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: ال أدري! لعمري 
أنَت بنفسك أعلم منك أبعمال الناس، ولقد تكلفت شيئا ما تكلفته األنبياء قبلك! قال نيب 

[ ، وقال نيب هللا 557َكانُوا يَ ْعَمُلوَن(  ]سورة الشعراء: هللا نوح عليه السالم: )َوَما ِعْلِمي مبَا  
ُتْم ُمْؤِمِننَي َوَما َأاَن َعَلْيُكْم حِبَِفيٍظ( ]سورة هود:  ٌر َلُكْم ِإْن ُكن ْ شعيب عليه السالم: )بَِقيَُّة اَّللَِّ َخي ْ

فسريه [ ، وقال هللا لنبيه عليه السالم: )ال تعلمهم حنن نعلمهم( . رواه العربي يف ت64
(.7/761( ويف تفسري عبد الرزاق )53/335)  

{ ]هود:  [: َجَبٌل اِبجْلَزِيَرِة، ورد يف صحيح البخاري 33َوَقاَل ُُمَاِهٌد: }اجلُوِديُّ
( معلقاً.3/543)  

الَ  اَلُم َوُهَو َجدُّ َأِب نُوٍح، َويُ َقاُل َجدُّ نُوٍح َعَلْيِهَما السَّ ُم، اَبُب ِذْكِر ِإْدرِيَس َعَلْيِه السَّ  
ةِ »َقاَل قَ َتاَدُة:  صحيح البخاري « أَبْ َقى اَّللَُّ َسِفيَنَة نُوٍح َحىتَّ أَْدرََكَها َأَواِئُل َهِذِه األُمَّ

(4/534.)  
، َعْن  ، َقاَل: حدثنا حجاج، َعْن َأِب َجْعَفٍر الرَّازِيِّ ثَ َنا احْلَُسنْيُ ثَ َنا اْلَقاِسُم، قَاَل: َحدَّ حدَّ

ِفيَنِة يَ ْوَم اْلَعاِشِر ِمَن اْلُمَحرَِّم، فَ َقاَل ِلَمْن َمَعُه: َمْن َكاَن ِمْنُكْم قَ َتاَدَة، َقاَل: هَ  َبَط نُوٌح ِمَن السَّ
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َصاِئًما فَ ْليُِتمَّ َصْوَمُه، َوَمْن َكاَن ِمْنُكْم ُمْفِعرًا فَ ْلَيُصْم. رواه ابن جرير العربي يف تفسريه 
(51/444 )  

، َعْن َوَأْخبَ َراَن يُوُنُس بن عبد األ على قراءة، َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َوْهٍب، ثنا َمْسَلَمُة ْبُن ُعَليِّ
َسِعيِد ْبِن َبِشرٍي، َعْن قَ َتاَدَة َأنَّ نُوًحا بُِعَث ِمَن اجْلَزِيَرِة. رواه ابن أِب حامت يف تفسريه 

( البن عساكر أيضاً.4/365( وعزاه السيوطي يف الدر املنثور )1/5193)  
نتائج البحثاخلامتة وأهم   

بعد هذا السرد السريع ألهم النصوص األثرية الواردة يف قصة نوح عليه السالم من 
أحاديث نبوية وأقوا الصحابة والتابعني رضوان هللا عليهم تنبني أنه كما كانت قصة نوح 

( 34شكلت حيزًا كبرياً من بني آايت القرآن الكرَي إذ ورد اسن نيب هللا نوح عليه السالم يف )
موضعاً يف القرآن الكرَي فكذلك ورد يف كثري من األحاديث النبوية وكذلك يف أقوال الصحابة 
أيضًا تدل على أمهية هذه القصة من الناحية العقدية والدعوية وذلك ألنه أول نيب أرسل 
بعدما احنر الناس عن عقيدة التوحيد وانتشر الشرك على ظهر األرض فبعث هللا نوحا ودعا يف 

 ألف سنة تقريبا وبعدما يئس عليه السالم دعا ربه بتعهري األرض من براثن الشرك قومه يف
فتقبل دعوته وحصل ما حصل وجنى هللا نوحًا ومن آمن معه وورث هللا عباده الصاحلني 

:األرض وانتشرت التوحيد يف أول أمره من األرض املباركة كردستان وهذه أهم نتائج البحث  
السالم شكلت حيزا كبريا بني النصوص الواردة من أن قصة نوح عليه  -5

 أحاديث وآاثر.
تكمن أمهية قصة نوح عليه السالم يف اعتباره أول رسول أرسله هللا  -7

لتصحيح عقيدة الناس  بعدما انتشر الشرك وعبادة األواثن على ظهر 
 األرض.

أن قصة نوح كباقي قصص األنبياء واألمم السالفة وردت فيها أحاديث  -4
 وضعيفة وموضوعة. صحيحة

من انحية األمهية والغاية املرجوة من ذكر قصص األنبياء من أخذ الدروس  -3
والعربة وردت أحاديث صحيحة يف قصة نوح كباقي قصص األنبياء عليهم 

 السالم.
يف قصة نوح الدروس والعرب الكثرية اليت يستفيد منها الدعاة واملصلحون  -1

 هلداية الناس والصرب على أذاهم.

 

ا يئس نيب هللا نوح عليه السالم من هداية قومه دعا ربه بتعري األرض بعدم -4
من رجسهم فاستجاب هللا دعوته وفار التنور وحصل العوفان واستقرت 
سفينة نوح عليه السالم يف األرض املباركة كردستان ومنها انتشر التوحيد 

 مرة أخرى .   ةهللا ويل التوفيق.
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َصاِئًما فَ ْليُِتمَّ َصْوَمُه، َوَمْن َكاَن ِمْنُكْم ُمْفِعرًا فَ ْلَيُصْم. رواه ابن جرير العربي يف تفسريه 
(51/444 )  

، َعْن َوَأْخبَ َراَن يُوُنُس بن عبد األ على قراءة، َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َوْهٍب، ثنا َمْسَلَمُة ْبُن ُعَليِّ
َسِعيِد ْبِن َبِشرٍي، َعْن قَ َتاَدَة َأنَّ نُوًحا بُِعَث ِمَن اجْلَزِيَرِة. رواه ابن أِب حامت يف تفسريه 

( البن عساكر أيضاً.4/365( وعزاه السيوطي يف الدر املنثور )1/5193)  
نتائج البحثاخلامتة وأهم   

بعد هذا السرد السريع ألهم النصوص األثرية الواردة يف قصة نوح عليه السالم من 
أحاديث نبوية وأقوا الصحابة والتابعني رضوان هللا عليهم تنبني أنه كما كانت قصة نوح 

( 34شكلت حيزًا كبرياً من بني آايت القرآن الكرَي إذ ورد اسن نيب هللا نوح عليه السالم يف )
موضعاً يف القرآن الكرَي فكذلك ورد يف كثري من األحاديث النبوية وكذلك يف أقوال الصحابة 
أيضًا تدل على أمهية هذه القصة من الناحية العقدية والدعوية وذلك ألنه أول نيب أرسل 
بعدما احنر الناس عن عقيدة التوحيد وانتشر الشرك على ظهر األرض فبعث هللا نوحا ودعا يف 

 ألف سنة تقريبا وبعدما يئس عليه السالم دعا ربه بتعهري األرض من براثن الشرك قومه يف
فتقبل دعوته وحصل ما حصل وجنى هللا نوحًا ومن آمن معه وورث هللا عباده الصاحلني 

:األرض وانتشرت التوحيد يف أول أمره من األرض املباركة كردستان وهذه أهم نتائج البحث  
السالم شكلت حيزا كبريا بني النصوص الواردة من أن قصة نوح عليه  -5

 أحاديث وآاثر.
تكمن أمهية قصة نوح عليه السالم يف اعتباره أول رسول أرسله هللا  -7

لتصحيح عقيدة الناس  بعدما انتشر الشرك وعبادة األواثن على ظهر 
 األرض.

أن قصة نوح كباقي قصص األنبياء واألمم السالفة وردت فيها أحاديث  -4
 وضعيفة وموضوعة. صحيحة

من انحية األمهية والغاية املرجوة من ذكر قصص األنبياء من أخذ الدروس  -3
والعربة وردت أحاديث صحيحة يف قصة نوح كباقي قصص األنبياء عليهم 

 السالم.
يف قصة نوح الدروس والعرب الكثرية اليت يستفيد منها الدعاة واملصلحون  -1

 هلداية الناس والصرب على أذاهم.

 

ا يئس نيب هللا نوح عليه السالم من هداية قومه دعا ربه بتعري األرض بعدم -4
من رجسهم فاستجاب هللا دعوته وفار التنور وحصل العوفان واستقرت 
سفينة نوح عليه السالم يف األرض املباركة كردستان ومنها انتشر التوحيد 

 مرة أخرى .   ةهللا ويل التوفيق.
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 امللخص:

ال شك أن القصص إحدى األساليب الرسالية اليت تضمنها القرآن الكرمي من أجل الوصول   
ابلفكرة احلق اليت ترتبط ابهلل وابلطريق  –عن اقتناع  –اىل عقل االنسان وشعوره حىت يؤمن 

 املستقيم الذي يصل ابإلنسان اىل حب االميان ابهلل عزو جل.

م( من القصص الديين املشرتك يف كل من الرتاث اليهودي وتعترب قصة نيب هللا نوح )عليه السال
واملسيحي واإلسالمي، فهي تكون جزءاً من قصة اخللق يف الدايانت التوحيدية، واستناداً إليها 

بنت هذه الدايانت نظرهتا اىل االنسان من حيث طبيعته وعالقته ابلكون والطبيعة وعالقته 
 أيضاً خبالقه.

دايانت التوحيدية الثالثة على البناء العام لقصة نيب هللا نوح )عليه وعلى الرغم من اتفاق ال
السالم( وعمره الطويل وحدوث الفيضان العام يف عهده، وقصة الفلك )= السفينة( 

واستقرارها على اجلبل، إال أن هناك بعض االختالفات يف التفاصيل، حول هل عم الفيضان 
أي املنطقة احمليطة جببل اجلودي، فضاًل عن مكان  الكرة األرضية أبمجعها؟، أو جزء منها؟،

، وجبال 44استقرار السفينة يف جبل اجلودي وفق نص القرآن الكرمي يف سورة هود، اآلية 
آرارات وفق نصوص العهد القدمي من الكتاب املقدس، وحتديداً سفر التكوين، االصحاح 

                                                 
 Prof. Dr., Zaho Üniversitesi, Beşeri Bilimler Fakültesi, Irak. 
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دن واملساجد واالديرة املنبثة حول جبل ، ابإلضافة اىل اإلشارة اىل القرى وامل 4العدد –الثامن 
هشتيان. –اجلودي، على سبيل املثال: قرية الثماين   

 متهيد:

 -أو "مكان النسب"، املكان الذي استقر فيه الُفلك  نوح حمل نبوءة يعد جبل اجلودي، 
ًقا للتقاليد املسيحية واإلسالمية املبكرة جًدا، واستناداً اىل ما الطوفان العظيم بعد السفينة ، َوف ْ

السابع، يف اليوم السابع  سفر التكوين:]واستقر الفلك يف الشهر -ورد يف الكتاب املقدس 
(، وبناًء على ما ورد على 4)االصحاح الثامن، العدد عشر من الشهر، على جبال أراراط[،

َواَي ََسَاُء أَْقِلِعي َوِغيَض اْلَماُء َوُقِضَي اأْلَْمُر ﴿َوِقيَل اَي أَْرُض ابْ َلِعي َماَءِك  الكرمي(: القرآن يف
 . 44،سورة هود، اآلية  َواْستَ َوْت َعَلى اجْلُوِديِّ َوِقيَل بُ ْعًدا لِْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي﴾

، كما جاء ذكره يف كتاب سورة هود دون حتديد مكانه يف القرآن وردت قصة جبل اجلودي يف
" إن أردت بعد  :فقال  م073ه /063احلسن بن أمحد اهلمداين املتوىف سنة 

وكان الثراثرعن ميينك وأكثر أهل املوصل مذحج وهي ربيعة فإن  بتكريت مررت املوصل أرض
وخلف  األكراد تياسرت منها وقعت يف اجلبل املسمى ابجلودي يسكنه ربيعة وخلفه

وجبل ابرما يسمى اليوم  احلديثة ، وإن تيامنت من املوصل تريد بغداد لقيتك األرمن األكراد
 .1محرين"

وقد عرف البلدانيون )= اجلغرافيون( املسلمون جبل اجلودي ابلقول:"...هو جبل مطل على 
جزيرة ابن عمر يف اجلانب الشرقي من دجلة من أعمال املوصل، عليه استوت سفينة نوح 

)علي ه السالم(، ملا نضب املاء، و يف التوراة : أمر هللا عز وجل، نوحاً، عليه السالم، أن يعمل 
هلا ثالمثائة ذراع و عرضها مخسون ذراعاً وَسكها ثالثون ذراعاً وكانت من خشب سفينة طو 

الشمشاد مقرية ابلقار، وجاء الطوفان يف سنة الستمائة من عمر نوح، عليه السالم، يف الشهر 
الثاين يف اليوم السابع عشر منه، وأقام املطر أربعني يوماً وأربعني ليلة ، وأقام املاء على األرض 

ومخسني يوماً ، واستقرت السفينة على اجلودي" يف الشهر السابع يف اليوم السابع عشر  مائة
منه، وملا كان يف سنة إحدى وستمائة من عمر نوح يف اليوم األول من الشهر األول خف 

                                                 
1 -  ، جمة والنشر ، صفة جزيرة العرب، )الرياض: دار اليمامة للبحث والتر ي

 م(، ص8002الهمدان 

 

املاء من األرض، ويف الشهر الثاين يف اليوم السابع والعشرين منه جفت األرض وخرج نوح 
ة وبىن مسجداً ومذحباً هللا تعاىل وقرب قرابانً، هذا لفظ تعريب التوراة ومن معه من السفين

.2حرفاً حرفاً؛ ومسجد نوح، عليه السالم، موجود إىل اآلن ابجلودي"  

ويرى من جزيرة ابن عمر )= اجلزيرة(، من شرقيها، جبل اجلودي. ويف قمته مسجد نوح، 
وضعه يف اجلزيرة وما حددته الرواايت وحتت اجلبل قرية الثمانني، وهو اجلبل الذي يتفق م

.0اإلسالمية  

أبهنا قرية تقع أسفل جبل  4ه ( قرية الثمانني043وقد عرف االصطخري )املتوىف سنة 
اجلودي، قيل إن مجيع من كانوا مع النيب نوح يف سفينة النجاة، اليت استوت على اجلودي، 

غري أن بلدانياً آخر أشار اىل جبل مثانون رجاًل إذ بنوا تلك القرية ومل يعقب منهم أحد. 
اجلودي بشكل خمتلف بقوله:" ودمشق هي إرُم ذات الِعماِد وكانت قبل دار نوح صلِّى هللا 

، جبل َقرَدى )= قردي(، وملا   عليه ومن جبل لبنان كان مبتدأ سفينته، واستوت على اجلُوديِّ
.5ملك كان يف األرض"كثر ولد نوح نزلوا اببل السواد يف ملك منرود بن كوش وهو أول   

فيما جاء تعريف قرية الثمانني )= هشتيان ابللغة الكردية( عند ابن حوقل النصييب )املتوىف بعد 
ه ( بقوله: "وجبل اجلودي بقرب اجلزيرة وفيه القرية املعروفة بثمنني اليت يقال إن 077سنة

ىل واستوفت على سفينة نوح عليه السلم )= هكذا ورد يف النص( استقرت عليه لقوله تعا
، )ويتصل هذا اجلبل كما ذكرت ابلثغور ابللكام ويقال أنِّ مجيع من كان مع نوح عليه  اجلوديِّ

 .6السلم يف السفينة مثانون رجاًل فبنوا هذه القرية ومل يعقب منهم أحد فُسميِّت ابسم عددهم"

                                                 
وت، دار صادر،  - 2  .620071- 678، ص8م(، ج6821ياقوت الحموي، معجم البلدان، )بتر
قية،   -3 نج، ُبلدان الخالفة الشر وت: مؤسسة كي لستر ترجمة: بشتر فرنسيس وكوركيس عواد، )بتر

  .681م(، ص6821 -ـه 6001، 8الرسالة، ط
نخ عاصمة الوالية، نعرف حاليًا باسم  -4 ق من مدينة شر : ال تزال هذه القرية باقية وتقع اىل الشر الثمانير 

  هشتيان. 
ي القاسم عبيد هللا بن عبد هللا، المسالك  -5 وت: مطبعة بريل  –والممالك، )بريل ابن خرداذبه، أن   –بتر

ة من باب االساطتر والخرافات 77 – 71م(، ص6228دار صادر،  ي اعتقاد الباحث أن الفقرة األختر
؛ ف 

 . ًا ما حشيت بها كتب المؤرخير  والبلدانيير  ي كثتر  التر
وت: مطبعة بريل  –كتاب صورة األرض، )ليدن    - 6  .888م(، ص6882دار صادر،  –بتر
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هنا مدينة تقع على وقد تطورت هذه القرية اىل مدينة، فقد وصفها املقدسي يف املائة الرابعة أب
، وأضاف:" ملا خرج نوح من السفينة بىن قرية وَسِّاها 7هنر غزير يقبل من أرمينية حتت اجلودي

مثانني، وكانت أول قرية بعد الطوفان بناها نوح بعددهم لكل رجل ممِّن معه بيتاً فهي أول 
. وَساها املستويف 9ية(، وهي تقع على مرحلة مشال احَلَسنية )= زاخو احلال8مدينة بنيت ابجلزيرة

القزويين بسوق مثانني، وقال إن اخلراب كان مستحوذاً عليها يف أايمه )القرن الثامن اهلجري/ 
. 13الرابع عشر امليالدي(  

فيما عرفها ايقوت احلموي يف القرن السابع اهلجري/ الثالث عشر امليالدي ابلقول: بليدة  
 فوق املوصل، كان أول من نزله نوح، عليه عند جبل اجلودي" قرب جزيرة ابن عمر التغليب

السالم ملا خرج من السفينة ومعه مثانون إنساانً، فبنوا هلم مساكن هبذا املوضع وأقاموا به، 
فسمي املوضع هبم، مث أصاهبم وابء فمات الثمانون غري نوح )عليه السالم( وولده، فهو أبو 

 .11البشر كلهم..." 

ه ( أول بلداين أشار اىل وجود دير على قمة جبل اجلودي 662ويعد القزويين )املتوىف سنة
 .12مبين منذ أايم نوح ومل تتجدد عمارته اىل أايمه

وخبصوص مدينة شرانخ فال تتوفر عنها معلومات يف املصادر اإلسالمية، ميكن أن تكون قد 
ن بنيت على أنقاض مدينة الثمانني )= هشتيان(، والدليل على ذلك قرهبا أي األخرية م

 مدينة شرانخ احلالية عاصمة الوالية الرتكية.

 

 

                                                 
ي معرفة األقاليم، ا - 7

ي بكر، أحسن التقاسيم ف  ، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أن  لمقدسي
وت: دار الكتب العلمية، ـه(، 6080 –م 8001علق عليه ووضع حواشيه: محمد أمير  الضناوي، )بتر

 .681ص
ي معرفة األقاليم، ص -8

، أحسن التقاسيم ف   .687المقدسي
، المصدر السابق - 9  .610، صالمقدسي

قية، ص - 10 نج، ُبلدان الخالفة الشر ي كتابه 680 – 681لستر
ي ف 
 نقاًل عن ابن المستوف 

 .20، ص8ياقوت الحموي، معجم البلدان، المصدر السابق، ج - 11
وت: دار صادر، د، ت(، ص -12  .10م(، ص8062 .118آثار البالد وأخبار العباد، )بتر

 

 الفصل األول

قصة النيب نوح يف القرآن الكرمي واملصادر اإلسالمية حىت استقرار السفينة 
 على جبل اجلودي

وردت قصة طوفان نيب هللا نوح الشهرية يف الكتب السماوية الثالث التوراة واالجنيل والقرآن    
الكرمي، حيث ذكرت الكتب السماوية مجيعها قصة طوفان عظيم حدث لقوم سيدان نوح عليه 
السالم وأدى إىل إغراق الكفار والعاصني من البشر عدا املؤمنني الذين ركبوا مع نوح يف سفينة 

 .لنجاة، تلك السفينة اليت صنعها نوح بنفسه وبوحي من هللا تعاىل وحتت رعايتها

وكان الناس يعتقدون حىت أواخر القرن التاسع عشر أن التوراة هي أقدم مصدر لقصة الطوفان 
 3660م عثر على نسخة من رواية الطوفان البابلية ويف الفرتة بني 3680لكن يف عام 

أمريكية اللوح الطيين الذي حيتوي على القصة السومرية  م اكتشفت بعثة أثرية3033و
للطوفان يف مدينة نيبور)نفر( يف جنوب العراق. ويبدو من طابع الكتابة اليت كتبت هبا القصة 

 13.السومرية أهنا تعود إىل ما يقرب من ثالثة آالف عام قبل امليالد

لطوفان؛ حيث أننا جند تقريبا وجدير ابلذكر أنه تقريبا مل ختل ذاكرة من الشعوب من قصة ا
أسطورة حول الطوفان تنحدر من ذاكرة شعوب خمتلفة تتحدث عن هذا  833أكثر من 

احلدث العاملي مثل: البابليون، السومريون، األشوريون، الفرس، اليوانن، الربازيل، اهلند، 
هلادي، وحىت الصني، اتيالند، وحىت يف اسرتاليا عند السكان األصليني، ومعظم جزر احمليط ا

بني اهلنود احلمر السكان األصليني لألمريكيتني، وأوراب وأفريقيا. ومجيع قصص الطوفان اليت 
وردت سواء يف الدايانت السماوية أو يف األساطري العراقية القدمية أوغريها تتفق أغلبها على 

                                                 
ي للكتاب، خزعل الماجدي، أنبياء سومريون، )الدار  -13

 .018م(، ص8062البيضاء: المركز الثقاف 
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ة جبل، ومجيع أن اإلهالك مث بطغيان املاء، وأن جناة الناجني قد متت يف سفينة رست على قم
 .34الكتب السماوية اتفقت على حدوث الطوفان يف عهد سيدان نوح عليه السالم

وكان الناس يعتقدون حىت أواخر القرن املاضي أن التوراة هي أقدم مصدر لقصة الطوفان، 
م على نسخة من 3680ولكن االكتشافات احلديثة أثبتت غري ذلك؛ حيث عثر يف عام 

م. اكتشفت أول بعثة أثرية 3033م،  3660. ويف الفرتة ما بني رواية الطوفان البابلية
أمريكية قامت ابلتنقيب يف العراق اللوح الطيين الذي حيتوي على القصة السومرية للطوفان يف 

مدينة "نيبور" )نفر( وهي أقدم قصة للطوفان، ومن بعدها جاءت القصة البابلية ...اخل. كما 
 .رمي يف كثري من السور واآلايتجاء ذكر الطوفان يف القرآن الك

 قصة الطوفان يف القرآن الكرمي

وطبقا  .جاء ذكر الطوفان يف القرآن الكرمي يف كثري من السور واآلايت يف مواضع متعددة   
 083للقرآن الكرمي تتلخص قصة الطوفان يف عدة مراحل: دعوة سيدان نوح لقومه فرتة طويلة 

عاما وعدم استجابتهم له إال قليل، مث توجه نوح إىل هللا ابلدعاء على قومه، مث أمر هللا تعاىل 
مي فإن سيدان نوح بصناعة السفينة، وما تالها من حدوث الطوفان. واستنادا اىل القرآن الكر 

الطوفان عندما حدث مر مبراحل متتالية ومتنامية: فبعد أن بين نوح السفينة بوحي من ربه 
وحتت عينه ورعايته أعطاه هللا عالمة يعرف هبا بداية الطوفان حىت يتمكن أن حيمل من معه 

 وما لديه يف تلك السفينة يف الوقت املناسب.

لقرآنية يف سورة هود ألهنا تفي ابلغرض، ال وخبصوص موضوع حبثنا فإننا سوف ندرج اآلايت ا
سيما وان سفينة نوح استقرت يف األخري على جبل اجلودي }َوِقيَل اَي أَْرُض ابْ َلِعي َماَءِك َواَي 

نَي{. ََسَاُء أَْقِلِعي َوِغيَض اْلَماُء َوُقِضَي اأْلَْمُر َواْستَ َوْت َعَلى اجْلُوِديِّ َوِقيَل بُ ْعًدا لِْلَقْوِم الظَّاِلمِ 
 .44سورة هود: اآلية 

                                                 
ي للتنظيمات المتطرفة  -14

ي الخطاب الصحف 
دراسة تحليلية  :حسير  محمد ربيع، سيميائية الصورة ف 

 -وفًقا لمقاربة روالن بارت، مجلة البحوث اإلعالمية سمبولوجية لعينة من الرسائل البرصية مجلة دابق
 .161م، ص8067أكتوبر  -ـه 6018الربعون، محرم جامعة االزهر، العدد الثامن وا

 

( َأْن اَل تَ ْعُبُدوا ِإالَّ اَّللََّ ِإينِِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم 28َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا ِإىَل قَ ْوِمِه ِإينِِّ َلُكْم َنِذيٌر ُمِبنٌي  )
ِإالَّ َبَشرًا ِمثْ َلَنا َوَما نَ رَاَك  ( فَ َقاَل اْلَمأَلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَ ْوِمِه َما نَ رَاكَ 26َعَذاَب يَ ْوٍم أَلِيٍم  )

َنا ِمْن َفْضٍل َبْل َنظُنُُّكْم َكا ِذِبنَي  ات َّبَ َعَك ِإالَّ الَِّذيَن ُهْم أَرَاِذلَُنا اَبِدَي الرَّْأِي َوَما نَ َرى َلُكْم َعَلي ْ
َيْت َعَلْيُكْم ( َقاَل اَي قَ ْوِم أَرَأَيْ ُتْم ِإْن ُكْنُت َعَلى بَ يَِّنٍة ِمْن َرّبِّ َوآاتَ 27) ين َرمْحًَة ِمْن ِعْنِدِه فَ ُعمِّ

( َواَي قَ ْوِم اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َمااًل ِإْن َأْجرَِي ِإالَّ َعَلى اَّللَِّ َوَما 26أَنُ ْلزُِمُكُموَها َوأَنْ ُتْم هَلَا َكارُِهوَن  )
( َواَي قَ ْوِم َمْن يَ ْنُصُرين 20ِكينِّ أَرَاُكْم قَ ْوًما ََتَْهُلوَن  )َأاَن ِبطَارِِد الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َُّهْم ُماَلُقو َرهبِِّْم َولَ 

ُروَن  ) ( َواَل أَُقوُل َلُكْم ِعْنِدي َخَزاِئُن اَّللَِّ َواَل َأْعَلُم اْلَغْيَب َواَل 03ِمَن اَّللَِّ ِإْن َطَرْدتُ ُهْم أََفاَل َتذَكَّ
ُ َأْعَلُم مبَا يف أَنْ ُفِسِهْم ِإينِِّ  أَُقوُل ِإينِِّ َمَلٌك َواَل أَُقوُل لِلَِّذينَ  رًا اَّللَّ ُ َخي ْ تَ ْزَدرِي َأْعيُ ُنُكْم َلْن يُ ْؤتِيَ ُهُم اَّللَّ

( َقاُلوا اَي نُوُح َقْد َجاَدْلتَ َنا َفَأْكثَ ْرَت ِجَدالََنا َفْأتَِنا مبَا َتِعُداَن ِإْن ُكْنَت ِمَن 03ِإًذا َلِمَن الظَّاِلِمنَي  )
اِدِقنَي   ُ ِإْن َشاَء َوَما أَنْ ُتْم مبُْعِجزِيَن  )02)الصَّ َا ََيْتِيُكْم ِبِه اَّللَّ َفُعُكْم 00( َقاَل ِإمنَّ ( َواَل يَ ن ْ

ُ يُرِيُد َأْن يُ ْغِوَيُكْم ُهَو َربُُّكْم َوِإلَْيِه تُ ْرَجُعونَ  ( 04)  ُنْصِحي ِإْن َأَرْدُت َأْن أَْنَصَح َلُكْم ِإْن َكاَن اَّللَّ
تَ َريْ ُتُه فَ َعَليَّ ِإْجَراِمي َوَأاَن َبرِيٌء ممَّا َُتْرُِموَن  ) أَْم يَ ُقوُلونَ  تَ رَاُه ُقْل ِإِن اف ْ ( َوأُوِحَي ِإىَل نُوٍح أَنَُّه 08اف ْ

َتِئْس مبَا َكانُوا يَ ْفَعُلوَن  ) ِنَنا ( َواْصَنِع اْلُفْلَك أِبَْعيُ 06َلْن يُ ْؤِمَن ِمْن قَ ْوِمَك ِإالَّ َمْن َقْد آَمَن َفاَل تَ ب ْ
( َوَيْصَنُع اْلُفْلَك وَُكلََّما َمرَّ َعَلْيِه َمأَلٌ ِمْن 07َوَوْحِيَنا َواَل خُتَاِطْبيِن يف الَِّذيَن ظََلُموا ِإن َُّهْم ُمْغَرُقوَن  )

ْوَف تَ ْعَلُموَن ( َفسَ 06قَ ْوِمِه َسِخُروا ِمْنُه َقاَل ِإْن َتْسَخُروا ِمنَّا َفِإانَّ َنْسَخُر ِمْنُكْم َكَما َتْسَخُروَن  )
لُّ َعَلْيِه َعَذاٌب ُمِقيٌم  ) ْل 00َمْن ََيْتِيِه َعَذاٌب ُُيْزِيِه َوحيَِ نُّوُر قُ ْلَنا امحِْ ( َحىتَّ ِإَذا َجاَء أَْمُراَن َوَفاَر الت َّ

َوَما آَمَن َمَعُه ِإالَّ قَِليٌل   ِفيَها ِمْن ُكلِّ َزْوَجنْيِ اثْ نَ نْيِ َوَأْهَلَك ِإالَّ َمْن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل َوَمْن آَمنَ 
( َوِهَي ََتْرِي هِبِْم يف 43( َوَقاَل ارَْكُبوا ِفيَها ِبْسِم اَّللَِّ ََمَْراَها َوُمْرَساَها ِإنَّ َرّبِّ َلَغُفوٌر َرِحيٌم  )43)

( 42َنا َواَل َتُكْن َمَع اْلَكاِفرِيَن  )َمْوٍج َكاجْلَِباِل َواَنَدى نُوٌح ابْ َنُه وََكاَن يف َمْعزٍِل اَي بُ يَنَّ ارَْكْب َمعَ 
 َقاَل َسآِوي ِإىَل َجَبٍل يَ ْعِصُميِن ِمَن اْلَماِء َقاَل اَل َعاِصَم اْليَ ْوَم ِمْن أَْمِر اَّللَِّ ِإالَّ َمْن َرِحَم َوَحالَ 

نَ ُهَما اْلَمْوُج َفَكاَن ِمَن اْلُمْغَرِقنَي  ) اَءِك َواَي ََسَاُء أَْقِلِعي َوِغيَض ( َوِقيَل اَي َأْرُض ابْ َلِعي مَ 40بَ ي ْ
 .38(44اْلَماُء َوُقِضَي اأْلَْمُر َواْستَ َوْت َعَلى اجْلُوِديِّ َوِقيَل بُ ْعًدا لِْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي)
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ة جبل، ومجيع أن اإلهالك مث بطغيان املاء، وأن جناة الناجني قد متت يف سفينة رست على قم
 .34الكتب السماوية اتفقت على حدوث الطوفان يف عهد سيدان نوح عليه السالم

وكان الناس يعتقدون حىت أواخر القرن املاضي أن التوراة هي أقدم مصدر لقصة الطوفان، 
م على نسخة من 3680ولكن االكتشافات احلديثة أثبتت غري ذلك؛ حيث عثر يف عام 

م. اكتشفت أول بعثة أثرية 3033م،  3660. ويف الفرتة ما بني رواية الطوفان البابلية
أمريكية قامت ابلتنقيب يف العراق اللوح الطيين الذي حيتوي على القصة السومرية للطوفان يف 

مدينة "نيبور" )نفر( وهي أقدم قصة للطوفان، ومن بعدها جاءت القصة البابلية ...اخل. كما 
 .رمي يف كثري من السور واآلايتجاء ذكر الطوفان يف القرآن الك

 قصة الطوفان يف القرآن الكرمي

وطبقا  .جاء ذكر الطوفان يف القرآن الكرمي يف كثري من السور واآلايت يف مواضع متعددة   
 083للقرآن الكرمي تتلخص قصة الطوفان يف عدة مراحل: دعوة سيدان نوح لقومه فرتة طويلة 

عاما وعدم استجابتهم له إال قليل، مث توجه نوح إىل هللا ابلدعاء على قومه، مث أمر هللا تعاىل 
مي فإن سيدان نوح بصناعة السفينة، وما تالها من حدوث الطوفان. واستنادا اىل القرآن الكر 

الطوفان عندما حدث مر مبراحل متتالية ومتنامية: فبعد أن بين نوح السفينة بوحي من ربه 
وحتت عينه ورعايته أعطاه هللا عالمة يعرف هبا بداية الطوفان حىت يتمكن أن حيمل من معه 

 وما لديه يف تلك السفينة يف الوقت املناسب.

لقرآنية يف سورة هود ألهنا تفي ابلغرض، ال وخبصوص موضوع حبثنا فإننا سوف ندرج اآلايت ا
سيما وان سفينة نوح استقرت يف األخري على جبل اجلودي }َوِقيَل اَي أَْرُض ابْ َلِعي َماَءِك َواَي 

نَي{. ََسَاُء أَْقِلِعي َوِغيَض اْلَماُء َوُقِضَي اأْلَْمُر َواْستَ َوْت َعَلى اجْلُوِديِّ َوِقيَل بُ ْعًدا لِْلَقْوِم الظَّاِلمِ 
 .44سورة هود: اآلية 
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ي الخطاب الصحف 
دراسة تحليلية  :حسير  محمد ربيع، سيميائية الصورة ف 

 -وفًقا لمقاربة روالن بارت، مجلة البحوث اإلعالمية سمبولوجية لعينة من الرسائل البرصية مجلة دابق
 .161م، ص8067أكتوبر  -ـه 6018الربعون، محرم جامعة االزهر، العدد الثامن وا

 

( َأْن اَل تَ ْعُبُدوا ِإالَّ اَّللََّ ِإينِِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم 28َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا ِإىَل قَ ْوِمِه ِإينِِّ َلُكْم َنِذيٌر ُمِبنٌي  )
ِإالَّ َبَشرًا ِمثْ َلَنا َوَما نَ رَاَك  ( فَ َقاَل اْلَمأَلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَ ْوِمِه َما نَ رَاكَ 26َعَذاَب يَ ْوٍم أَلِيٍم  )

َنا ِمْن َفْضٍل َبْل َنظُنُُّكْم َكا ِذِبنَي  ات َّبَ َعَك ِإالَّ الَِّذيَن ُهْم أَرَاِذلَُنا اَبِدَي الرَّْأِي َوَما نَ َرى َلُكْم َعَلي ْ
َيْت َعَلْيُكْم ( َقاَل اَي قَ ْوِم أَرَأَيْ ُتْم ِإْن ُكْنُت َعَلى بَ يَِّنٍة ِمْن َرّبِّ َوآاتَ 27) ين َرمْحًَة ِمْن ِعْنِدِه فَ ُعمِّ

( َواَي قَ ْوِم اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َمااًل ِإْن َأْجرَِي ِإالَّ َعَلى اَّللَِّ َوَما 26أَنُ ْلزُِمُكُموَها َوأَنْ ُتْم هَلَا َكارُِهوَن  )
( َواَي قَ ْوِم َمْن يَ ْنُصُرين 20ِكينِّ أَرَاُكْم قَ ْوًما ََتَْهُلوَن  )َأاَن ِبطَارِِد الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َُّهْم ُماَلُقو َرهبِِّْم َولَ 

ُروَن  ) ( َواَل أَُقوُل َلُكْم ِعْنِدي َخَزاِئُن اَّللَِّ َواَل َأْعَلُم اْلَغْيَب َواَل 03ِمَن اَّللَِّ ِإْن َطَرْدتُ ُهْم أََفاَل َتذَكَّ
ُ َأْعَلُم مبَا يف أَنْ ُفِسِهْم ِإينِِّ  أَُقوُل ِإينِِّ َمَلٌك َواَل أَُقوُل لِلَِّذينَ  رًا اَّللَّ ُ َخي ْ تَ ْزَدرِي َأْعيُ ُنُكْم َلْن يُ ْؤتِيَ ُهُم اَّللَّ

( َقاُلوا اَي نُوُح َقْد َجاَدْلتَ َنا َفَأْكثَ ْرَت ِجَدالََنا َفْأتَِنا مبَا َتِعُداَن ِإْن ُكْنَت ِمَن 03ِإًذا َلِمَن الظَّاِلِمنَي  )
اِدِقنَي   ُ ِإْن َشاَء َوَما أَنْ ُتْم مبُْعِجزِيَن  )02)الصَّ َا ََيْتِيُكْم ِبِه اَّللَّ َفُعُكْم 00( َقاَل ِإمنَّ ( َواَل يَ ن ْ

ُ يُرِيُد َأْن يُ ْغِوَيُكْم ُهَو َربُُّكْم َوِإلَْيِه تُ ْرَجُعونَ  ( 04)  ُنْصِحي ِإْن َأَرْدُت َأْن أَْنَصَح َلُكْم ِإْن َكاَن اَّللَّ
تَ َريْ ُتُه فَ َعَليَّ ِإْجَراِمي َوَأاَن َبرِيٌء ممَّا َُتْرُِموَن  ) أَْم يَ ُقوُلونَ  تَ رَاُه ُقْل ِإِن اف ْ ( َوأُوِحَي ِإىَل نُوٍح أَنَُّه 08اف ْ

َتِئْس مبَا َكانُوا يَ ْفَعُلوَن  ) ِنَنا ( َواْصَنِع اْلُفْلَك أِبَْعيُ 06َلْن يُ ْؤِمَن ِمْن قَ ْوِمَك ِإالَّ َمْن َقْد آَمَن َفاَل تَ ب ْ
( َوَيْصَنُع اْلُفْلَك وَُكلََّما َمرَّ َعَلْيِه َمأَلٌ ِمْن 07َوَوْحِيَنا َواَل خُتَاِطْبيِن يف الَِّذيَن ظََلُموا ِإن َُّهْم ُمْغَرُقوَن  )

ْوَف تَ ْعَلُموَن ( َفسَ 06قَ ْوِمِه َسِخُروا ِمْنُه َقاَل ِإْن َتْسَخُروا ِمنَّا َفِإانَّ َنْسَخُر ِمْنُكْم َكَما َتْسَخُروَن  )
لُّ َعَلْيِه َعَذاٌب ُمِقيٌم  ) ْل 00َمْن ََيْتِيِه َعَذاٌب ُُيْزِيِه َوحيَِ نُّوُر قُ ْلَنا امحِْ ( َحىتَّ ِإَذا َجاَء أَْمُراَن َوَفاَر الت َّ

َوَما آَمَن َمَعُه ِإالَّ قَِليٌل   ِفيَها ِمْن ُكلِّ َزْوَجنْيِ اثْ نَ نْيِ َوَأْهَلَك ِإالَّ َمْن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل َوَمْن آَمنَ 
( َوِهَي ََتْرِي هِبِْم يف 43( َوَقاَل ارَْكُبوا ِفيَها ِبْسِم اَّللَِّ ََمَْراَها َوُمْرَساَها ِإنَّ َرّبِّ َلَغُفوٌر َرِحيٌم  )43)

( 42َنا َواَل َتُكْن َمَع اْلَكاِفرِيَن  )َمْوٍج َكاجْلَِباِل َواَنَدى نُوٌح ابْ َنُه وََكاَن يف َمْعزٍِل اَي بُ يَنَّ ارَْكْب َمعَ 
 َقاَل َسآِوي ِإىَل َجَبٍل يَ ْعِصُميِن ِمَن اْلَماِء َقاَل اَل َعاِصَم اْليَ ْوَم ِمْن أَْمِر اَّللَِّ ِإالَّ َمْن َرِحَم َوَحالَ 

نَ ُهَما اْلَمْوُج َفَكاَن ِمَن اْلُمْغَرِقنَي  ) اَءِك َواَي ََسَاُء أَْقِلِعي َوِغيَض ( َوِقيَل اَي َأْرُض ابْ َلِعي مَ 40بَ ي ْ
 .38(44اْلَماُء َوُقِضَي اأْلَْمُر َواْستَ َوْت َعَلى اجْلُوِديِّ َوِقيَل بُ ْعًدا لِْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي)

                                                 
 .00 – 81سورة هود، اآليات  - 15



2.Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu

2nd International Symposium of The Flood, Noah’s Ark And Mount Cudi 

524
 

من جهة حجمها وطوهلا واملدة اليت  نوح أثراً غريباً يتعلق بسفينة الطربي يف تفسريه وذكر  
ونت منها، واملخلوقات اليت كانت عليها... ونقل تلك ُصنعت فيها، واملادة اليت تك

أيضاً، وهي من اإلسرائيليات اليت اختلقها  السيوطي يف تفسريه )الدر املنثور( التفصيالت
اليهود، وأضراهبم على مر العصور، وكانت شائعة مشهورة يف اجلاهلية، فلما جاء اإلسالم 

وهؤالء رووها حبسن نية، ومل يزيفوا، اعتماداً  نشرها أهل الكتاب الذين أسلموا بني املسلمني،
الطربي يف تفسريه )تفسري  ابن كثري إىل غرابة ما رواه على أن ظاهرها البطالن. وقد أشار

بعد أن ذكر  الرازي القرآن العظيم(، رغم أن تفسريه هو االخر ال ُيلو من إسرائيليات. وقال
تعجبين؛ ألهنا أمور ال حاجة إىل معرفتها البتة، هذه األقوال: واعلم أن أمثال هذه املباحث ال 

وال يتعلق مبعرفتها فائدة أصاًل، وكان اخلوض فيها من ابب الفضول، وال سيما مع القطع أبنه 
هو الذي ينبغي املصري إليه والتعويل  الرازي ليس ههنا ما يدل على اجلانب الصحيح. وما قاله

  عليه يف مثل هذه األخبار.

م( يف تفسريه ) تفسري املنار( خبصوص قصة 3008مد رشيد رضا)املتوىف سنةيقول السيد حم
نيب هللا نوح )عليه السالم( وحادثة الطوفان ما نصه:"...أن أحداث التاريخ وضبط وقائعه 

وأزمنتها وأمكنتها ليس من مقاصد القرآن ، وان ما فيه من قصص الرسل مع أقوامهم فإمنا هو 
تتضمنه من أصول الدين واالصالح اليت أمجلناها يف بيان حكمة  بيان لسنة هللا فيهم وما

التحدي بعشر صور منه من تفسري هذه السورة، بعشر مجل جامعة ألنواع املعارف والفوائد 
والعرب واملواعظ والنذر املتفرقة، وبينا أن قصة نوح عليه السالم جاءت يف عدة سور يف كل 

وهلذا مل يذكر فيها من حادثه الطوفان إال ما فيه  سورة منها ما ليس يف سائرها من ذلك،
العربة واملوعظة املقصودة ابلذات منها ، فذكرت يف بعضها آبية ويف بعضها آبيتني فما فوقها 

.36من مجع القلة، وما يف هذه السورة هو أطوهلا وأمجعها"  

ن خاصاً ويطرح السيد رشيد رضا سؤااًل مفاده هل كان الطوفان عم األرض كلها، أم كا
أن الطوفان كان عاما مهلكا  –أو سفر التكوين  –مبنطقة ما؟، فكان جوابه:" نص التوراة 

                                                 
وت: دار المعرفة، ط - 16 ، د، ت(، 8محمد رشيد رضا، تفستر القرآن الحكيم الشهتر بتفستر المنار، )بتر
 .606، ص68مج

 

جلميع البشر، إال ذرية نوح من أبنائه الثالثة: سام وحام و ايفث فانه مل يكن يف االرض 
غريهم، حبسب ما سبق فيه خربه من خلق السموات واالرض آدم وذريته كما تقدم وهللا تعاىل 

ل )ما أشهد هتم خلق السموات واالرض وال خلق أنفسهم( أما قوله يف نوح عليه السالم يقو 
وجعلنا ذريته هم الباقني( فاحلصر فيهم جيوز أن يكون  07:  77بعد ذكر تنجيته وأهله ) 

وقال نوح رب ال تذر على  ١٧:  ٦٢إضافيا أي الباقني دون غريهم من قومه ، وأما قوله ) 
من دايراً( فليس نصاً يف ان املراد ابألرض هذه الكرة كاها فان املعروف يف  االرض من الكافر 

كالم االنبياء واالقوام ويف اخبارهم أن تذكر االرض و يراد هبا أرضهم ووطنهم كقوله تعاىل 
وتكون لكما الكربايء يف االرض(  ٧١:  ۱۱حكاية عن خطاب فرعون ملوسى وهارون ) 

وإن كادوا ليستفزونك من االرض ليخر جوك منها (  37:  76يعين أرض مصر، وقوله ) 
وقضينا إىل بين اسرائيل يف الكتاب لتفسدن يف االرض  4:  37فاملراد هبا مكة ، وقوله ) 

مرتني ( واملراد هبا االرض اليت كانت وطنهم والشواهد عليه كثرية ولكن ظواهر اآلايت تدل 
لكتاب على انه مل يكن يف االرض كلها يف زمن نوح مبعونة القرائن والتقاليد املوروثة عن أهل ا

إال قومه، وأهنم هلكوا كلهم ابلطوفان. ومل يبق بعده فيها غري ذريته، وهذا يقتضي أن يكون 
الطوفان يف البقعة اليت كانوا فيها من االرض سهلها وجباهلا ال يف االرض كلها، إال إذا كانت 

املهد ابلتكوين وبوجود البشر عليها، فان علماء اليابسة منها يف ذلك الزمن صغرية لقرب 
التكوين وطبقات االرض )اجليولوجية( يقولون ان االرض كانت عند انفصاهلا من الشمس كرة 

 .37انرية ملتهبة مث صارت كرة مائية مث ظهرت فيها اليابسة ابلتدريج

وين هذا ليس ويشري السيد رشيد رضا اىل أن سفر التكوين ليس من توراة موسى وسفر التك
حجة قطعية فيما ذكر فيه فضال عما سكت عنه، فان التوراة اليت كتبها موسى عليه السالم 

ووضعها جبانب اتبوت العهد كما ذكر يف سفر التثنية قد فقدت هي والتابوت حبريق اهليكل، 
 806وهذه االسفار املعتمدة عند اليهود قد كتبت كلها بعد الرجوع من سيب اببل يف سنة 

. ويقولون إن عزرا )= العزير يف القرآن الكرمي(هو الذي  38بل ميالد املسيح عليه السالم ق
                                                 

 .601، ص68محمد رشيد رضا، تفستر المنار، المرجع السابق، مج - 17
ي نبوخذ نرص مدينة أورشليم يقصد السيد رشي - 18

القدس  –د رضا عندما أحرق الملك البابلي الكلدان 
ي 127 -121ونف  سكانها اىل بابل عام ي وسط العراق فيما عرف بالست 

ق.م ونف  سكانها اليهود اىل بابل ف 
 .  البابلي
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من جهة حجمها وطوهلا واملدة اليت  نوح أثراً غريباً يتعلق بسفينة الطربي يف تفسريه وذكر  
ونت منها، واملخلوقات اليت كانت عليها... ونقل تلك ُصنعت فيها، واملادة اليت تك

أيضاً، وهي من اإلسرائيليات اليت اختلقها  السيوطي يف تفسريه )الدر املنثور( التفصيالت
اليهود، وأضراهبم على مر العصور، وكانت شائعة مشهورة يف اجلاهلية، فلما جاء اإلسالم 

وهؤالء رووها حبسن نية، ومل يزيفوا، اعتماداً  نشرها أهل الكتاب الذين أسلموا بني املسلمني،
الطربي يف تفسريه )تفسري  ابن كثري إىل غرابة ما رواه على أن ظاهرها البطالن. وقد أشار

بعد أن ذكر  الرازي القرآن العظيم(، رغم أن تفسريه هو االخر ال ُيلو من إسرائيليات. وقال
تعجبين؛ ألهنا أمور ال حاجة إىل معرفتها البتة، هذه األقوال: واعلم أن أمثال هذه املباحث ال 

وال يتعلق مبعرفتها فائدة أصاًل، وكان اخلوض فيها من ابب الفضول، وال سيما مع القطع أبنه 
هو الذي ينبغي املصري إليه والتعويل  الرازي ليس ههنا ما يدل على اجلانب الصحيح. وما قاله

  عليه يف مثل هذه األخبار.

م( يف تفسريه ) تفسري املنار( خبصوص قصة 3008مد رشيد رضا)املتوىف سنةيقول السيد حم
نيب هللا نوح )عليه السالم( وحادثة الطوفان ما نصه:"...أن أحداث التاريخ وضبط وقائعه 

وأزمنتها وأمكنتها ليس من مقاصد القرآن ، وان ما فيه من قصص الرسل مع أقوامهم فإمنا هو 
تتضمنه من أصول الدين واالصالح اليت أمجلناها يف بيان حكمة  بيان لسنة هللا فيهم وما

التحدي بعشر صور منه من تفسري هذه السورة، بعشر مجل جامعة ألنواع املعارف والفوائد 
والعرب واملواعظ والنذر املتفرقة، وبينا أن قصة نوح عليه السالم جاءت يف عدة سور يف كل 

وهلذا مل يذكر فيها من حادثه الطوفان إال ما فيه  سورة منها ما ليس يف سائرها من ذلك،
العربة واملوعظة املقصودة ابلذات منها ، فذكرت يف بعضها آبية ويف بعضها آبيتني فما فوقها 

.36من مجع القلة، وما يف هذه السورة هو أطوهلا وأمجعها"  

ن خاصاً ويطرح السيد رشيد رضا سؤااًل مفاده هل كان الطوفان عم األرض كلها، أم كا
أن الطوفان كان عاما مهلكا  –أو سفر التكوين  –مبنطقة ما؟، فكان جوابه:" نص التوراة 

                                                 
وت: دار المعرفة، ط - 16 ، د، ت(، 8محمد رشيد رضا، تفستر القرآن الحكيم الشهتر بتفستر المنار، )بتر
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غريهم، حبسب ما سبق فيه خربه من خلق السموات واالرض آدم وذريته كما تقدم وهللا تعاىل 

ل )ما أشهد هتم خلق السموات واالرض وال خلق أنفسهم( أما قوله يف نوح عليه السالم يقو 
وجعلنا ذريته هم الباقني( فاحلصر فيهم جيوز أن يكون  07:  77بعد ذكر تنجيته وأهله ) 

وقال نوح رب ال تذر على  ١٧:  ٦٢إضافيا أي الباقني دون غريهم من قومه ، وأما قوله ) 
من دايراً( فليس نصاً يف ان املراد ابألرض هذه الكرة كاها فان املعروف يف  االرض من الكافر 

كالم االنبياء واالقوام ويف اخبارهم أن تذكر االرض و يراد هبا أرضهم ووطنهم كقوله تعاىل 
وتكون لكما الكربايء يف االرض(  ٧١:  ۱۱حكاية عن خطاب فرعون ملوسى وهارون ) 

وإن كادوا ليستفزونك من االرض ليخر جوك منها (  37:  76يعين أرض مصر، وقوله ) 
وقضينا إىل بين اسرائيل يف الكتاب لتفسدن يف االرض  4:  37فاملراد هبا مكة ، وقوله ) 

مرتني ( واملراد هبا االرض اليت كانت وطنهم والشواهد عليه كثرية ولكن ظواهر اآلايت تدل 
لكتاب على انه مل يكن يف االرض كلها يف زمن نوح مبعونة القرائن والتقاليد املوروثة عن أهل ا

إال قومه، وأهنم هلكوا كلهم ابلطوفان. ومل يبق بعده فيها غري ذريته، وهذا يقتضي أن يكون 
الطوفان يف البقعة اليت كانوا فيها من االرض سهلها وجباهلا ال يف االرض كلها، إال إذا كانت 

املهد ابلتكوين وبوجود البشر عليها، فان علماء اليابسة منها يف ذلك الزمن صغرية لقرب 
التكوين وطبقات االرض )اجليولوجية( يقولون ان االرض كانت عند انفصاهلا من الشمس كرة 

 .37انرية ملتهبة مث صارت كرة مائية مث ظهرت فيها اليابسة ابلتدريج

وين هذا ليس ويشري السيد رشيد رضا اىل أن سفر التكوين ليس من توراة موسى وسفر التك
حجة قطعية فيما ذكر فيه فضال عما سكت عنه، فان التوراة اليت كتبها موسى عليه السالم 

ووضعها جبانب اتبوت العهد كما ذكر يف سفر التثنية قد فقدت هي والتابوت حبريق اهليكل، 
 806وهذه االسفار املعتمدة عند اليهود قد كتبت كلها بعد الرجوع من سيب اببل يف سنة 

. ويقولون إن عزرا )= العزير يف القرآن الكرمي(هو الذي  38بل ميالد املسيح عليه السالم ق
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ق.م ونف  سكانها اليهود اىل بابل ف 
 .  البابلي
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كتبها ومجعها، وليس هلا سند متصل اليه دع اتصاهلا مبن قبله، وقد اشتهر ان االستاذ جرب 
ضومط مدرس البالغة يف اجلامعة االمريكانية ببريوت ألف رسالة رجح فيه ا ان سفر التكوين 

يوسف عليه السالم وملا نطلع عليه، ومجلة القول أنه ليس له سند إىل من كتبه، وال  مأثور عن
يقوم دليل على انه وحي من هللا تعاىل ولكنه على كل حال أثر اترُيي قدمي له قيمته، وأما 

القرآن فقد قامت الرباهني على انه كالم هللا ووحيه إىل حممد رسول هللا وخامت النبيني كما 
 .19 مواضع كثرية أمجعها ) كتاب الوحي احملمدي( فصلناه يف

 اإلسرائيليات يف تفسري قصة نوح

وقد ورد يف تواريخ أكثر االمم القدمية ذكر للطوفان منها املوافق خلرب سفر التكوين إال قليال 
ومنها املخالف له إال قليال وأقرب الرواايت اليه رواية الكلدانيني  وهم الذين وقع الطوفان يف 

الدهم فقد نقل عنهم برهوشع و يوسيفوس ان زيزسرتوس رأى يف احللم بعد موت و الده أو ب
تطغى و تغرق مجيع البشر وأمره بناء سفينة يعتصم فيها هو وأهل بيته  -تريت ان املياه 

وخاصة أصدقائه ففعل، وهو يوافق سفر التكوين يف أنه كان يف االرض جيل من اجلبارين 
الفساد فعاقبهم هللا ابلطوفان وقد عثر بعض اإلنكليز على ألواح من اآلجر طغوا فيها وأكثروا 

سنة قبل  663نقشت فيها هذه الرواية ابحلروف املسمارية يف عصر أشورابنيبال من حنو 
ميالد املسيح، واهنا منقولة من كتابة قدمية من القرن السابع عشر قبل املسيح او قبله، فهي 

وى اليوانن خرباً عن الطوفان أورده أفالطون وهو ان كهنة املصريني أقدم من سفر التكوين. ور 
قالوا لسولون )احلكيم اليوانين( ان السماء أرسلت طوفاانً غري وجه االرض فهلك البشر مراراً 

بطرق خمتلفة فلم يبق للجيل اجلديد شيء من آاثر من قبله ومعارفهم وأورد مانيتون خري 
لذي كان بعد ميناس االول، وهذا أقدم من اتريخ التوراة طوفان حدث بعد هرمس االول ا

 .23أيضاً 

واستطرد السيد رشيد رضا ابلقول حول خرب عموم الطوفان ابألرض:" وروي عن قدماء 
اليوانن خرب طوفان عم االرض كلها إال دوكاليون وامرأته بريا فقد جنوا منه، وروي عن قدماء 

                                                 
 .. وللسيد رشيد رضا كتاب مطبوع تحت االسم المنوه عنه آنفاً 600، ص68المرجع نفسه، مج - 19
  .601، ص68المرجع نفسه، مج -20

 

نتشر فيها من الفساد والشرور بفعل )اهرميان( إله الفرس طوفان أغرق هللا به االرض مبا ا
الشر، وقالوا ان هذا الطوفان فار   أوال من تنور العجوز )زول كوفه( إذ كانت خمبز خبزها 

فيه، ولكن اجملوس أنكروا عموم الطوفان وقالوا انه كان خاصاً ابقليم العراق وانتهى إىل حدود  
ع الطوفان سبع مرات يف شكل خرايف آخر ها أن كردستان. وكذا قدماء اهلنود يثبتون وقو 

ملكهم جنا هو وامرأته يف سفينة عظيمة أمره بصنعها إهله فشنو وشدها ابلدسر حىت استوت 
على جبل جيافات )مهالاي( ولكن الربامهة كاجملوس ينكرون وقوع طوفان عام أغرق اهلند كلها. 

ل واملكسيك وغريمها وكل هذه الرواايت ويروى متددا لطوفان عن الياابن والصني وعن الربازي
 .21تتفق يف ان سبب ذلك عقاب هللا للبشر بظلمهم وشرورهم

ومن جانبه يهاجم السيد رشيد رضا املفسرين القدماء الذين حشوا تفاسريهم ابإلسرائيليات، 
نقاًل عن الصحابة والتابعني، ومل يرفع منه شيء اىل النيب صلى هللا عليه وسلم بسند صحيح 

 .22ال حسن، وجاء أبمثلة منها ليس َمال سردها اآلنو 

وقد نقل معظم املفسرين املعاصرين معلوماهتم خبصوص الطوفان من تفسري املنار للسيد حممد 
رشيد رضا، وأضافوا إليها املعلومات املستجدة يف عصرهم، يقول السيد حممد مجال الدين 

ذهب “م( يف تفسريه )حماسن التأويل( بشأن حادثة الطوفان: 3034القاَسي )املتوىف سنة
فان مذاهب شىت فاألكثرون على أنه عم األرض أبسرها، ومن ذاهب  اىل انه العلماء يف الطو 

مل يعم إال األرض املأهولة وقتئذ ابلبشر، ومن جانح إىل أنه مل يعمها كلها ومل يهلك البشر  
كلهم ولكل فريق حجج يدعم هبا مذهبه. قال تقي الدين املقريزي يف )اخلطط( إن مجيع أهل 

، من املسلمني واليهود والنصارى قد أمجعوا على أن نوحا هو األب الثاين الشرائع أتباع األنبياء
للبشر، وأن العقب من آدم عليه السالم احنصر فيه، ومنه ذرأ هللا مجيع أوالد آدم، فليس أحد 
من بين آدم إال وهو من أوالد نوح، وخالفت القبط واجملوس وأهل اهلند والصني ذلك، فأنكروا 

هم أن الطوفان إمنا حدث يف إقليم اببل وما وراءه من البالد الغربية فقط، الطوفان. وزعم بعض

                                                 
 .601 – 601، ص68المرجع نفسه، مج - 21
، العجيب 601 – 600، ص68المرجع نفسه، مج - 22 ي

؛ ولمزيد من المعلومات ينظر: وحيد السعف 
 ، ي كتب تفستر القرآن، )دمشق: صفحات للدراسات والنشر

 .866 – 802م(، ص8008والغريب ف 
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كتبها ومجعها، وليس هلا سند متصل اليه دع اتصاهلا مبن قبله، وقد اشتهر ان االستاذ جرب 
ضومط مدرس البالغة يف اجلامعة االمريكانية ببريوت ألف رسالة رجح فيه ا ان سفر التكوين 

يوسف عليه السالم وملا نطلع عليه، ومجلة القول أنه ليس له سند إىل من كتبه، وال  مأثور عن
يقوم دليل على انه وحي من هللا تعاىل ولكنه على كل حال أثر اترُيي قدمي له قيمته، وأما 

القرآن فقد قامت الرباهني على انه كالم هللا ووحيه إىل حممد رسول هللا وخامت النبيني كما 
 .19 مواضع كثرية أمجعها ) كتاب الوحي احملمدي( فصلناه يف

 اإلسرائيليات يف تفسري قصة نوح

وقد ورد يف تواريخ أكثر االمم القدمية ذكر للطوفان منها املوافق خلرب سفر التكوين إال قليال 
ومنها املخالف له إال قليال وأقرب الرواايت اليه رواية الكلدانيني  وهم الذين وقع الطوفان يف 

الدهم فقد نقل عنهم برهوشع و يوسيفوس ان زيزسرتوس رأى يف احللم بعد موت و الده أو ب
تطغى و تغرق مجيع البشر وأمره بناء سفينة يعتصم فيها هو وأهل بيته  -تريت ان املياه 
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 .23أيضاً 

واستطرد السيد رشيد رضا ابلقول حول خرب عموم الطوفان ابألرض:" وروي عن قدماء 
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نتشر فيها من الفساد والشرور بفعل )اهرميان( إله الفرس طوفان أغرق هللا به االرض مبا ا
الشر، وقالوا ان هذا الطوفان فار   أوال من تنور العجوز )زول كوفه( إذ كانت خمبز خبزها 
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ل واملكسيك وغريمها وكل هذه الرواايت ويروى متددا لطوفان عن الياابن والصني وعن الربازي
 .21تتفق يف ان سبب ذلك عقاب هللا للبشر بظلمهم وشرورهم
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 .22ال حسن، وجاء أبمثلة منها ليس َمال سردها اآلنو 
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، كانوا ابلبالد الشرقية من اببل، 23وأن أوالد )كيومرت( الذي هو عندهم )اإلنسان األول(
فلم يصل الطوفان إليهم، وال إىل اهلند والصني واحلق ما عليه أهل الشرائع، وأن نوحا عليه 

 ومن معه ابلسفينة، نزل هبم، وهم مثانون رجاًل سوى أوالده، فماتوا بعد السالم، ملا أجناه هللا
ذلك، ومل يعقبوا، وصار العقب من نوح يف أوالده الثالثة ويؤيد هذا قول هللا تعاىل عن نوح: 

 [.۷۷}وجعلنا ذريته هم الباقني{. ]الصافات: 

، وابن خلدون يف كتابه )اتريخ ومن جهة أخرى يذكر إبن األثري يف كتابه )الكامل يف التاريخ(
العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب( اتفقوا على أن الطوفان الذي  
كان يف زمن نوح وبدعوته، ذهب بعمران األرض أمجع، مبا كان من خراب املعمور، وهلك 

وعاد أاب اثنيا الذين ركبوا معه يف السفينة، ومل يعقبوا فصار أهل األرض كلهم من نسله، 
 .24للخليقة

وخبصوص آاثر الطوفان ونتائجها، ينقل القاَسي عن البعض دون اإلشارة إليهم:"قال بعضهم  
)يف تقرير عموم الطوفان، مربهنا عليه( إن مياه الطوفان قد تركت آاثراً عجيبة يف طبقات 

قمم اجلبال،  األرض الظاهرة، فيشاهد يف أماكن رواسب حبرية ممتزجة ابألصداف، حىت يف
ويرى يف السهول واملفاوز بقااي حيوانية ونباتية خمتلطة مبواد حبرية، بعضها ظاهر على سطحها، 

وبعضها مدفون على مقربة منه. واكتشف يف الكهوف على عظام بعيدة االئتالف، معها 
إىل ذاك بقااي آالت صناعية، وآاثر بشرية، مما يثبت حيوانية متخالفة الطباع ان طوفاان قادها 

املكان، ومجعها قسرا فأابدها، فتغلغلت بني طبقات الطني فتحجرت، وظلت شهادة على ما  
 .25كان، أبمر اخلالق تعاىل"

م( يف هذه 3038وقد استفىت مفيت الداير املصرية االستاذ االمام حممد عبده )املتوىف سنة
ستاذ االمام يف طوفان نوح، املسألة فأفىت مبا ننقله من اجلزء االول من اترُيه وهو: فتوى اال

جواابً على سؤال ورد على االستاذ االسام مفيت الداير املصرية من حضرة األستاذ الشيخ عبد 

                                                 
 كيومرت أو كيومرث بمثابة آدم عليه السالم. عند الفرس االيرانيير  يعد   - 23
، محاسن التأويل، )القاهرة: دار الحديث،  - 24  .607، ص1م(، مج8001 -ـه 6080القاسمي
، محاسن التأويل، مج - 25  .607، ص1القاسمي

 

هللا القدومي خادم العلم الشريف مبدينة انبلس، وفيه نص السؤال: وصلنا مكتوبكم املؤرخ يف 
لبة ديدهنم البحث الذي هنيم به أنه ظهر فيبلكم نشء جديد من الط 3037شوال سنة  4

يف العلوم والرايضة واخلوض يف توهني االدلة القرآنية، وقد َسع من مقالتهم اآلن أن الطوفان مل 
يكن عاما إلحناء االرض، بل هو خاص ابألرض اليت كان هبا قوم نوح عليه السالم، وأنه بقي 

كافرين  مل يكن انس يف أرض الصني مل يصبهم الغرق، وان دعاء نوح عليه السالم هبالك ال
عاما بل هو خاص بكفار قومه، ألنه مل يكن مرسال إال إىل قومه بدليل  ما صح " وكان كل 

نيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس كافة ، فادا قيل هلم : ان اآلايت الكرمية انطقة 
خبالف ذلك، كقوله تعاىل حكاية عن نوح عليه السالم )رب ال تذر على االرض من 

افرين دايرا(، وكقوله تعاىل)وجعلنا ذريته هم الباقني (، وقوله تعاىل ) ال عاصم اليوم من أمر الك
هللا إال من رحم (، قالوا هي قابلة للتأويل وال حجة فيها، وإذا قيل هلم ان جهابذة احملدثني 

ل أجابوا أبنه صح يف أحاديث الشفاعة أن نوحاً عليه السالم أول رسول بعثه هللا إىل أه
االرض، وانه يتعني أن يكون قومه أهل االرض، ويكون عموم بعثته أمراً اتفاقياً لعدم وجود 

أحد غري قومه، ولو وجد غريه مل يكن مرسال اليهم   سخروا من احملدثني واستندوا إىل 
حكاايت منسوبة إىل أهل الصني ورغبتم منا بذلك املكتوب كشف الغطاء عن سر هذا 

 فادة مبا يقتضيه احلق، و يطمئن اليه القلب.احلادث العظيم، واإل

واجلواب على ذلك واحلمدهللا:" أما القرآن الكرمي فلم يرد فيه نص قاطع على ع موم الط وفان 
وال عموم رسالة نوح عليه السالم. وما ورد من األحاديث، على فرض صحة سنده، فهو 

ئق هو اليقني ال الظن، إذا عد أحاد ال يوجب اليقني. واملطلوب يف تقرير مثل هذه احلقا
اعتقادها من عقائد الدين. وأما املؤرخ، ومريد االطالع، فله أن حيصل من الظن ما ترجحه 

عنده ثقته ابلراوي أو املؤرخ، أو صاحب الرأي. وما يذكره املؤرخون واملفسرون يف هذه املسألة 
دلياًل قطعيا على معتقد ديين. أما ال ُيرج عن حد الثقة ابلرواية، أو عدم الثقة هبا، وال يتخذ 

مسألة عموم الطوفان يف نفسها، فهي موضوع نزاع بني أهل األداين، وأهل النظر يف طبقات 
األرض وموضوع خالف بني مؤرخي األمم: فأهل الكتاب وعلماء األمة اإلسالمية على أن 

حتجوا على رأيهم الطوفان كان عاما لكل األرض، ووافقهم على ذلك كثري من أهل النظر، وا
بوجود بعض األصداف واألَساك املتحجرة يف أعايل اجلبال، ألن هذه األشياء مما ال يتكون 
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دلياًل قطعيا على معتقد ديين. أما ال ُيرج عن حد الثقة ابلرواية، أو عدم الثقة هبا، وال يتخذ 

مسألة عموم الطوفان يف نفسها، فهي موضوع نزاع بني أهل األداين، وأهل النظر يف طبقات 
األرض وموضوع خالف بني مؤرخي األمم: فأهل الكتاب وعلماء األمة اإلسالمية على أن 

حتجوا على رأيهم الطوفان كان عاما لكل األرض، ووافقهم على ذلك كثري من أهل النظر، وا
بوجود بعض األصداف واألَساك املتحجرة يف أعايل اجلبال، ألن هذه األشياء مما ال يتكون 
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إال يف البحر، فظهورها يف رؤوس اجلبال دليل على أن املاء صعد إليها مرة من املرات، ولن 
ن مل يكون ذلك حىت يكون قد عم األرض. ويزعم غالب أهل النظر من املتأخرين أن الطوفا

يكن عاما، وهلم على ذلك شواهد يطول شرحها. غري أنه ال جيوز لشخص مسلم أن ينكر 
قضية أن الطوفان كان عاما جملرد حكاايت عن أهل الصني أو جملرد احتمال التأويل يف آايت 

الكتاب العزيز. بل على كل من يعتقد ابلدين، أال ينفي شيئا مما يدل عليه ظاهر اآلايت 
يت صح سندها، وينصرف عنها إىل التأويل، إال بديل عقلي يقطع أبن الظاهر واألحاديث ال

غري مراد. والوصول إىل ذلك يف مثل هذه املسألة حيتاج إىل حبث طويل، وعناء شديد، وعلم 
غزير يف طبقات األرض، وما حتتوي عليه، وذلك يتوقف على علوم شىت، نقلية وعقلية. ومن 

فهو َمازف، وال يسمع له قول، وال يسمح له ببث جهاالته، هدى برأيه بدون علم يقيين، 
.26وهللا سبحانه وتعاىل أعلم"  

واستظهر “ويستطرد السيد القاَسي احلديث حول مشول الطوفان لكل األرض ابلقول: 
بعضهم أن الطوفان كان عاما، إذ مل يكن العمران قائما إال بقوم نوح، فكان عاما هلم، وإن  

هبط آدم إىل األرض، وهو ليس أبمة إذا  :هبم، إذ ليس مث غريهم، قالكان من جهة خاصا 
مضت عليها قرون ولدت أمما، بل هو واحد متضي عليه السنون، بل القرون، ومنو عشريته ال 
يكاد يكون إال كما يتقلص الظل قلياًل قلياًل، من آدم إىل نوح مثانية آابء، فإن كان مثانية آابء 

فا وآالفا حىت يطؤوا وجه األرض ابألقدام، وينشروا العمران يف تلك يعطون من الذرية أضعا
األايم، فتلك قضية من أعظم ما يذكره التاريخ أعجوبة للعاملني! أما تلك اجلبال اليت وجدت 
فوقها عظام األَساك، فإن كانت مما وصل إليه الطوفان من املكان اخلاص الذي سبق به 

غري ذلك املكان، فإن مل يكن وضعها إنسان، كما وجدها  البيان، فال برهان. وإن كانت يف
إنسان، كان نقل اجلوارح والكواسر لتلك العظام، إىل تلك اجلبال مما يسوغه اإلمكان. هبذا 
وبغريه مما ال يغيب عن األفهام، تعلم أن الطوفان خاص عام: خاص مبكان، عام سائر 

 .27املكان"
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م( يف تفسريه )األساس يف 3660)املتوىف سنة ويف السياق نفسه أشار السيد سعيد حوى
التفسري( اىل بعض النقاط اليت تضفي مزيدا من املعلومات اىل قصة نيب هللا نوح والطوفان، 

 ومن أمهها:

بسبب من الصراع العنيف بني الكنيسة والفكر العلماين عند الغربيني، فقد تتبع الكثريون  - ۱
ليه السالم، وكتبوا يف ذلك الكتب الكثرية، وقد وجد من الغربيني ما له عالقة بقصة نوح ع

املتتبعون حلفرايت ما بني النهرين الكثري مما له عالقة بقصة نوح، كانت مبثابة رد على الفكر 
وقد تبني من خالل احلفرايت، أن قصة الطوفان كانت  .اإلحلادي الذي غلب عليه اإلنكار

نطقة، ولعل من أبرز اآلاثر اليت أشارت إليها مشتهرة على مدى العصور القدمية عند أهل امل
ما اشتهر ابسم ملحمة )كلكامش( هذه امللحمة األسطورية اليت كتبت   فيما يبدو   بعد 

الطوفان بقرون كثرية، وفيها كالم واضح عن الطوفان، وعن نوح عليه السالم، وهذه امللحمة 
 ىل نوح عليه السالم.واحدة من أاثر كثرية عثر عليها، تشري إىل الطوفان وإ

وقف الكثريون من أئمة البالغة عند قوله تعاىل: }وقيل اي أرض ابلعي ماءك واي َساء  - ٦ 
أقلعي...{، ومما قاله األلوسي فيها: )هذا واعلم أن هذه اآلية الكرمية قد بلغت واحدة من 

حملاسن ما مراتب اإلعجاز أقاصيها، واستذلت مصاقع العرب فسفعت بنواصيها، ومجعت من ا
 .26يضيق عنه نطاق البيان، وكان من َسهري البالغة مكان السنان(

ما هو اجلودي الذي ورد ذكره يف القرآن؟ قال َماهد: هو جبل يف اجلزيرة. وقال قتادة:  - 2
قد أبقى هللا سفينة نوح عليه السالم على اجلودي من أرض اجلزيرة عربة وآية حىت رآها أوائل 

ويذكر سفر التكوين “سفينة قد كانت بعدها فهلكت، وصارت رماداً  هذه األمة، وكم من
ومن قبل ذلك أحد الذين تتبعوا هذا  –أنه جبل أرارات"، وقد استطاعت األقمار الصناعية 

أن حيددوا مكان بقاايها اليت الزالت موجودة حىت اآلن، معجزة دائمة على الدهر،  –األمر 

                                                 
جمة، ط -28 ، )القاهرة: دار السالم للطباعة والنشر والتوزي    ع والتر ي التفستر

، 1سعيد حوى، األساس ف 
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إال يف البحر، فظهورها يف رؤوس اجلبال دليل على أن املاء صعد إليها مرة من املرات، ولن 
ن مل يكون ذلك حىت يكون قد عم األرض. ويزعم غالب أهل النظر من املتأخرين أن الطوفا

يكن عاما، وهلم على ذلك شواهد يطول شرحها. غري أنه ال جيوز لشخص مسلم أن ينكر 
قضية أن الطوفان كان عاما جملرد حكاايت عن أهل الصني أو جملرد احتمال التأويل يف آايت 

الكتاب العزيز. بل على كل من يعتقد ابلدين، أال ينفي شيئا مما يدل عليه ظاهر اآلايت 
يت صح سندها، وينصرف عنها إىل التأويل، إال بديل عقلي يقطع أبن الظاهر واألحاديث ال

غري مراد. والوصول إىل ذلك يف مثل هذه املسألة حيتاج إىل حبث طويل، وعناء شديد، وعلم 
غزير يف طبقات األرض، وما حتتوي عليه، وذلك يتوقف على علوم شىت، نقلية وعقلية. ومن 

فهو َمازف، وال يسمع له قول، وال يسمح له ببث جهاالته، هدى برأيه بدون علم يقيين، 
.26وهللا سبحانه وتعاىل أعلم"  

واستظهر “ويستطرد السيد القاَسي احلديث حول مشول الطوفان لكل األرض ابلقول: 
بعضهم أن الطوفان كان عاما، إذ مل يكن العمران قائما إال بقوم نوح، فكان عاما هلم، وإن  

هبط آدم إىل األرض، وهو ليس أبمة إذا  :هبم، إذ ليس مث غريهم، قالكان من جهة خاصا 
مضت عليها قرون ولدت أمما، بل هو واحد متضي عليه السنون، بل القرون، ومنو عشريته ال 
يكاد يكون إال كما يتقلص الظل قلياًل قلياًل، من آدم إىل نوح مثانية آابء، فإن كان مثانية آابء 

فا وآالفا حىت يطؤوا وجه األرض ابألقدام، وينشروا العمران يف تلك يعطون من الذرية أضعا
األايم، فتلك قضية من أعظم ما يذكره التاريخ أعجوبة للعاملني! أما تلك اجلبال اليت وجدت 
فوقها عظام األَساك، فإن كانت مما وصل إليه الطوفان من املكان اخلاص الذي سبق به 

غري ذلك املكان، فإن مل يكن وضعها إنسان، كما وجدها  البيان، فال برهان. وإن كانت يف
إنسان، كان نقل اجلوارح والكواسر لتلك العظام، إىل تلك اجلبال مما يسوغه اإلمكان. هبذا 
وبغريه مما ال يغيب عن األفهام، تعلم أن الطوفان خاص عام: خاص مبكان، عام سائر 

 .27املكان"

                                                 
محمد رشيد رضا، تاري    خ األستاذ االمام الشيخ محمد عبده، )القاهرة: الهيئة المرصية العامة  - 26
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م( يف تفسريه )األساس يف 3660)املتوىف سنة ويف السياق نفسه أشار السيد سعيد حوى
التفسري( اىل بعض النقاط اليت تضفي مزيدا من املعلومات اىل قصة نيب هللا نوح والطوفان، 

 ومن أمهها:

بسبب من الصراع العنيف بني الكنيسة والفكر العلماين عند الغربيني، فقد تتبع الكثريون  - ۱
ليه السالم، وكتبوا يف ذلك الكتب الكثرية، وقد وجد من الغربيني ما له عالقة بقصة نوح ع

املتتبعون حلفرايت ما بني النهرين الكثري مما له عالقة بقصة نوح، كانت مبثابة رد على الفكر 
وقد تبني من خالل احلفرايت، أن قصة الطوفان كانت  .اإلحلادي الذي غلب عليه اإلنكار

نطقة، ولعل من أبرز اآلاثر اليت أشارت إليها مشتهرة على مدى العصور القدمية عند أهل امل
ما اشتهر ابسم ملحمة )كلكامش( هذه امللحمة األسطورية اليت كتبت   فيما يبدو   بعد 

الطوفان بقرون كثرية، وفيها كالم واضح عن الطوفان، وعن نوح عليه السالم، وهذه امللحمة 
 ىل نوح عليه السالم.واحدة من أاثر كثرية عثر عليها، تشري إىل الطوفان وإ

وقف الكثريون من أئمة البالغة عند قوله تعاىل: }وقيل اي أرض ابلعي ماءك واي َساء  - ٦ 
أقلعي...{، ومما قاله األلوسي فيها: )هذا واعلم أن هذه اآلية الكرمية قد بلغت واحدة من 

حملاسن ما مراتب اإلعجاز أقاصيها، واستذلت مصاقع العرب فسفعت بنواصيها، ومجعت من ا
 .26يضيق عنه نطاق البيان، وكان من َسهري البالغة مكان السنان(

ما هو اجلودي الذي ورد ذكره يف القرآن؟ قال َماهد: هو جبل يف اجلزيرة. وقال قتادة:  - 2
قد أبقى هللا سفينة نوح عليه السالم على اجلودي من أرض اجلزيرة عربة وآية حىت رآها أوائل 

ويذكر سفر التكوين “سفينة قد كانت بعدها فهلكت، وصارت رماداً  هذه األمة، وكم من
ومن قبل ذلك أحد الذين تتبعوا هذا  –أنه جبل أرارات"، وقد استطاعت األقمار الصناعية 

أن حيددوا مكان بقاايها اليت الزالت موجودة حىت اآلن، معجزة دائمة على الدهر،  –األمر 
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ينيا حالياً، هكذا نقلت إذاعة إسرائيل يف إحدى نشراهتا وهي يف املنطقة السوفياتية من أرم
 20وهللا أعلم.

 املبحث الثاين

قصة النيب نوح يف الكتاب املقدس واملصادر املسيحية حىت استقرار السفينة 
 على جبل آرارات

قبل التطرق اىل الكتاابت املسيحية، ال بد من اإلشارة اىل أن غالبية من تطرق اىل سرية    
النيب نوح وقصة الفيضان تطرقوا اىل اإلصحاحات العديدة من هناية اخلامس وانتهاًء ابلتاسع 

 :من سفر التكوين ففيها القول الفصل يف هذا املضمار، وَتري أحداثها على النحو التايل

 .ان نوح ابن مخس مئة سنة. وولد نوح: ساما، وحاما، وايفثوك 32

ان ابناء هللا راوا  2 وحدث ملا ابتدأ الناس يكثرون على االرض، وولد هلم بنات، 1
ال »فقال الرب:  3 .بنات الناس اهنن حسنات. فاختذوا ألنفسهم نساء من كل ما اختاروا

ر. وتكون اايمه مئة وعشرين يدين روحي يف االنسان اىل االبد، لزيغانه، هو بش
كان يف االرض طغاة يف تلك االايم. وبعد ذلك ايضا اذ دخل بنو هللا على بنات  4 .«سنة

 الناس وولدن هلم اوالدا، هؤالء هم اجلبابرة الذين منذ الدهر ذوو اسم".

ورأى الرب ان شر االنسان قد كثر يف االرض، وان كل تصور افكار قلبه امنا هو  5
فقال الرب:  7 .فحزن الرب انه عمل االنسان يف االرض، وأتسف يف قلبه 6 .يومشرير كل 

احمو عن وجه االرض االنسان الذي خلقته، االنسان مع هبائم ودابابت وطيور السماء، ألين »
 .واما نوح فوجد نعمة يف عيين الرب 8 .«حزنت اين عملتهم

وولد  10 .له. وسار نوح مع هللاهذه مواليد نوح: كان نوح رجال ابرا كامال يف اجيا 9
وفسدت االرض امام هللا، وامتالت االرض  11 .نوح ثالثة بنني: ساما، وحاما، وايفث

                                                 
، المرجع السابق، مج -29 ي التفستر

 .8116، ص1سعيد حوى، األساس ف 

 

ورأى هللا االرض فاذا هي قد فسدت، اذ كان كل بشر قد افسد طريقه على  12 .ظلما
 .االرض

منهم.  هناية كل بشر قد اتت امامي، الن االرض وامتالت ظلما»فقال هللا لنوح:  13
اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر. َتعل الفلك مساكن،  14 .فها اان مهلكهم مع االرض

وهكذا تصنعه: ثالث مئة ذراع يكون طول الفلك،  15 .وتطليه من داخل ومن خارج ابلقار
وتصنع كواً  للفلك، وتكمله اىل حد ذراع  16 .ومخسني ذراعا عرضه، وثالثني ذراعا ارتفاعه

فها اان  17 .ب الفلك يف جانبه. مساكن سفلية ومتوسطة وعلوية َتعلهمن فوق. وتضع اب
ات بطوفان املاء على االرض ألهلك كل جسد فيه روح حياة من حتت السماء. كل ما يف 

ولكن اقيم عهدي معك، فتدخل الفلك انت وبنوك وامراتك ونساء بنيك  18 .االرض ميوت
كل تدخل اىل الفلك الستبقائها   ومن كل حي من كل ذي جسد، اثنني من 19 .معك

من الطيور كأجناسها، ومن البهائم كأجناسها، ومن كل  20 .معك. تكون ذكرا وانثى
وانت، فخذ لنفسك  21 .دابابت االرض كأجناسها. اثنني من كل تدخل اليك الستبقائها

ففعل نوح حسب كل ما  22 .«من كل طعام يؤكل وامجعه عندك، فيكون لك وهلا طعاما
 .ه به هللا. هكذا فعلامر 

ادخل انت ومجيع بيتك اىل الفلك، ألين اايك رأيت ابرا لدي يف »وقال الرب لنوح:  1
من مجيع البهائم الطاهرة أتخذ معك سبعة سبعة ذكرا وانثى. ومن البهائم اليت  2 .هذا اجليل

ثى. ومن طيور السماء ايضا سبعة سبعة: ذكرا وان 3 .ليست بطاهرة اثنني: ذكرا وانثى
ألين بعد سبعة اايم ايضا امطر على االرض اربعني  4 .الستبقاء نسل على وجه كل االرض

ففعل نوح حسب كل ما امره  5 .«يوما واربعني ليلة. واحمو عن وجه االرض كل قائم عملته
 .به الرب

فدخل نوح وبنوه  7 وملا كان نوح ابن ست مئة سنة صار طوفان املاء على االرض، 6
ومن البهائم الطاهرة والبهائم اليت  8 .ساء بنيه معه اىل الفلك من وجه مياه الطوفانوامراته ون

دخل اثنان اثنان اىل نوح اىل  9 :ليست بطاهرة، ومن الطيور وكل ما يدب على االرض
 .الفلك، ذكرا وانثى، كما امر هللا نوحا
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ينيا حالياً، هكذا نقلت إذاعة إسرائيل يف إحدى نشراهتا وهي يف املنطقة السوفياتية من أرم
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 سنة ست يف 11 .وحدث بعد السبعة االايم ان مياه الطوفان صارت على االرض 10
مئة من حياة نوح، يف الشهر الثاين، يف اليوم السابع عشر من الشهر يف ذلك اليوم، انفجرت  

وكان املطر على االرض اربعني يوما  12 .كل ينابيع الغمر العظيم، وانفتحت طاقات السماء
يف ذلك اليوم عينه دخل نوح، وسام وحام وايفث بنو نوح، وامرأة نوح،  13 .واربعني ليلة

هم وكل الوحوش كأجناسها، وكل البهائم   14 .وثالث نساء بنيه معهم اىل الفلك
كأجناسها، وكل الدابابت اليت تدب على االرض كأجناسها، وكل الطيور كأجناسها: كل 

ودخلت اىل نوح اىل الفلك، اثنني اثنني من كل جسد فيه روح  15 .عصفور، كل ذي جناح
ثى، من كل ذي جسد، كما امره هللا. واغلق الرب والداخالت دخلت ذكرا وان 16 .حياة
 .عليه

وكان الطوفان اربعني يوما على االرض. وتكاثرت املياه ورفعت الفلك، فارتفع عن  17
وتعاظمت املياه وتكاثرت جدا على االرض، فكان الفلك يسري على وجه  18 .االرض

اجلبال الشاخمة اليت حتت   وتعاظمت املياه كثريا جدا على االرض، فتغطت مجيع 19 .املياه
فمات   21 .مخس عشرة ذراعا يف االرتفاع تعاظمت املياه، فتغطت اجلبال 20 .كل السماء

كل ذي جسد كان يدب على االرض من الطيور والبهائم والوحوش، وكل الزحافات اليت  
كل ما يف انفه نسمة روح حياة من كل ما يف  22 .كانت تزحف على االرض، ومجيع الناس

فمحا هللا كل قائم كان على وجه االرض: الناس، والبهائم، والدابابت،  23 .يابسة ماتال
وتعاظمت  24 .وطيور السماء. فامنحت من االرض. وتبقى نوح والذين معه يف الفلك فقط

 .املياه على االرض مئة ومخسني يوما

هللا رحيا على  مث ذكر هللا نوحا وكل الوحوش وكل البهائم اليت معه يف الفلك. واجاز 1
وانسدت ينابيع الغمر وطاقات السماء، فامتنع املطر من  2 .االرض فهدأت املياه

ورجعت املياه عن االرض رجوعا متواليا. وبعد مئة ومخسني يوما نقصت  3 .السماء
واستقر الفلك يف الشهر السابع، يف اليوم السابع عشر من الشهر، على جبال  4 املياه،
املياه تنقص نقصا متواليا اىل الشهر العاشر. ويف العاشر يف اول الشهر، وكانت  5 .أراراط

 .ظهرت رؤوس اجلبال

 

وارسل  7 وحدث من بعد اربعني يوما ان نوحا فتح طاقة الفلك اليت كان قد عملها 6
مث ارسل احلمامة من عنده لريى هل  8 .الغراب، فخرج مرتددا حىت نشفت املياه عن االرض

فلم َتد احلمامة مقرا لرجلها، فرجعت اليه اىل الفلك الن  9 جه االرض،قلت املياه عن و 
فلبث  10 .مياها كانت على وجه كل االرض. فمد يده واخذها وادخلها عنده اىل الفلك

فاتت اليه احلمامة عند املساء، واذا  11 ايضا سبعة اايم اخر وعاد فارسل احلمامة من الفلك،
فلبث ايضا سبعة  12 .فعلم نوح ان املياه قد قلت عن االرض ورقة زيتون خضراء يف فمها.

 .اايم اخر وارسل احلمامة فلم تعد ترجع اليه ايضا

وكان يف السنة الواحدة والست مئة، يف الشهر االول يف اول الشهر، ان املياه  13
نشفت عن االرض. فكشف نوح الغطاء عن الفلك ونظر، فاذا وجه االرض قد 

 .هر الثاين، يف اليوم السابع والعشرين من الشهر، جفت االرضويف الش 14 .نشف

اخرج من الفلك انت وامراتك وبنوك ونساء بنيك » 16 :وكلم هللا نوحا قائال 15
وكل احليواانت اليت معك من كل ذي جسد: الطيور، والبهائم، وكل الدابابت  17 .معك

وتثمر وتكثر على اليت تدب على االرض، اخرجها معك. ولتتوالد يف االرض 
وكل احليواانت، كل الدابابت،  19 .فخرج نوح وبنوه وامراته ونساء بنيه معه 18 .«االرض

 .وكل الطيور، كل ما يدب على االرض، كأنواعها خرجت من الفلك"

وبىن نوح مذحبا للرب. واخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة  20
ال اعود »فتنسم الرب رائحة الرضا. وقال الرب يف قلبه:  21 واصعد حمرقات على املذبح،

العن االرض ايضا من اجل االنسان، الن تصور قلب االنسان شرير منذ حداثته. وال اعود 
مدة كل اايم االرض: زرع وحصاد، وبرد وحر، وصيف  22 .ايضا اميت كل حي كما فعلت

 .وشتاء، وهنار وليل، ال تزال"

ولتكن خشيتكم  2 .امثروا واكثروا وامألوا االرض»ه وقال هلم: وابرك هللا نوحا وبني 1
ورهبتكم على كل حيواانت االرض وكل طيور السماء، مع كل ما يدب على االرض، وكل 

كل دابة حية تكون لكم طعاما. كالعشب االخضر  3 .اَساك البحر. قد دفعت اىل ايديكم
واطلب اان دمكم ألنفسكم  5 . أتكلوهغري ان حلما حبياته، دمه، ال 4 .دفعت اليكم اجلميع
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فقط. من يد كل حيوان اطلبه. ومن يد االنسان اطلب نفس االنسان، من يد االنسان 
سافك دم االنسان ابإلنسان يسفك دمه. الن هللا على صورته عمل  6 .اخيه

 .فامثروا انتم واكثروا وتوالدوا يف االرض وتكاثروا فيها" 7 .االنسان

وها اان مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من » 9 :ا وبنيه معه قائالوكلم هللا نوح 8
ومع كل ذوات االنفس احلية اليت معكم: الطيور والبهائم وكل وحوش االرض  10 بعدكم،

اقيم ميثاقي معكم فال  11 .اليت معكم، من مجيع اخلارجني من الفلك حىت كل حيوان االرض
 يكون ايضا طوفان ليخرب ينقرض كل ذي جسد ايضا مبياه الطوفان. وال

هذه عالمة امليثاق الذي اان واضعه بيين وبينكم، وبني كل ذوات »وقال هللا:  12 .«االرض
وضعت قوسي يف السحاب فتكون عالمة  13 :االنفس احلية اليت معكم اىل اجيال الدهر

فيكون مىت انشر سحااب على االرض، وتظهر القوس يف  14 .ميثاق بيين وبني االرض
اين اذكر ميثاقي الذي بيين وبينكم وبني كل نفس حية يف كل جسد. فال  15 سحاب،ال

فمىت كانت القوس يف السحاب، ابصرها  16 .تكون ايضا املياه طوفاان لتهلك كل ذي جسد
وقال هللا  17 .«ألذكر ميثاقا ابداي بني هللا وبني كل نفس حية يف كل جسد على االرض

وكان 36 .لذي اان اقمته بيين وبني كل ذي جسد على األرض"هذه عالمة امليثاق ا»لنوح: 
هؤالء الثالثة  19 .بنو نوح الذين خرجوا من الفلك ساما وحاما وايفث. وحام هو ابو كنعان

وابتدأ نوح يكون فالحا وغرس  23 .هم بنو نوح. ومن هؤالء تشعبت كل االرض
ر حام ابو كنعان عورة فابص 22 .وشرب من اخلمر فسكر وتعرى داخل خبائه 21 .كرما

فاخذ سام وايفث الرداء ووضعاه على اكتافهما ومشيا اىل  23 .ابيه، واخرب اخويه خارجا
فلما استيقظ نوح  24 .الوراء، وسرتا عورة ابيهما ووجهامها اىل الوراء. فلم يبصرا عورة ابيهما

ملعون كنعان! عبد العبيد يكون »فقال:  25 من مخره، علم ما فعل به ابنه الصغري،
ليفتح هللا ليافث  27 .مبارك الرب اله سام. وليكن كنعان عبدا هلم»وقال:  26 إلخوته". 

وعاش نوح بعد الطوفان ثالث مئة 26فيسكن يف مساكن سام، وليكن كنعان عبدا هلم. 
 .فكانت كل اايم نوح تسع مئة ومخسني سنة، ومات 29 .ومخسني سنة

طبقا للتوراة تيقن نوح أنه ومن معه يستطيعون النزول إىل األرض. وبعد خروج نوح من  حينئذ
السفينة أو "التابوت " كما تسميه التوراة يقوم جبمع األحجار ويبين مذحبا حيرق فوقه بضع 

 

حيواانت، فتتصاعد رائحة القراين املشوية لينتشقها اإلله الذي سيبارك نوحا ونسله حيث 
ض. أما عن سبب الطوفان يف التوراة فهو أن هللا رأى الناس قد ظلمت سيعمرون األر 

وفسدت وامتألت األرض فسادا وظلما طبقاً للتوراة. وهكذا فإن الزمن الذي بقي فيه نوح 
ومن معه داخل السفينة طبقا للتوراة وبعد حسابه نستنتج أنه كان أشهرا ورمبا سنة وهذا غري 

 .معقول ألسباب كثرية

يف سفر التكوينقصة نوح   

وأما قصة نوح يف سفر التكوين وهو السفر االول من االسفار اليت يسموهنا التوراة فهي   
قصة اترُيية وردت يف سياق أنساب ذرية آدم وتسلسلها يف السنني املعدودة، اىل أن تتصل 

ساسه ببىن اسرائيل املقصودين ابلذات ملؤلفه دون غريهم من البشر وهذا التاريخ نقضه من أ
علم اجليولوجية وما كشف من آاثر االنسان املتحجرة وغريها. ويف الفصل االول من سفر 

التكوين بيان خلق السماوات واالرض يف ستة أايم يف سادسها خلق آدم، ويف الفصل الثاين 
تفصيل ملا خلق هللا يف االرض ومنه انه غرس جنة يف عدن شرفا ووضع فيها آدم، ويف آخره 

اء من ضلع من أضالع آدم اليسرى، ويف الفصل الثالث خرب معصية آدم أبكله ذكر خلق حو 
من شجرة احلياة طاعة المرأته اليت أغوهتا احلية ومحلتها على االكل منها ،ويف الفصل الرابع 
تناسل آدم وحواء ،ويف اخلامس مواليد آدم إىل نوح وهو البطن التاسع من ذريته وكان بني 

سنة مدة حياة آدم عليه السالم وأما قصة نوح  003سنة منها  3386خلق آدم ووالدة نوح 
يف آخر التاسع منها ان نوحا عاش  0 - 6عليه السالم فاستغرقت فيه أربعة فصول من 

سنة ويف أول السادس بيان سبب الطوفان وهو مبعىن ما يف القرآن إال انه أبسلوب تلك  083
الصورة واملعىن أو ما تكر رفيه من انه خلق آدم على  الكتب اليت تشبه هللا تعاىل ابإلنسان يف

وقال هللا نعمل االنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على َسك البحر و  ٦٢:  ٧صورته ) 
فخلق هللا االنسان على صورته، على صورة هللا خلقه ذكراً وأىن(  ۷۷على طري السماء و... 

ورأى الرب ان شر االنسان قد كثر يف  6 :8وهذا ما يعنينا يف هذا السفر من قصة نوح )
فحزن الرب انه عمل االنسان يف  6األرض. وأن كل تصور أفكار قلبه امنا هو شرير كل يوم 

االرض و أتسف يف قلبه فقال الرب أحمو عن وجه االرض االنسان الذي خلقته االنسان مع 
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 .فامثروا انتم واكثروا وتوالدوا يف االرض وتكاثروا فيها" 7 .االنسان
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ومع كل ذوات االنفس احلية اليت معكم: الطيور والبهائم وكل وحوش االرض  10 بعدكم،
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فيكون مىت انشر سحااب على االرض، وتظهر القوس يف  14 .ميثاق بيين وبني االرض
اين اذكر ميثاقي الذي بيين وبينكم وبني كل نفس حية يف كل جسد. فال  15 سحاب،ال

فمىت كانت القوس يف السحاب، ابصرها  16 .تكون ايضا املياه طوفاان لتهلك كل ذي جسد
وقال هللا  17 .«ألذكر ميثاقا ابداي بني هللا وبني كل نفس حية يف كل جسد على االرض

وكان 36 .لذي اان اقمته بيين وبني كل ذي جسد على األرض"هذه عالمة امليثاق ا»لنوح: 
هؤالء الثالثة  19 .بنو نوح الذين خرجوا من الفلك ساما وحاما وايفث. وحام هو ابو كنعان

وابتدأ نوح يكون فالحا وغرس  23 .هم بنو نوح. ومن هؤالء تشعبت كل االرض
ر حام ابو كنعان عورة فابص 22 .وشرب من اخلمر فسكر وتعرى داخل خبائه 21 .كرما

فاخذ سام وايفث الرداء ووضعاه على اكتافهما ومشيا اىل  23 .ابيه، واخرب اخويه خارجا
فلما استيقظ نوح  24 .الوراء، وسرتا عورة ابيهما ووجهامها اىل الوراء. فلم يبصرا عورة ابيهما

ملعون كنعان! عبد العبيد يكون »فقال:  25 من مخره، علم ما فعل به ابنه الصغري،
ليفتح هللا ليافث  27 .مبارك الرب اله سام. وليكن كنعان عبدا هلم»وقال:  26 إلخوته". 

وعاش نوح بعد الطوفان ثالث مئة 26فيسكن يف مساكن سام، وليكن كنعان عبدا هلم. 
 .فكانت كل اايم نوح تسع مئة ومخسني سنة، ومات 29 .ومخسني سنة

طبقا للتوراة تيقن نوح أنه ومن معه يستطيعون النزول إىل األرض. وبعد خروج نوح من  حينئذ
السفينة أو "التابوت " كما تسميه التوراة يقوم جبمع األحجار ويبين مذحبا حيرق فوقه بضع 

 

حيواانت، فتتصاعد رائحة القراين املشوية لينتشقها اإلله الذي سيبارك نوحا ونسله حيث 
ض. أما عن سبب الطوفان يف التوراة فهو أن هللا رأى الناس قد ظلمت سيعمرون األر 
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 .معقول ألسباب كثرية
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وأما قصة نوح يف سفر التكوين وهو السفر االول من االسفار اليت يسموهنا التوراة فهي   
قصة اترُيية وردت يف سياق أنساب ذرية آدم وتسلسلها يف السنني املعدودة، اىل أن تتصل 

ساسه ببىن اسرائيل املقصودين ابلذات ملؤلفه دون غريهم من البشر وهذا التاريخ نقضه من أ
علم اجليولوجية وما كشف من آاثر االنسان املتحجرة وغريها. ويف الفصل االول من سفر 

التكوين بيان خلق السماوات واالرض يف ستة أايم يف سادسها خلق آدم، ويف الفصل الثاين 
تفصيل ملا خلق هللا يف االرض ومنه انه غرس جنة يف عدن شرفا ووضع فيها آدم، ويف آخره 

اء من ضلع من أضالع آدم اليسرى، ويف الفصل الثالث خرب معصية آدم أبكله ذكر خلق حو 
من شجرة احلياة طاعة المرأته اليت أغوهتا احلية ومحلتها على االكل منها ،ويف الفصل الرابع 
تناسل آدم وحواء ،ويف اخلامس مواليد آدم إىل نوح وهو البطن التاسع من ذريته وكان بني 

سنة مدة حياة آدم عليه السالم وأما قصة نوح  003سنة منها  3386خلق آدم ووالدة نوح 
يف آخر التاسع منها ان نوحا عاش  0 - 6عليه السالم فاستغرقت فيه أربعة فصول من 

سنة ويف أول السادس بيان سبب الطوفان وهو مبعىن ما يف القرآن إال انه أبسلوب تلك  083
الصورة واملعىن أو ما تكر رفيه من انه خلق آدم على  الكتب اليت تشبه هللا تعاىل ابإلنسان يف

وقال هللا نعمل االنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على َسك البحر و  ٦٢:  ٧صورته ) 
فخلق هللا االنسان على صورته، على صورة هللا خلقه ذكراً وأىن(  ۷۷على طري السماء و... 

ورأى الرب ان شر االنسان قد كثر يف  6 :8وهذا ما يعنينا يف هذا السفر من قصة نوح )
فحزن الرب انه عمل االنسان يف  6األرض. وأن كل تصور أفكار قلبه امنا هو شرير كل يوم 

االرض و أتسف يف قلبه فقال الرب أحمو عن وجه االرض االنسان الذي خلقته االنسان مع 
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ا نوح فوجد نعمة يف عيين وأم 6هبائم ودابابت وطيور السماء ألين حزنت عليهم أين عملتهم 
وولد  33هذه مواليد نوح : كان نوح رجال ابراً كامال يف أجياله وسار نوح مع هللا  0الرب 

ورأى  ٧٦وفسدت االرض أمام هللا وامتألت ظلها  33نوح ثالثة بنني : ساما وحاما و ايفث 
فقال هللا  30هللا االرض فاذا هي قد فسدت إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على االرض 

لنوح : هناية كل بشر قد أتت أمامي الن االرض امتألت ظلما منهم فها أان مهلتهم مع 
اصنع لنفسك فلكا  من خشب جفر( اخل وهنا وصف طول الفالك وعرضه  34االرض 

وارتفاعه و اببه يف جانبه وطبقاته الثالث ومن يدخل فيه معه وهم امرأنه وبنوه الثالثة 
من كل حي من كل ذي جسد زوجني اثنني، وكل من يبقى يف االرض وأزواجهم الثالث و 

وحتت السماء يهلك ، وقد كرر ذكر من يدخل الفلك وذكر اتريخ دخول الفلك من عمر 
نوح ومدة املطر وهو أربعون يوما ومقدار ارتفاع الفلك فوق اجلبال وهو كل ذلك يف الفصلني 

ملياه عن االرض ابلتدريج واستقرار الفلك السادس والسابع وذكر يف الفصل الثامن رجوع ا
و بنی نوح  ٦٢:  ٧على جبال أراراط وما كان من خروج نوح ومن معه من السفينة ) قال ( 

مذحياً للرب وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد حمرقات على املذبح 
أملن االرض أيضا من أجل االنسان، فتنسم الرب رائحة الرضى وقال الرب يف قلبه : ال أعود  

مدة   ٦٢الن صور قلب االنسان شرير منذ حداثته وال أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت 
كل أايم االرض زرع وحصاد و بر دوحر وصيف وشتاء و هنار وليل التزال( ويف الفصل 

فان إبعطائهم التاسع مباركة هللا لنوح وبنيه وإكثارهم مللؤا االرض وأتمينهم من عودة الطو 
هؤالء  0،  30ميثاقه وهو قوس السحاب بل جعلها أماان لكل االحياء ، وقال يف أبناء نوح 

الثالثة بنو نوح ومن هؤالء تشعبت  كل االرض ( وفيه ان الرب ملن كنعان بن ايفث وجعله 
ة وذريته عبيداً لذرية سام وحام ألنه نظر إليعورة جده نوح إذ تعرى وهو سكران هذه خالص

قصة نوح يف سفر التكوين وليس فيها انه كان رسوال وال انه دعا قومه إىل هللا، وال انه آمن 
معه أحد، وال انه كان له ولد كافر غرق مع قومه وال امرأة كافرة وال ندري أكان كفرها قبل 
الطوفان فغرقت أم بعده. ولكنه يوافق القرآن يف أن سبب الطوفان غضب هللا على البشر 

 

دهم وظلمهم ولكن أبسلوبه الشبه هللا سبحانه ابإلنسان يف صفاته الباطنة كصورته بفسا
.03الظاهرة  

 التعريف بنوح يف الكتاب املقدس

ومت التعريف بنيب هللا نوح على أنه اسم سامي معناه راحة، وهو ابن المك ابن متوشاحل بن 
آدم. َساه ابوه نوحا قائال: " اخنوخ بن ايرد بن مهالئيل بن قينان ابن انوش بن شيث بن 

. وكان نوح رجال ابرا 03هذا يعزينا عن عملنا وتعب ايدينا من قبل األرض اليت لعنها الرب"
. إال ان البشر كانوا 02وکامال. وسار مع الرب مثل اخنوخ، وأعلن اميانه املطلق ابهلل وکرز به

الشر حىت حزن الرب انه عمل قد فسدوا وخرجوا عن الطريق القومي واقرتفوا اال اثم وعملوا 
االنسان يف األرض وقرر أن ميحوه من العامل ولكن هللا استثنی نوحا ألنه كان جيد نسمة يف 

عيين الرب. فأخربه هللا عن نيته مبحو البشر وأمره أن يصنع لنفسه فلكا من خشب ليحتمي 
(. ودخله 6، به وينجو بنفسه ومعه عائلته وبعض احليواانت. فصنع نوح الفلك. )تكوين

ومعه امرأته وبنوه الثالثة ونسائهم وزوج من كل نوع من البهائم النجسة ومن الطيور وسبعة 
ازواج من البهائم والطيور الطاهرة. وبعد سبعة اايم نزل طوفان على االرض واستمر املطر بتل 

( ۷ين، ملدة اربعني يوما وليلة وغرق به كل من كان على األرض من شر، ومن حيواانت )تكو 
وكف املطر بعد االربعني يوما وليلة وابتدأت املياه تنحسر. وأطلق نوح غرااب مث محامة عدة 

مرات حىت مل تعد احلمامة وأدرك أن املاء قد احنسر ولكن نوحا مل ُيرج من الفلك مع عائلته 
فوقه  واحليواانت اليت كانت معه اال بعد أن دعاه هللا إىل ذلك. وبين نوح مذحبا للرب وقدم

بعض احليواانت الطاهرة وملا تنسم هللا رائحة الرضا قرر أال يلعن األرض بعد وال مييت كل حي 
(. وجعل هللا قوس القزح عالمة لوعده. وابرك الرب نوحا وبنيه وقال هلم" امثروا ۸)تك، 

وأكثروا وامألوا األرض". ويعين هذا أن نوحا هو االب الثاين عشر بعد آدم. وأوصى الرب 
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ا نوح فوجد نعمة يف عيين وأم 6هبائم ودابابت وطيور السماء ألين حزنت عليهم أين عملتهم 
وولد  33هذه مواليد نوح : كان نوح رجال ابراً كامال يف أجياله وسار نوح مع هللا  0الرب 

ورأى  ٧٦وفسدت االرض أمام هللا وامتألت ظلها  33نوح ثالثة بنني : ساما وحاما و ايفث 
فقال هللا  30هللا االرض فاذا هي قد فسدت إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على االرض 

لنوح : هناية كل بشر قد أتت أمامي الن االرض امتألت ظلما منهم فها أان مهلتهم مع 
اصنع لنفسك فلكا  من خشب جفر( اخل وهنا وصف طول الفالك وعرضه  34االرض 

وارتفاعه و اببه يف جانبه وطبقاته الثالث ومن يدخل فيه معه وهم امرأنه وبنوه الثالثة 
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ملياه عن االرض ابلتدريج واستقرار الفلك السادس والسابع وذكر يف الفصل الثامن رجوع ا
و بنی نوح  ٦٢:  ٧على جبال أراراط وما كان من خروج نوح ومن معه من السفينة ) قال ( 

مذحياً للرب وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد حمرقات على املذبح 
أملن االرض أيضا من أجل االنسان، فتنسم الرب رائحة الرضى وقال الرب يف قلبه : ال أعود  

مدة   ٦٢الن صور قلب االنسان شرير منذ حداثته وال أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت 
كل أايم االرض زرع وحصاد و بر دوحر وصيف وشتاء و هنار وليل التزال( ويف الفصل 

فان إبعطائهم التاسع مباركة هللا لنوح وبنيه وإكثارهم مللؤا االرض وأتمينهم من عودة الطو 
هؤالء  0،  30ميثاقه وهو قوس السحاب بل جعلها أماان لكل االحياء ، وقال يف أبناء نوح 

الثالثة بنو نوح ومن هؤالء تشعبت  كل االرض ( وفيه ان الرب ملن كنعان بن ايفث وجعله 
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قصة نوح يف سفر التكوين وليس فيها انه كان رسوال وال انه دعا قومه إىل هللا، وال انه آمن 
معه أحد، وال انه كان له ولد كافر غرق مع قومه وال امرأة كافرة وال ندري أكان كفرها قبل 
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دهم وظلمهم ولكن أبسلوبه الشبه هللا سبحانه ابإلنسان يف صفاته الباطنة كصورته بفسا
.03الظاهرة  
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. وكان نوح رجال ابرا 03هذا يعزينا عن عملنا وتعب ايدينا من قبل األرض اليت لعنها الرب"
. إال ان البشر كانوا 02وکامال. وسار مع الرب مثل اخنوخ، وأعلن اميانه املطلق ابهلل وکرز به

الشر حىت حزن الرب انه عمل قد فسدوا وخرجوا عن الطريق القومي واقرتفوا اال اثم وعملوا 
االنسان يف األرض وقرر أن ميحوه من العامل ولكن هللا استثنی نوحا ألنه كان جيد نسمة يف 

عيين الرب. فأخربه هللا عن نيته مبحو البشر وأمره أن يصنع لنفسه فلكا من خشب ليحتمي 
(. ودخله 6، به وينجو بنفسه ومعه عائلته وبعض احليواانت. فصنع نوح الفلك. )تكوين

ومعه امرأته وبنوه الثالثة ونسائهم وزوج من كل نوع من البهائم النجسة ومن الطيور وسبعة 
ازواج من البهائم والطيور الطاهرة. وبعد سبعة اايم نزل طوفان على االرض واستمر املطر بتل 

( ۷ين، ملدة اربعني يوما وليلة وغرق به كل من كان على األرض من شر، ومن حيواانت )تكو 
وكف املطر بعد االربعني يوما وليلة وابتدأت املياه تنحسر. وأطلق نوح غرااب مث محامة عدة 

مرات حىت مل تعد احلمامة وأدرك أن املاء قد احنسر ولكن نوحا مل ُيرج من الفلك مع عائلته 
فوقه  واحليواانت اليت كانت معه اال بعد أن دعاه هللا إىل ذلك. وبين نوح مذحبا للرب وقدم

بعض احليواانت الطاهرة وملا تنسم هللا رائحة الرضا قرر أال يلعن األرض بعد وال مييت كل حي 
(. وجعل هللا قوس القزح عالمة لوعده. وابرك الرب نوحا وبنيه وقال هلم" امثروا ۸)تك، 

وأكثروا وامألوا األرض". ويعين هذا أن نوحا هو االب الثاين عشر بعد آدم. وأوصى الرب 
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. وقد استقر 33وحاً أال َيكل احليواانت اليت بدمها او امليتة مبرض وأبن يقاصَّ القاتل ابلقتلن
.34فلك نوح بعد طوفان املاء فوق جبال أراراط )= آرارات(  

واشتغل نوح يف الزراعة. وزرع مع ما زرع من نبات كرمة فأمثرت عنبا وصنع منه مسكراً وشربه 
وكشف عورته. ا ولكن أخوي حام وضعا الرداء على وسكر فسخر ابنه الصفري حام منه 

ابيهما. فلما استفاق نوح وعرف ما فعله حام آمن کنعان )ابن حام( وقال انه سيكون عبدا 
(. ۷۲إلخوته وابرك سام وايفث. مث مات نوح عن عمر بلغ تسع مئة ومخسني سنة )تك: 

وشبه املسيح حالة الناس عند ومع االايم أصبح الساميون العائلة املتزعمة على ابقي نوح. 
. وكثريا ما اشار االنبياء والرسل  38َميئه الثاين املنتظر حالة الشر اايم نوح عند َمي. الطوفان

. واجلدير ابلذكر ان هناك اساطري عن الطوفان شبيهة بطوفان نوح 36اىل نوح واىل الطوفان
ليني، وهناك اساطري مشاهبة موجودة يف تراث بعض األمم وأقدمها اسطورة الطوفان عند الباب

هلا عند اليوانن والرومان. والقصة البابلية عن الطوفان جزء من ملحمة جلجامش. واما الرجل 
الذي أنقذ نفسه وعائلته والبهائم يف فلك كما جاء يف القصة البابلية فكان اَسه: 

طوفان يف الكتاب . وأوجه الشبه يف القصتني العربية والبابلية تثبت صحة قصة ال37اوتنافشتيم
 .38املقدس

ومن جانب آخر يذكر أحد الباحثني الكنسيني املختص ابألديرة املسيحية يف مشال العراق 
م( خبصوص ديرآبون )ديربون يف 3008جان موريس فييه الدومنيكي الفرنسي )املتوىف سنة

 العرب. املصادر العراقية والكردية( بقوله:" نعثر على دير هبذا االسم يف نصوص املؤلفني

                                                 
 .7- 6، االصحاح ۱سفر التكوين  - 33

ي  -34
ي تركيا الحالية قبل  الحقيقة أن تسمية جبل آرارات ف 

فر ي حكمت شر تنسب اىل الدولة اآلورارتية التر
اطورية اآلشورية الحديثة.، وكانت عاصمتهم مدينة توشيبا  منتصف االلف األول وكانوا معارصين لإلمت 

ي بنيت مدينة وان   فان عل أنقاضها.  –التر
، االصحاح -35   .12، العدد 80انجيل متر
؛ رسالة بطرس األول، 60، العدد 60؛ سفر حزقيال، االصحاح 8، العدد 10سفر اشعيا، االصحاح -36

  .1، العدد 8؛ ب رسالة طرس الثانية، االصحاح80، العدد 1االصحاح 
ي تاري    خ  - 37

ي ملحمة كلكامش ف 
ي التاري    خ القديم بأن أوتونابشتم الذي ورد ذكره ف 

يعتقد كثتر من مؤرخ 
ي هللا نوح )عليه السالم(. العراق القديم ه  و نفسه نت 

م(، ص 6886، 7)القاهرة: دار الثقافة، ط  بطرس عبد الملك وزمالئه، قاموس الكتاب المقدس،  -38
828 – 821. 

 

فياقوت، من القرن الثالث عشر، حيدثنا عن دير أبوان" أو ابألحرى أبيون، الذي جيعل موقعه 
يف قردو بني جزيرة إبن عمر وقرية مثانني قرب ابسورين. مث يضيف: هو دير جليل عند 

املسيحيني، فيه الكثري من الرهبان. يزعمون أن فيه قرب نوح املنقور يف الصخور تضلله قبة 
مة تشهد لنفسها ابلقدم. أقوال احلموي أتخذان إىل فضاءات أخرى مغايرة لفضاءات فخ

أوكني ومجاعة الرهبان. هنا حنن اآلن يف خضم نصوص لرواايت ابللغتني العربية والسراينية 
إىل هذا املوقع ينسب الدير املعروف بدير الفلك"  .تتعلق بقرب نوح املوجود يف جبل جودي

 واملبين على قمة نفس اجلبل )= اجلودي(، هذا املكان يشري إىل املوقع الذي الواقع يف ابكيويال
فيه وقف فلك نوح. إحدى ألواح الفلك كانت حمفوظة يف هذا الدير، وينسب اكتشافه إىل 
مار أفرام أو مار يعقوب النصيبيين، الظاهر أنه حىت أايمنا هذه ال زال الزوار للموقع يعثرون 

 .قري حول املكان )؟(على مسامري وبعض ال

يذكر اجلغرافيون العرب )= املسلمون( دير الفلك" حتت اسم دير اجلودي". ووصفته السياسية 
م( يف كتاهبا )من آموراث اىل آموراث(. مت تدمري 3026الربيطانية غري ترود بيل )املتوفية سنة 

يوم الذي  م، وكان ذلك يف نفس ال766 – 768هذا الدير بفعل صاعقة أصابته يف عام 
 كان حيتفل فيه بعيد الفلك.

وجيادل الدومنيكي الفرنسي )فييه( ابلقول:" يبادل املؤرخون العرب الدير بقرية مثانني، وهي 
، ومثانني اشارة لعدد النفوس الناجية من الطوفان والذين ماتوا 30بليدة عند ايقوت احلموي

نية. تتحدث فقط عن مثانية )= مجيًعا ابلطاعون ما عدا نوح، بينما تذكر املصادر السراي
هيسثاان ابلسراينية(. وهنا يظهر التباين يف أقوال املؤرخني املسلمني سواء كان ذلك ابلنسبة إىل 

 .40املوقع أو إىل عدد نفوس األشخاص

وأغلب أَساء املواقع يف سهل اجلودي معان هلا صلة مع نوح وفلكه الشهري. فقبيسني هي 
الفلك، ومجعاً مكان اجتماع نوح وعائلته، ودادار احملل الذي  )بيثسبينتا( أي مكان وقوف

                                                 
 .20، ص8معجم البلدان، ج -39

ي  - 40
ي دراسة التاري    خ والجغرافية الكنسية والرهبانية ف 

، آشور المسيحية إسهام ف  جان فييه الدومنيكي
م(، 8061العراق: )د، م،  –ل العراق، ترجمة: نافع توسا، مراجعة وتدقيق: يوسف توما، ))بغداد شما

 (.6186، هامش )728، ص8ج



قصة النيب نوح يف القرآن الكرمي والكتاب املقدس
دراسة حتليلية مقارنة يف املصادر اإلسالمية واملسيحية

Ferset Meri İSMAİL

541
 

. وقد استقر 33وحاً أال َيكل احليواانت اليت بدمها او امليتة مبرض وأبن يقاصَّ القاتل ابلقتلن
.34فلك نوح بعد طوفان املاء فوق جبال أراراط )= آرارات(  

واشتغل نوح يف الزراعة. وزرع مع ما زرع من نبات كرمة فأمثرت عنبا وصنع منه مسكراً وشربه 
وكشف عورته. ا ولكن أخوي حام وضعا الرداء على وسكر فسخر ابنه الصفري حام منه 

ابيهما. فلما استفاق نوح وعرف ما فعله حام آمن کنعان )ابن حام( وقال انه سيكون عبدا 
(. ۷۲إلخوته وابرك سام وايفث. مث مات نوح عن عمر بلغ تسع مئة ومخسني سنة )تك: 

وشبه املسيح حالة الناس عند ومع االايم أصبح الساميون العائلة املتزعمة على ابقي نوح. 
. وكثريا ما اشار االنبياء والرسل  38َميئه الثاين املنتظر حالة الشر اايم نوح عند َمي. الطوفان

. واجلدير ابلذكر ان هناك اساطري عن الطوفان شبيهة بطوفان نوح 36اىل نوح واىل الطوفان
ليني، وهناك اساطري مشاهبة موجودة يف تراث بعض األمم وأقدمها اسطورة الطوفان عند الباب

هلا عند اليوانن والرومان. والقصة البابلية عن الطوفان جزء من ملحمة جلجامش. واما الرجل 
الذي أنقذ نفسه وعائلته والبهائم يف فلك كما جاء يف القصة البابلية فكان اَسه: 

طوفان يف الكتاب . وأوجه الشبه يف القصتني العربية والبابلية تثبت صحة قصة ال37اوتنافشتيم
 .38املقدس

ومن جانب آخر يذكر أحد الباحثني الكنسيني املختص ابألديرة املسيحية يف مشال العراق 
م( خبصوص ديرآبون )ديربون يف 3008جان موريس فييه الدومنيكي الفرنسي )املتوىف سنة
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فر ي حكمت شر تنسب اىل الدولة اآلورارتية التر
اطورية اآلشورية الحديثة.، وكانت عاصمتهم مدينة توشيبا  منتصف االلف األول وكانوا معارصين لإلمت 

ي بنيت مدينة وان   فان عل أنقاضها.  –التر
، االصحاح -35   .12، العدد 80انجيل متر
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ي ملحمة كلكامش ف 
ي التاري    خ القديم بأن أوتونابشتم الذي ورد ذكره ف 
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فياقوت، من القرن الثالث عشر، حيدثنا عن دير أبوان" أو ابألحرى أبيون، الذي جيعل موقعه 
يف قردو بني جزيرة إبن عمر وقرية مثانني قرب ابسورين. مث يضيف: هو دير جليل عند 

املسيحيني، فيه الكثري من الرهبان. يزعمون أن فيه قرب نوح املنقور يف الصخور تضلله قبة 
مة تشهد لنفسها ابلقدم. أقوال احلموي أتخذان إىل فضاءات أخرى مغايرة لفضاءات فخ

أوكني ومجاعة الرهبان. هنا حنن اآلن يف خضم نصوص لرواايت ابللغتني العربية والسراينية 
إىل هذا املوقع ينسب الدير املعروف بدير الفلك"  .تتعلق بقرب نوح املوجود يف جبل جودي

 واملبين على قمة نفس اجلبل )= اجلودي(، هذا املكان يشري إىل املوقع الذي الواقع يف ابكيويال
فيه وقف فلك نوح. إحدى ألواح الفلك كانت حمفوظة يف هذا الدير، وينسب اكتشافه إىل 
مار أفرام أو مار يعقوب النصيبيين، الظاهر أنه حىت أايمنا هذه ال زال الزوار للموقع يعثرون 

 .قري حول املكان )؟(على مسامري وبعض ال

يذكر اجلغرافيون العرب )= املسلمون( دير الفلك" حتت اسم دير اجلودي". ووصفته السياسية 
م( يف كتاهبا )من آموراث اىل آموراث(. مت تدمري 3026الربيطانية غري ترود بيل )املتوفية سنة 

يوم الذي  م، وكان ذلك يف نفس ال766 – 768هذا الدير بفعل صاعقة أصابته يف عام 
 كان حيتفل فيه بعيد الفلك.

وجيادل الدومنيكي الفرنسي )فييه( ابلقول:" يبادل املؤرخون العرب الدير بقرية مثانني، وهي 
، ومثانني اشارة لعدد النفوس الناجية من الطوفان والذين ماتوا 30بليدة عند ايقوت احلموي

نية. تتحدث فقط عن مثانية )= مجيًعا ابلطاعون ما عدا نوح، بينما تذكر املصادر السراي
هيسثاان ابلسراينية(. وهنا يظهر التباين يف أقوال املؤرخني املسلمني سواء كان ذلك ابلنسبة إىل 

 .40املوقع أو إىل عدد نفوس األشخاص

وأغلب أَساء املواقع يف سهل اجلودي معان هلا صلة مع نوح وفلكه الشهري. فقبيسني هي 
الفلك، ومجعاً مكان اجتماع نوح وعائلته، ودادار احملل الذي  )بيثسبينتا( أي مكان وقوف

                                                 
 .20، ص8معجم البلدان، ج -39

ي  - 40
ي دراسة التاري    خ والجغرافية الكنسية والرهبانية ف 

، آشور المسيحية إسهام ف  جان فييه الدومنيكي
م(، 8061العراق: )د، م،  –ل العراق، ترجمة: نافع توسا، مراجعة وتدقيق: يوسف توما، ))بغداد شما

 (.6186، هامش )728، ص8ج



2.Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu

2nd International Symposium of The Flood, Noah’s Ark And Mount Cudi 

542
 

تدفقت منه مياه الطوفان أو حسب ادعاءات أخرى املكان الذي فيه خرج نوح من الفلك، 
وشريانخ " تعين توح الرئيس"، ودورانخ تعين مكان بيت نوح وخاصة کرمه. يف هذا املوقع  

من  27ع عشر من شهر أيلول/ سبتمرب )= كانت َتتمع اجلماهري كل عام يف اليوم الراب
شهر أاير/ مايو( لالحتفال بعيد هذا املوقع الكبري، اجلماهري على خمتلف دايانهتا وتعدد 

إنه أمر ليس ابلغريب إذا ما علمنا أن  .مذاهبها كانت أتيت إىل هذا املزار لالحتفال ابلعيد
أن القرب موجود يف ختيتشيفان الواقعة يف املنطقة تضم أيضا قرب نوح. املصادر التقليدية ختربان 

أرمينيا، التابعة ل كاراك من أعمال البعلبيك ". وأخرى ختربان أن القرب موجود يف مدينة اخلليل 
 .41املعروفة أيضا حربون إىل جانب قرب آدم وسام وإبراميم

املواقع بعد زايرة احلاج ملوقع دير أبون يكون قد كمل زايرة كل ” ويستطرد فييه ابلقول:
املفروضة، ذات العالقة بنوح، واملوجودة يف منطقة جبل اجلودي، واليت يرغب احلجاج أتديتها، 

طاملا القرب موجود يف املنطقة ومن السهل زايرته. لكن، هل اي ترى، يف استطاعتنا أن نقول: 
احب "أن نوح الذي له قرب هنا، هو الشخص املشار إليه ب "اون" أي "أبوان"، واملساوي لص
الدير ذي نفس االسم واملتمتع ابإلعفاء منذ القرن السادس امليالدي؟ مل يكن من عادة 

 –الكلدان( تسمية الكلدان هنا مل تكن تطلق على املسيحيني يف بالد ما بني النهرين حينذاك 
املرتجم )إطالق تسمية أبوان على هكذا تسمية أطلقوها فقط على آدم وأيضا على إبراهيم. 

الواقع الفعلي نوح. جيعلنا يف مواجهة استعمال تسمية خاصة ويف منطقة حمدودة له  إذن هذا
مربراته املعتمدة على حقيقة أن نوح هو األب التايل للجنس البشري، أليس هو هذا الواقع 
بعينه؟ أال ميكن أن يكون احتمال أن هناك راهب هو الرابن موضوع دراستنا هذه املرتجم 

 استخدم شهرة نوح الذي هو النيب الوحيد املدفون يف أحد أديرة أبوان -)وصف ب آوون 
الكلدان يف هذه الربوع، وهذا هو سبب استحقاق املوقع األخري الذي التجأ إليه، التمتع 

 .ابمتياز اإلعفاء
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ما نعلمه هو أن التقليد يف كنيسة املشرق، كان يلغي دوما سلطة مطران األبرشية على األديرة 
حدود أبرشيته اجلغرافية، واليت سبق أن دفن فيها جاثليق أو بطريرك. مرجع  املوجودة ضمن

السلطة على هكذا أديرة كان البطريرك املقيم يف الغرب املقصود )= مدينة أنطاكية( أو 
جنوب شرق بغداد(. إذن، قد  –املدائن  –طيسفون  –اجلاثليق املقيم يف الشرق )قطيسفون 

حام نوح يف املوضوع كان سبب منح اإلعفاء للدير الذي فيه نستطيع اآلن أن نقول: إن إق
قربه. بقي دير "ادير آبون أو دير آو ون"، أي دير أبوان نوح؟ مستمرا يعيش حياة رخية مع 

توايل األجيال والقرون. كان عدد الرهبان العاملني حتت ظل رائسته خالل القرنني الثالث 
لكن هناك نقطة تبعث على األسف، تلك هي عشر والرابع عشر، عددا كبريا وذا شأن. 

مالحظتنا وجود تفاصيل جغرافية أوردها املؤلفون العرب )= املسلمون( ختص موضوع حتديد 
موقع الدير، بعض نقاط تلك التفاصيل قد تتوافق عند اقتضاء احلاجة مع مواقع قرية ديرابون 

بق أن رأينا، املؤرخ والرحالة س .احلديثة وديرها، بينما تفاصيل أخرى ال تتفق قطا مع ذلك
ايقوت جيعل موقع دير دير أبون يف منطقة قردو"، بني جزيرة إبن عمر وقرية مثانني قرب 

. بعض من هذه املعطيات قابلة التوافق، عند قبوهلا، ستكون يف مواجهة مانع هو 42ابسورين
حلديثة تقع قرب هنر اخلابور الفاصل بني االثنني، من املمكن القول إن قرية دير أبون ا

كم. ويف االَتاه الشمايل الغرّب. على نفس الوترية   33ابسورين. اليت مل تكن تبعد عنها سوى 
ميكننا قبول الرأي القائل ابحتمال وقوع قرية ديرأبون احلديثة ضمن منطقة قردو اليت حددها 

سورين(، مركزا أهنا كانت )اب“اجلغرافيون العرب من أبناء القرن الثالث عشر، فقالوا عنها 
. من هذا القول، قد نستنتج أن هذه احملافظة )= االصح الوالية( ضمت، 43حملافظة قردو"

قسما كبريا من إقليم نوهدرا املسيحي الواقع يف اجلهة اجلنوبية من هنر اخلابور، واقعيا، نشاهد 

                                                 
ي دجلة، ج؛ وباسوري081، ص8معجم البلدان، ج  -42

فر ، 8ن: قرية تقع ضمن أعمال الموصل تقع شر
ي الوقت عينه )برز مهران القديمة(. ينظر188ص

كية، وهي ف  ي التر
جان فييه  :؛ وهي االن ضمن الراض 

ي شمال العراق، 
ي دراسة التاري    خ والجغرافية الكنسية والرهبانية ف 

، آشور المسيحية إسهام ف  الدومنيكي
 (.6187، هامش )721، ص8ج

ي ياقوت الحموي، حيث يعرف دير أبونَّ بقوله:" ويقال ابيون  - 43 ي العرن 
، البلدان  يقصد فييه الدومنيكي

وهو الصحيح: بَقرَدى بير  جزيرة ابن عمر وقرية ثمانير  قرب باُسورين، وهو دير جليل عندهم فيه رهبان  
ة، ويزعمون أن به قت  نوح، عليه السالم، تحت أزج عظيم الىطٍء باألرض ي  كثتر

يشهد لنفسه بالِقَدم، وف 
ي صخر زعموا أنه لنوح، عليه السالم...". معجم البلدان، ج

 .081، ص8جوفه قت  عظيم ف 
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تدفقت منه مياه الطوفان أو حسب ادعاءات أخرى املكان الذي فيه خرج نوح من الفلك، 
وشريانخ " تعين توح الرئيس"، ودورانخ تعين مكان بيت نوح وخاصة کرمه. يف هذا املوقع  

من  27ع عشر من شهر أيلول/ سبتمرب )= كانت َتتمع اجلماهري كل عام يف اليوم الراب
شهر أاير/ مايو( لالحتفال بعيد هذا املوقع الكبري، اجلماهري على خمتلف دايانهتا وتعدد 

إنه أمر ليس ابلغريب إذا ما علمنا أن  .مذاهبها كانت أتيت إىل هذا املزار لالحتفال ابلعيد
أن القرب موجود يف ختيتشيفان الواقعة يف املنطقة تضم أيضا قرب نوح. املصادر التقليدية ختربان 

أرمينيا، التابعة ل كاراك من أعمال البعلبيك ". وأخرى ختربان أن القرب موجود يف مدينة اخلليل 
 .41املعروفة أيضا حربون إىل جانب قرب آدم وسام وإبراميم

املواقع بعد زايرة احلاج ملوقع دير أبون يكون قد كمل زايرة كل ” ويستطرد فييه ابلقول:
املفروضة، ذات العالقة بنوح، واملوجودة يف منطقة جبل اجلودي، واليت يرغب احلجاج أتديتها، 

طاملا القرب موجود يف املنطقة ومن السهل زايرته. لكن، هل اي ترى، يف استطاعتنا أن نقول: 
احب "أن نوح الذي له قرب هنا، هو الشخص املشار إليه ب "اون" أي "أبوان"، واملساوي لص
الدير ذي نفس االسم واملتمتع ابإلعفاء منذ القرن السادس امليالدي؟ مل يكن من عادة 

 –الكلدان( تسمية الكلدان هنا مل تكن تطلق على املسيحيني يف بالد ما بني النهرين حينذاك 
املرتجم )إطالق تسمية أبوان على هكذا تسمية أطلقوها فقط على آدم وأيضا على إبراهيم. 

الواقع الفعلي نوح. جيعلنا يف مواجهة استعمال تسمية خاصة ويف منطقة حمدودة له  إذن هذا
مربراته املعتمدة على حقيقة أن نوح هو األب التايل للجنس البشري، أليس هو هذا الواقع 
بعينه؟ أال ميكن أن يكون احتمال أن هناك راهب هو الرابن موضوع دراستنا هذه املرتجم 

 استخدم شهرة نوح الذي هو النيب الوحيد املدفون يف أحد أديرة أبوان -)وصف ب آوون 
الكلدان يف هذه الربوع، وهذا هو سبب استحقاق املوقع األخري الذي التجأ إليه، التمتع 

 .ابمتياز اإلعفاء
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ما نعلمه هو أن التقليد يف كنيسة املشرق، كان يلغي دوما سلطة مطران األبرشية على األديرة 
حدود أبرشيته اجلغرافية، واليت سبق أن دفن فيها جاثليق أو بطريرك. مرجع  املوجودة ضمن

السلطة على هكذا أديرة كان البطريرك املقيم يف الغرب املقصود )= مدينة أنطاكية( أو 
جنوب شرق بغداد(. إذن، قد  –املدائن  –طيسفون  –اجلاثليق املقيم يف الشرق )قطيسفون 

حام نوح يف املوضوع كان سبب منح اإلعفاء للدير الذي فيه نستطيع اآلن أن نقول: إن إق
قربه. بقي دير "ادير آبون أو دير آو ون"، أي دير أبوان نوح؟ مستمرا يعيش حياة رخية مع 

توايل األجيال والقرون. كان عدد الرهبان العاملني حتت ظل رائسته خالل القرنني الثالث 
لكن هناك نقطة تبعث على األسف، تلك هي عشر والرابع عشر، عددا كبريا وذا شأن. 

مالحظتنا وجود تفاصيل جغرافية أوردها املؤلفون العرب )= املسلمون( ختص موضوع حتديد 
موقع الدير، بعض نقاط تلك التفاصيل قد تتوافق عند اقتضاء احلاجة مع مواقع قرية ديرابون 

بق أن رأينا، املؤرخ والرحالة س .احلديثة وديرها، بينما تفاصيل أخرى ال تتفق قطا مع ذلك
ايقوت جيعل موقع دير دير أبون يف منطقة قردو"، بني جزيرة إبن عمر وقرية مثانني قرب 

. بعض من هذه املعطيات قابلة التوافق، عند قبوهلا، ستكون يف مواجهة مانع هو 42ابسورين
حلديثة تقع قرب هنر اخلابور الفاصل بني االثنني، من املمكن القول إن قرية دير أبون ا

كم. ويف االَتاه الشمايل الغرّب. على نفس الوترية   33ابسورين. اليت مل تكن تبعد عنها سوى 
ميكننا قبول الرأي القائل ابحتمال وقوع قرية ديرأبون احلديثة ضمن منطقة قردو اليت حددها 

سورين(، مركزا أهنا كانت )اب“اجلغرافيون العرب من أبناء القرن الثالث عشر، فقالوا عنها 
. من هذا القول، قد نستنتج أن هذه احملافظة )= االصح الوالية( ضمت، 43حملافظة قردو"

قسما كبريا من إقليم نوهدرا املسيحي الواقع يف اجلهة اجلنوبية من هنر اخلابور، واقعيا، نشاهد 

                                                 
ي دجلة، ج؛ وباسوري081، ص8معجم البلدان، ج  -42

فر ، 8ن: قرية تقع ضمن أعمال الموصل تقع شر
ي الوقت عينه )برز مهران القديمة(. ينظر188ص

كية، وهي ف  ي التر
جان فييه  :؛ وهي االن ضمن الراض 

ي شمال العراق، 
ي دراسة التاري    خ والجغرافية الكنسية والرهبانية ف 

، آشور المسيحية إسهام ف  الدومنيكي
 (.6187، هامش )721، ص8ج

ي ياقوت الحموي، حيث يعرف دير أبونَّ بقوله:" ويقال ابيون  - 43 ي العرن 
، البلدان  يقصد فييه الدومنيكي

وهو الصحيح: بَقرَدى بير  جزيرة ابن عمر وقرية ثمانير  قرب باُسورين، وهو دير جليل عندهم فيه رهبان  
ة، ويزعمون أن به قت  نوح، عليه السالم، تحت أزج عظيم الىطٍء باألرض ي  كثتر

يشهد لنفسه بالِقَدم، وف 
ي صخر زعموا أنه لنوح، عليه السالم...". معجم البلدان، ج

 .081، ص8جوفه قت  عظيم ف 
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اه اجلنوب، واليت  على الضفة األخرى من هنر دجلة قرية زمار الواقعة يف مكان أدين كثرياً يف اَت
 .44كانت حسب قول ايقوت هي أيضا جزء من حمافظة قردو"

لكن، النقاط اليت ال تتفق مع وضعية موقع الدير القدمي وموقع القرية احلديثة أكثر عددا وأكرب 
أمهية، حيث ال ميكننا ابلتأكيد القول إن موقع القرية احلايل يقع بني جزيرة إبن عمر وقرية 

ذا القول سيعين ضرورة وقوعها يف السهل اجلنوّب الواقع جنوب جبل اجلودي، الثمانني. ألن ه
ومشايل هنر اخلابور، بينما جندها واقعيا يف اجلهة اجلنوبية منه كذلك سيكون من الصعب 

ه ( املتعلقة بديره يف القرن 740التوفيق بني معلومة البلداين فضل هللا العمري )املتوىف سنة 
ومة تفيد أن كان يف هذا الدير خزان ماء، مصدر مياه ه كان، حسب . املعل45الرابع عشر

االدعاء، جبل اجلودي. مث يضيف االدعاء أن تلك املياه كانت َتلب أبانبيب حناسية صفراء 
اللون، هذا يف الوقت الذي جند فيه أن "دير ابون" احلالية تقع على بعد قد جياوز العشرين  

اجلودي واليت جيري هنر اخلابور عند أقدامها، هذا من كيلومرت، عن أقرب خاصرة من جبل 
جهة، أما من اجلهة الثانية فلدير أبون احلالية عني ماء خاصة هبا تقع قرهبا، إضافة إىل ما جاء 

أعاله نقول: " تقليد قرية دير أبون" احمللي املتصل بدير آابين ديري" مل حيتفظ أبي ذكرى لنوح 
ت تفيد أن القرب موجود عند أقدام جبل اجلودي، قرب قرية وال لقربه، علما أن املعلوما

 .!"46حساين" الواقعة يف اجلهة الغربية من أكيوال، وان موقع الدير مل يعد يسمى "ديرآبون

بعدها حياول السيد فييه الدومنيكي التنصل من حماولة ربط قرب نيب هللا نوح بقرية ديرآبون 
غرّب مدينة زاخو، بعد أن مل تسعفه املصادر، ال سيما  الواقعة يف اجلانب العراقي من احلدود

ايقوت احلموي يف التعريف بدير أبون، فيقرر اآليت:" ال زال لدينا الكثري من األسرار الغامضة 
اليت جيب علينا أن جند هلا تفسريا منطقيا ومقنعا. هذا ما سبق لنا أن بيناه، ملا قلنا: " إن 

يرآبون" احلالية ليس هو: ديرآبون كما قد يظن، وذلك ألن الدير املوجود إىل جانب قرية د
هذا الدير يقع فعليا على الضفة األخرى من هنر اخلابور، ويف انحية أبعد مشاال، عن أقدام 

                                                 
ي  - 44

ي دراسة التاري    خ والجغرافية الكنسية والرهبانية ف 
، آشور المسيحية إسهام ف  جان فييه الدومنيكي
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، آشور المسيحية، ج  -46  .720، ص8جان فييه الدومنيكي

 

جبل اجلودي. الديران ال معلومات لدينا حوله". الواقع قرب قرية دير أبون احلالية هو بكل 
قول عنه اآلن سيكون السؤال: ملاذا نسمى القرية احلالية أتكيد دير مار ساوا" الذي علينا أن ن

دير أبون. محلت هذه القرية اَسها منذ أن سكنها اليزيديون، الذين خلفوا املسيحيني، عندما  
كان موقع بناء بيوهتا يف جهات أبعد شرقا من موقع البيوت احلالية. ابلتأكيد، مل يكن 

. إمنا قد ورثوه من سكاهنا املسيحيني القدماء الذين اليزيديون هم من اخرتع هذا االسم للقرية
 .سبق هلم أن قدموا من قرية ديرآبون األصلية حاملني اَسها معهم ليطلقونه على القرية احلديثة

ما يؤسف له، أن النسيان آفة تالزم الناس يف كل مكان وزمان. غالبا ما يكون هذا النسيان، 
 . 47م من موطنهم األصلي"البؤس الذي عاشه املسيحيون بعد طرده

أما املستشرقان االسكتلنداين )دبليو. أي. ويغرام وإدغار. يت. أي ويغرام(، فيشريان اىل 
موضوع نيب هللا نوح ومكان استقرار سفينته من وجهة نظر أخرى"... أبن الشعب األرمين هو 

ضع الذي أرسى الوحيد الذي يعترب قمة ))أرارات(( )تعرف حملياً ابسم أكري داغ( هي املو 
عليه )فلك نوح( وقد وردت يف التوراة بتعبري )جبال أرارات( أو )أورارتو(. واللفظة تطلق على  
كل سلسلة جبال حكاري، وفيها هضبة ذات أمهية اثنوية تعرف ابسم جبل جودي )جودي 

 .48داغ(. واهلضبة تعد بقعة الرسو احلقيقية عند كل االقوام اليت تسكن تلك البقاع"

ث الثالثاملبح  

 حتليل قصة النيب نوح ومقارنتها يف املصادر اإلسالمية واملسيحية

أن  –مما ال شك فيه أن هللا سبحانه وتعاىل يقرر يف كتابه الكرمي، تقريراً واضحاً جازماً،    
عرف حقيقة التوحيد كاملة، وعرف نزاهة التوحيد  –وهو أول البشر  –آدم )عليه السالم( 

غري مشوبة بشائبة من التعدد والتثنية، وعرف الدينونة وحده ابتباع ما يتلقى منه وحده. وأنه 
عرف بنيه هبذه العقيدة، فكانت هنالك أجيال يف أقدم اتريخ البشرية ال تعرف إال اإلسالم 

ديناً، وإال التوحيد عقيدة. وأنه ملا طال األمد على األجيال املتتابعة من ذرية آدم احنرفت عن 

                                                 
، المرجع السابق، ج -47   .728 – 726، ص8جان فييه الدومنيكي
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ا نوح التوحيد.. رمبا إىل التثنية ورمبا إىل التعدد.. ودانت لشىت األرابب الزائفة.. حىت جاءه
)عليه السالم( ابلتوحيد من جديد. وأن الذين بقوا على اجلاهلية أغرقهم الطوفان مجيعاً، ومل 

ينج إال املسلمون املوحدون الذين يعرفون )نزاهة التوحيد( وينكرون التعدد والتثنية وسائر 
كذلك   ألرابب والعبادات اجلاهلية. ولنا أن جنزم أن أجيااًل من ذراري هؤالء الناجني عاشت

ابإلسالم القائم على التوحيد املطلق. قبل أن يطول عليهم األمد، ويعودوا إىل االحنراف عن 
التوحيد من جديد. وأنه هكذا كان شأن كل رسول. }وما أرسلنا من قبلك من رسول إال 

والذي ال شك فيه أن هذا شيء، والذي يقرره   نوحي إليه أنه ال إله إال أان فاعبدون{.
داين املقارنة ويتابعهم فيه مؤلف كتاب )هللا( شيء آخر. وبينهما تقابل اتم يف منهج علماء األ

النظر والنتائج اليت ينتهي إليها. وآراء الباحثني يف اتريخ األداين ليست سوى نظرايت يعارض 
 :بعضها بعضا فهي ليست الكلمة النهاية حىت يف مباحث البشر الفانني

 
آمراً نبيه يف كتابه الكرمي هذا البيان القاطع،  –سبحانه  - وما من شك أنه حني يقرر هللا

ويقرر غريه أمراً آخر مغايراً له متام املغايرة، فإن قول هللا يكون أوىل ابالتباع وخباصة ممن 
يدافعون عن اإلسالم، ويكتبون ما يكتبون بقصد دفع الشبهات عنه وعن أصل الدين مجلة.. 

قاعدته االعتقادية يف أن الدين جاء وحياً من عند هللا، ومل وأن هذا الدين ال ُيدم بنقض 
يبتدعه البشر من عند أنفسهم، وأنه جاء ابلتوحيد منذ أقدم العصور ومل جييء بغري التوحيد يف 
أية فرتة من فرتات التاريخ، وال يف أية رسالة. كما أنه ال ُيدم برتك تقريراته إىل تقريرات علماء 

اصة حني يعلم أن هؤالء إمنا يعملون وفق منهج موجه لتدمري القاعدة األداين املقارنة وخب
األساسية لدين هللا كله أنه وحي من ا هللا وليس من وحي الفكر البشري املرتقي املتطور. 

 وليس وقفاً على ترقي العقل البشري يف العلم املادي واخلربة التجريبية
 

ه كان يف ختوم األرض اليت بعث فيها نوح؟ وأين  وبعد.. أكان الطوفان عاماً يف األرض؟ أم إن
كانت هذه األرض؟ وأين ختومها يف العامل القدمي ويف العامل احلديث؟ أسئلة ال جواب عليها 
إال الظن الذي ال يغين من احلق شيئاً، إال اإلسرائيليات اليت ال تستند إىل دليل صحيح.. 

 .لقرآين يف كثري وال قليلوليس هلا بعد ذلك قيمة يف حتقيق أهداف القصص ا
ولكن هذا ال مينع من القول أبن ظاهر النصوص القرآنية يلهم أن قوم نوح كانوا هم َمموع 

البشرية يف ذلك الزمان. وأن األرض اليت يسكنوهنا كانت هي األرض املعمورة يف ذلك احلني. 

 

فيما عدا ركب  -وأن الطوفان قد عم هذه الرقعة وقضى على مجيع اخلالئق اليت تقطنها 
 السفينة الناجني.

وهذا حسبنا يف إدراك طبيعة ذلك احلادث الكوين الذي جاءان خربه من املصدر الوحيد الوثيق 
عن ذلك العهد السحيق الذي ال يعرف )التاريخ( عنه شيئاً وإال فيومها أين كان )التاريخ(؟! 

وكل ما سجله قابل للخطأ  إن التاريخ مولود حدث مل يسجل من أحداث البشرية إال القليل!
والصواب والصدق والكذب والتجريح والتعديل! وما ينبغي قط أن يستفىت ذات يوم يف شأن 

جاءان به اخلرب الصادق وَمرد استفتائه يف مثل هذا الشأن قلب لألوضاع، وانتكاسة ال تصيب 
 عقاًل قد استقرت فيه.

كر طوفان أصاب أرضها يف اتريخ ولقد حفلت أساطري شىت الشعوب وذكرايهتا الغامضة بذ 
قدمي َمهول، بسبب معصية ذلك اجليل الذي شهد ذلك احلادث الكبري وأساطري بين إسرائيل 

املدونة فيما يسمونه )العهد القدمي( حتوي كذلك ذكرى طوفان نوح ولكن هذا كله شيء ال 
رب الصادق الوثيق ينبغي أن يذكر يف معرض احلديث القرآين الطوفان، وال ينبغي أن ُيلط اخل

مبثل هذه الرواايت الغامضة وهذه األساطري اجملهولة املصدر واألسانيد. وإن كان لوجود هذه 
األخبار الغامضة الطوفان عند شعوب شىت داللته يف أن الطوفان قد كان يف أرض هذه 
ذلك  األقوام؛ أو على األقل قد رحلت ذكرايته مع ذراري الناجني حني تفرقوا يف األرض بعد

 وعمروا األرض من جديد.

وينبغي أن نذكر أن ما يسمی عند هللا )ابلكتاب املقدس( سواء يف ذلك )العهد القدمي( 
ليس هو الذي  -احملتوي على كتب اليهود أو )العهد اجلديد( احملتوي على أانجيل النصاري 
البابليني عند  نزل. فالتوراة اليت أنزهلا هللا على موسى قد حرفت نسخها األصلية على يد

وقد   –قبيل ميالد املسيح بنحو مخسة قرون  –اليهود. ومل تعد كتابتها إال بعد قرون عديدة 
ومجع فيها بقااي من التوراة. أما سائرها فهو َمرد أتليف.  –وقد يكون هو عزير  –كتبها عزرا 

مذهتم بعد حنو وكذلك األانجيل فهي مجيعاً ال حتوي إال ما حفظته ذاكرة تالمذة املسيح وتال
مث خلطت حكاايت كثرية وأساطري... ومن مث ال جيوز  -عليه السالم  -قرن من وفاة املسيح 

 .أن يطلب عند تلك الكتب مجيعها يقني يف أمر من األمور
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ا نوح التوحيد.. رمبا إىل التثنية ورمبا إىل التعدد.. ودانت لشىت األرابب الزائفة.. حىت جاءه
)عليه السالم( ابلتوحيد من جديد. وأن الذين بقوا على اجلاهلية أغرقهم الطوفان مجيعاً، ومل 

ينج إال املسلمون املوحدون الذين يعرفون )نزاهة التوحيد( وينكرون التعدد والتثنية وسائر 
كذلك   ألرابب والعبادات اجلاهلية. ولنا أن جنزم أن أجيااًل من ذراري هؤالء الناجني عاشت

ابإلسالم القائم على التوحيد املطلق. قبل أن يطول عليهم األمد، ويعودوا إىل االحنراف عن 
التوحيد من جديد. وأنه هكذا كان شأن كل رسول. }وما أرسلنا من قبلك من رسول إال 

والذي ال شك فيه أن هذا شيء، والذي يقرره   نوحي إليه أنه ال إله إال أان فاعبدون{.
داين املقارنة ويتابعهم فيه مؤلف كتاب )هللا( شيء آخر. وبينهما تقابل اتم يف منهج علماء األ

النظر والنتائج اليت ينتهي إليها. وآراء الباحثني يف اتريخ األداين ليست سوى نظرايت يعارض 
 :بعضها بعضا فهي ليست الكلمة النهاية حىت يف مباحث البشر الفانني

 
آمراً نبيه يف كتابه الكرمي هذا البيان القاطع،  –سبحانه  - وما من شك أنه حني يقرر هللا

ويقرر غريه أمراً آخر مغايراً له متام املغايرة، فإن قول هللا يكون أوىل ابالتباع وخباصة ممن 
يدافعون عن اإلسالم، ويكتبون ما يكتبون بقصد دفع الشبهات عنه وعن أصل الدين مجلة.. 

قاعدته االعتقادية يف أن الدين جاء وحياً من عند هللا، ومل وأن هذا الدين ال ُيدم بنقض 
يبتدعه البشر من عند أنفسهم، وأنه جاء ابلتوحيد منذ أقدم العصور ومل جييء بغري التوحيد يف 
أية فرتة من فرتات التاريخ، وال يف أية رسالة. كما أنه ال ُيدم برتك تقريراته إىل تقريرات علماء 

اصة حني يعلم أن هؤالء إمنا يعملون وفق منهج موجه لتدمري القاعدة األداين املقارنة وخب
األساسية لدين هللا كله أنه وحي من ا هللا وليس من وحي الفكر البشري املرتقي املتطور. 

 وليس وقفاً على ترقي العقل البشري يف العلم املادي واخلربة التجريبية
 

ه كان يف ختوم األرض اليت بعث فيها نوح؟ وأين  وبعد.. أكان الطوفان عاماً يف األرض؟ أم إن
كانت هذه األرض؟ وأين ختومها يف العامل القدمي ويف العامل احلديث؟ أسئلة ال جواب عليها 
إال الظن الذي ال يغين من احلق شيئاً، إال اإلسرائيليات اليت ال تستند إىل دليل صحيح.. 

 .لقرآين يف كثري وال قليلوليس هلا بعد ذلك قيمة يف حتقيق أهداف القصص ا
ولكن هذا ال مينع من القول أبن ظاهر النصوص القرآنية يلهم أن قوم نوح كانوا هم َمموع 

البشرية يف ذلك الزمان. وأن األرض اليت يسكنوهنا كانت هي األرض املعمورة يف ذلك احلني. 

 

فيما عدا ركب  -وأن الطوفان قد عم هذه الرقعة وقضى على مجيع اخلالئق اليت تقطنها 
 السفينة الناجني.

وهذا حسبنا يف إدراك طبيعة ذلك احلادث الكوين الذي جاءان خربه من املصدر الوحيد الوثيق 
عن ذلك العهد السحيق الذي ال يعرف )التاريخ( عنه شيئاً وإال فيومها أين كان )التاريخ(؟! 

وكل ما سجله قابل للخطأ  إن التاريخ مولود حدث مل يسجل من أحداث البشرية إال القليل!
والصواب والصدق والكذب والتجريح والتعديل! وما ينبغي قط أن يستفىت ذات يوم يف شأن 

جاءان به اخلرب الصادق وَمرد استفتائه يف مثل هذا الشأن قلب لألوضاع، وانتكاسة ال تصيب 
 عقاًل قد استقرت فيه.

كر طوفان أصاب أرضها يف اتريخ ولقد حفلت أساطري شىت الشعوب وذكرايهتا الغامضة بذ 
قدمي َمهول، بسبب معصية ذلك اجليل الذي شهد ذلك احلادث الكبري وأساطري بين إسرائيل 

املدونة فيما يسمونه )العهد القدمي( حتوي كذلك ذكرى طوفان نوح ولكن هذا كله شيء ال 
رب الصادق الوثيق ينبغي أن يذكر يف معرض احلديث القرآين الطوفان، وال ينبغي أن ُيلط اخل

مبثل هذه الرواايت الغامضة وهذه األساطري اجملهولة املصدر واألسانيد. وإن كان لوجود هذه 
األخبار الغامضة الطوفان عند شعوب شىت داللته يف أن الطوفان قد كان يف أرض هذه 
ذلك  األقوام؛ أو على األقل قد رحلت ذكرايته مع ذراري الناجني حني تفرقوا يف األرض بعد

 وعمروا األرض من جديد.

وينبغي أن نذكر أن ما يسمی عند هللا )ابلكتاب املقدس( سواء يف ذلك )العهد القدمي( 
ليس هو الذي  -احملتوي على كتب اليهود أو )العهد اجلديد( احملتوي على أانجيل النصاري 
البابليني عند  نزل. فالتوراة اليت أنزهلا هللا على موسى قد حرفت نسخها األصلية على يد

وقد   –قبيل ميالد املسيح بنحو مخسة قرون  –اليهود. ومل تعد كتابتها إال بعد قرون عديدة 
ومجع فيها بقااي من التوراة. أما سائرها فهو َمرد أتليف.  –وقد يكون هو عزير  –كتبها عزرا 

مذهتم بعد حنو وكذلك األانجيل فهي مجيعاً ال حتوي إال ما حفظته ذاكرة تالمذة املسيح وتال
مث خلطت حكاايت كثرية وأساطري... ومن مث ال جيوز  -عليه السالم  -قرن من وفاة املسيح 

 .أن يطلب عند تلك الكتب مجيعها يقني يف أمر من األمور
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ويف السياق نفسه فإن سفر التكوين، وهو أحد االسفار اخلمسة اليت تشكل التوراة احلالية، 
سة، وقد ذكران يف سورة األعراف أن هذه األسفار اخلمسة ال ويسموهنا أسفار موسى اخلم

ميكن أن تكون هي التوراة، وقد نقل مالك بن نيب يف كتاب ) الظاهرة القرآنية ( عن النقاد 
الغربيني أنه مل يثبت سفر من أسفار العهد القدمي للنقد إال سفر أرميا، ومن قرأ اإلصحاحات: 

امن، والتاسع، من سفر التكوين وهي اليت حتدثت عن قصة اخلامس، والسادس، والسابع، والث
نوح عرف من خالل قراءته ومطالعته اجملردة سخف كثري من الكالم املوجود فيها، مما يدل 
على أنه موضوع مكذوب، ال يليق أن يذكر يف كتاب، من ذلك مثاًل يف الكالم عن هللا: 

قلبه"، وأبرز ما يدلنا على الكذب يف "فحزن الرب أنه عمل اإلنسان يف األرض، وأتسف يف 
( سنة وَتعلها عمر نوح كله فتجعل ٠٥٢هذه األسفار أن هذه اإلصحاحات تذكر رقم )

( سنة بعد الطوفان؛ مع أن النص 083( سنة وَتعل )633بقاء نوح يف قومه قبل الطوفان )
قومه ألف سنة إال القرآين الذي ال َيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه يذكر: }فلبث يف 

 .49مخسني عاما فأخذهم الطوفان وهم ظاملون{

والغريب أن بعض البلدانيني املسلمني يشري اىل هذا العدد، فيذكر ايقوت احلموي:"... وجاء 
الطوفان يف سنة الستمائة من عمر نوح، عليه السالم، يف الشهر الثاين يف اليوم السابع عشر 

وأربعني ليلة، وأقام املاء على األرض مائة ومخسني يوماً، واستقرت منه، وأقام املطر أربعني يوماً 
السفينة على اجلودي يف الشهر السابع يف اليوم السابع عشر منه، وملا كان يف سنة إحدى 

 .83وستمائة من عمر نوح يف اليوم األول من الشهر األول خف املاء من األرض..."

مة الرواايت املذكورة يف كتب العهد القدمي، فلننقل فإذا وضح هذا الذي ذكرانه يف معرفتنا لقي
من هذه اإلصحاحات بعض املعاين، مادام علماؤان قد نقلوا عمن نقل عنها، فالنقل منها 
مباشرة أوىل: ففي اإلصحاح السادس من سفر التكوين من العهد القدمي: "فقال هللا لنوح 

منهم. فها أان مهلكهم مع األرض.  هناية كل بشر قد أتت أمامي. ألن األرض امتألت ظلماً 
اصنع لنفسك فلكاً. من خشب جفر. َتعل الفلك مساكن. وتطليه من داخل ومن خارج 
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ابلقار. وهكذا تصنعه ثالث مئة ذراع يكون طول الفلك. ومخسني ذراعاً عرضه. وثالثني 
يف  ذراعاً ارتفاعه. وتصنع كوى للفلك وتكمله إىل حد ذراع من فوق. وتضع ابب الفلك

جانبه. مساكن سفلية ومتوسطة وعلوية َتعله، فها أان آت بطوفان املاء على األرض ألهلك  
كل جسد فيه روج حياة من حتت السماء. كل ما يف األرض ميوت. ولكن أقيم عهدي 

معك. فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك. ومن كل حي من كل ذي 
الستبقائها معك. تكون ذكراً وأنثى من الطيور   جسد اثنني من كل تدخل إىل الفلك

كأجناسها ومن البهائم كأجناسها. ومن كل دابابت األرض كأجناسها. اثنني من كل تدخل 
إليك الستبقائها وأنت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل وامجعه عندك. فيكون لك وهلا 

 طعاماً. ففعل نوح حسب كل ما أمره به هللا. هكذا فعل".

حاح السابع: "وكان الطوفان أربعني يوماً على األرض. وتكاثرت املياه ورفعت ويف اإلص
الفلك. فارتفع عن األرض. وتعاظمت املياه. وتكاثرت جداً على األرض فتعطت مجيع اجلبال 
الشاخمة اليت حتت كل السماء. مخسة عشر ذراعاً يف االرتفاع تعاظمت املياه. فتغطت اجلبال، 

يدب على األرض، من الطيور والبهائم والوحوش وكل الزحافات فمات كل ذي جسد كان 
اليت كانت تزحف على األرض ومجيع الناس. كل ما يف أنفه نسمة روح حياة من كل ما يف 

اليابسة مات فمحا هللا كل قائم كان على وجه األرض. من الناس والبهائم والدابابت وطيور 
 الفلك فقط. وتعاظمت على األرض مئة السماء. وامنحت من وتبقى نوح والذين معه يف

 .ومخسني يوماً"

ويف اإلصحاح الثامن: "وأجاز هللا رحياً على األرض فهدأت املياه. وانسدت ينابيع الغمر 
وطاقات السماء. فامتنع املطر من السماء. ورجعت املياه عن األرض رجوعاً. وبعد مئة 

ر السابع يف اليوم السابع عشر من الشهر ومخسني يوماً نقصت املياه. واستقر الفلك يف الشه
على جبال أراراط )= آرارات(. وكانت املياه تنقص نقصاً متوالياً إىل الشهر العاشر. ويف 

وحدث بد أربعني يوماً أن نوحاً فتح طاقة  .العاشر يف أول الشهر ظهرت رؤوس اجلبال متوالياً 
اً األرض. مث أرسل احلمامة لريى هل الفلك اليت كان قد عملها. وأرسل الغراب. فخرج مرتدد

قلت املياه عن وجه األرض فلم َتد احلمامة مقراً لرجلها. فرجعت إليه إىل الفلك. فلبث أيضا 
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ويف السياق نفسه فإن سفر التكوين، وهو أحد االسفار اخلمسة اليت تشكل التوراة احلالية، 
سة، وقد ذكران يف سورة األعراف أن هذه األسفار اخلمسة ال ويسموهنا أسفار موسى اخلم

ميكن أن تكون هي التوراة، وقد نقل مالك بن نيب يف كتاب ) الظاهرة القرآنية ( عن النقاد 
الغربيني أنه مل يثبت سفر من أسفار العهد القدمي للنقد إال سفر أرميا، ومن قرأ اإلصحاحات: 

امن، والتاسع، من سفر التكوين وهي اليت حتدثت عن قصة اخلامس، والسادس، والسابع، والث
نوح عرف من خالل قراءته ومطالعته اجملردة سخف كثري من الكالم املوجود فيها، مما يدل 
على أنه موضوع مكذوب، ال يليق أن يذكر يف كتاب، من ذلك مثاًل يف الكالم عن هللا: 

قلبه"، وأبرز ما يدلنا على الكذب يف "فحزن الرب أنه عمل اإلنسان يف األرض، وأتسف يف 
( سنة وَتعلها عمر نوح كله فتجعل ٠٥٢هذه األسفار أن هذه اإلصحاحات تذكر رقم )

( سنة بعد الطوفان؛ مع أن النص 083( سنة وَتعل )633بقاء نوح يف قومه قبل الطوفان )
قومه ألف سنة إال القرآين الذي ال َيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه يذكر: }فلبث يف 

 .49مخسني عاما فأخذهم الطوفان وهم ظاملون{

والغريب أن بعض البلدانيني املسلمني يشري اىل هذا العدد، فيذكر ايقوت احلموي:"... وجاء 
الطوفان يف سنة الستمائة من عمر نوح، عليه السالم، يف الشهر الثاين يف اليوم السابع عشر 

وأربعني ليلة، وأقام املاء على األرض مائة ومخسني يوماً، واستقرت منه، وأقام املطر أربعني يوماً 
السفينة على اجلودي يف الشهر السابع يف اليوم السابع عشر منه، وملا كان يف سنة إحدى 

 .83وستمائة من عمر نوح يف اليوم األول من الشهر األول خف املاء من األرض..."

مة الرواايت املذكورة يف كتب العهد القدمي، فلننقل فإذا وضح هذا الذي ذكرانه يف معرفتنا لقي
من هذه اإلصحاحات بعض املعاين، مادام علماؤان قد نقلوا عمن نقل عنها، فالنقل منها 
مباشرة أوىل: ففي اإلصحاح السادس من سفر التكوين من العهد القدمي: "فقال هللا لنوح 

منهم. فها أان مهلكهم مع األرض.  هناية كل بشر قد أتت أمامي. ألن األرض امتألت ظلماً 
اصنع لنفسك فلكاً. من خشب جفر. َتعل الفلك مساكن. وتطليه من داخل ومن خارج 
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ابلقار. وهكذا تصنعه ثالث مئة ذراع يكون طول الفلك. ومخسني ذراعاً عرضه. وثالثني 
يف  ذراعاً ارتفاعه. وتصنع كوى للفلك وتكمله إىل حد ذراع من فوق. وتضع ابب الفلك

جانبه. مساكن سفلية ومتوسطة وعلوية َتعله، فها أان آت بطوفان املاء على األرض ألهلك  
كل جسد فيه روج حياة من حتت السماء. كل ما يف األرض ميوت. ولكن أقيم عهدي 

معك. فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك. ومن كل حي من كل ذي 
الستبقائها معك. تكون ذكراً وأنثى من الطيور   جسد اثنني من كل تدخل إىل الفلك

كأجناسها ومن البهائم كأجناسها. ومن كل دابابت األرض كأجناسها. اثنني من كل تدخل 
إليك الستبقائها وأنت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل وامجعه عندك. فيكون لك وهلا 

 طعاماً. ففعل نوح حسب كل ما أمره به هللا. هكذا فعل".

حاح السابع: "وكان الطوفان أربعني يوماً على األرض. وتكاثرت املياه ورفعت ويف اإلص
الفلك. فارتفع عن األرض. وتعاظمت املياه. وتكاثرت جداً على األرض فتعطت مجيع اجلبال 
الشاخمة اليت حتت كل السماء. مخسة عشر ذراعاً يف االرتفاع تعاظمت املياه. فتغطت اجلبال، 

يدب على األرض، من الطيور والبهائم والوحوش وكل الزحافات فمات كل ذي جسد كان 
اليت كانت تزحف على األرض ومجيع الناس. كل ما يف أنفه نسمة روح حياة من كل ما يف 

اليابسة مات فمحا هللا كل قائم كان على وجه األرض. من الناس والبهائم والدابابت وطيور 
 الفلك فقط. وتعاظمت على األرض مئة السماء. وامنحت من وتبقى نوح والذين معه يف

 .ومخسني يوماً"

ويف اإلصحاح الثامن: "وأجاز هللا رحياً على األرض فهدأت املياه. وانسدت ينابيع الغمر 
وطاقات السماء. فامتنع املطر من السماء. ورجعت املياه عن األرض رجوعاً. وبعد مئة 

ر السابع يف اليوم السابع عشر من الشهر ومخسني يوماً نقصت املياه. واستقر الفلك يف الشه
على جبال أراراط )= آرارات(. وكانت املياه تنقص نقصاً متوالياً إىل الشهر العاشر. ويف 

وحدث بد أربعني يوماً أن نوحاً فتح طاقة  .العاشر يف أول الشهر ظهرت رؤوس اجلبال متوالياً 
اً األرض. مث أرسل احلمامة لريى هل الفلك اليت كان قد عملها. وأرسل الغراب. فخرج مرتدد

قلت املياه عن وجه األرض فلم َتد احلمامة مقراً لرجلها. فرجعت إليه إىل الفلك. فلبث أيضا 
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سبعة أايم أخر وعاد فأرسل الفلك، فأتت إليه احلمامة عند املساء وإذا ورقة زيتون خضراء يف 
نشقت املياه عمن عنده احلمامة فمها. فعلم نوح أن املياه قد قلت عن األرض بعد حىت ا

 فلبث أيضاً سبع أايم أخر وأرسل احلمامة فلم تعد ترجع إليه أيضاً". 

 ويف اإلصحاح التاسع: "وابرك هللا نوحاً وبنيه وقال هلم أمثروا وأكثروا وامألوا األرض".

؛ ففي سفر والشيء اهلام الذي البد من عرضه هو التناقض املوجود يف الرواية التوراتية للطوفان
: "خذ معك من كل نوع من احليواانت الطاهرة سبعة ذكور وسبع إانث 20: 7التكوين 

: "أتخذ معك 30/  6وزوجني ذكرا وأنثى من كل نوع من احليواانت النجسة". أما التكوين 
يف الفلك زوجني ذكرا وانثى من كل كائن حي ذي جسد واثنني من كل صنف من أصناف 

زواحف على األرض". أما عن ارتفاع املاء ففي رواية استمر املاء أربعني يوما  الطيور والبهائم وال
كما سلف ذكره "ودام الطوفان أربعني يوما على األرض... وأعرفن مجيع اجلبال العالية اليت 

يوما: "ومل يبق سوی  383( بينما يف رواية أخرى استمر 30حتت السماء كلها" )التكوين: 
ك، وظلت املياه طافية على األرض مدة مائة ومخسني يوما"، ومن هنا نوح ومن معه على املل

جند تناقضات واضحة، فإذا كانت التوراة مقدسة ألهنا كالم موسي وحيا من هللا تعاىل فهل ال 
يستطيع هللا يف التوراة إعطاء معلومات حمددة عن أزواج احليواانت أو عن مدة دوام الطوفان 

 هلل تعاىل عليم بكل شيءعلى األرض؟ حاشي وكال، فا

وعنده مقادير كل شيء مهما صغر أو كرب ولكن هي حتريفات أدخلها كتاب التوراة ألهنم  
كتبوا التوراة بعد نزوهلا بقرون طويلة. كذلك جند أن سبب العقاب ابلطوفان طبقا للتوراة أن 

أن كل تصور هللا ندم ألنه صنع اإلنسان: "ورأى الرب أن شر اإلنسان قد كثر يف األرض و 
أفكار قلبه إمنا هو شرير كل يوم فحزن الرب أنه عمل اإلنسان يف األرض وأتسف يف قلبه 

فقال الرب أحمو عن وجه األرض الذي خلقته اإلنسان مع البهائم والدابابت وطيور األرض 
ألين حزنت أين عملتهم" وجاء كذلك: "رأى الرب أن شر اإلنسان قد كثر يف األرض، فحزن 

ل اإلنسان يف األرض وأتسف يف قلبه، وعزم على أن ميحو اإلنسان والبهائم والدواب أنه عم
 والطيور عن وجه األرض".

 

وهذا الكالم الذي تذكره التوراة يتناىف مع حكمة رب العزة وعلمه املطلق مبا سيئول إليه حال 
ه تعاىل، فال اإلنسان: فكيف لرب العزة أن يندم على فعل فعله وهذا يتناىف مع علمه وحكمت

يعقل أن هللا تعاىل وحاشاه أنه مل يكن يعلم ما سيصنعه اإلنسان كما أن استئصال قوم نوح  
كان استئصااًل مستحقاً بسبب كفرهم وعنادهم وإصرارهم على هذا الكفر، رغم ما بذله نوج 
معهم طيلة قرون يعظهم ويرشدهم وهم يستكربون، ويضعون أصابعهم يف ادائهم كما سلف 

ول، وحيث أن البشرية كانت يف بدايتها أثناء عهد نوح فكان جيب ترسيخ مفهوم التوحيد الق
واستئصال الكفرة املستكربين كي يكونوا عربة. ومن ذلك فإن أي قاري للتوراة يالحظ أن 

التوراة تتحدث أبسلوب بشري بل أبسلوب إنسان ساذج وليس حصيف، وليست أبسلوب 
يم له مشيئة مطلقة، بل هي تتحدث أبسلوب اليهود وندمهم إله خالق قاهر قادر حكيم عل

على كل شيء وحتسرهم يف سنوات الضياع والتيه، وابلتايل فهذه التوراة اليت بني أيدينا ليست 
هي كما أنزهلا هللا على موسى وإمنا هي بعد حتريفها حتريفا كبريا وذلك بسبب كتابتها بعد 

وراة احلالية صياغة بشرية فإهنا تذكر أن هللا حاشاه تعالی مئات من السنني من نزوهلا. وألن الت
فقد االتصال مع سفينة نوح فأرسل رحيا على األرض لتجفف املياه وتسد مزاريب السماء كي 

 برتاجع الطوفان

مث افتقد هللا نوحا وما معه يف الفلك من وحوش وهبائم فأرسل رحيا على األرض فتقلصت "
جج ومزاريب السماء واحتبس املطر وتراجعت املياه عن األرض املياه وانسدت ينابيع الل

(. 3/  6. 0تدرجييا" )التكوين   

ولكي ال ينسى هللا فيعذب األرض مرة اثنية فقد ذكرت التوراة أن هللا وضع عالمة تذكره 
عندما يراها كي ال يهلك األرض اثنية ابلطوفان، لذلك فهو يرسم قوس قزح على صفحة 

تحول األمطار إىل فيضان مدمر مرة أخرى: "وقال الرب: وهذه عالمة امليثاق السماء كي ال ت
األبدي الذي أقيمه بيين وبينكم وبني املخلوقات احلية اليت معكم أضع قوسي يف السحاب 
فتكون عالمة ميثاق بيين وبني األرض فيكون عندما أخيم ابلسحاب فوق األرض وتظهر 

وبينكم وبني كل املخلوقات احلية من ذوات اجلسد فال القوس أين أذكر ميثاقي الذي بيين 
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سبعة أايم أخر وعاد فأرسل الفلك، فأتت إليه احلمامة عند املساء وإذا ورقة زيتون خضراء يف 
نشقت املياه عمن عنده احلمامة فمها. فعلم نوح أن املياه قد قلت عن األرض بعد حىت ا

 فلبث أيضاً سبع أايم أخر وأرسل احلمامة فلم تعد ترجع إليه أيضاً". 

 ويف اإلصحاح التاسع: "وابرك هللا نوحاً وبنيه وقال هلم أمثروا وأكثروا وامألوا األرض".

؛ ففي سفر والشيء اهلام الذي البد من عرضه هو التناقض املوجود يف الرواية التوراتية للطوفان
: "خذ معك من كل نوع من احليواانت الطاهرة سبعة ذكور وسبع إانث 20: 7التكوين 

: "أتخذ معك 30/  6وزوجني ذكرا وأنثى من كل نوع من احليواانت النجسة". أما التكوين 
يف الفلك زوجني ذكرا وانثى من كل كائن حي ذي جسد واثنني من كل صنف من أصناف 

زواحف على األرض". أما عن ارتفاع املاء ففي رواية استمر املاء أربعني يوما  الطيور والبهائم وال
كما سلف ذكره "ودام الطوفان أربعني يوما على األرض... وأعرفن مجيع اجلبال العالية اليت 

يوما: "ومل يبق سوی  383( بينما يف رواية أخرى استمر 30حتت السماء كلها" )التكوين: 
ك، وظلت املياه طافية على األرض مدة مائة ومخسني يوما"، ومن هنا نوح ومن معه على املل

جند تناقضات واضحة، فإذا كانت التوراة مقدسة ألهنا كالم موسي وحيا من هللا تعاىل فهل ال 
يستطيع هللا يف التوراة إعطاء معلومات حمددة عن أزواج احليواانت أو عن مدة دوام الطوفان 

 هلل تعاىل عليم بكل شيءعلى األرض؟ حاشي وكال، فا

وعنده مقادير كل شيء مهما صغر أو كرب ولكن هي حتريفات أدخلها كتاب التوراة ألهنم  
كتبوا التوراة بعد نزوهلا بقرون طويلة. كذلك جند أن سبب العقاب ابلطوفان طبقا للتوراة أن 

أن كل تصور هللا ندم ألنه صنع اإلنسان: "ورأى الرب أن شر اإلنسان قد كثر يف األرض و 
أفكار قلبه إمنا هو شرير كل يوم فحزن الرب أنه عمل اإلنسان يف األرض وأتسف يف قلبه 

فقال الرب أحمو عن وجه األرض الذي خلقته اإلنسان مع البهائم والدابابت وطيور األرض 
ألين حزنت أين عملتهم" وجاء كذلك: "رأى الرب أن شر اإلنسان قد كثر يف األرض، فحزن 

ل اإلنسان يف األرض وأتسف يف قلبه، وعزم على أن ميحو اإلنسان والبهائم والدواب أنه عم
 والطيور عن وجه األرض".

 

وهذا الكالم الذي تذكره التوراة يتناىف مع حكمة رب العزة وعلمه املطلق مبا سيئول إليه حال 
ه تعاىل، فال اإلنسان: فكيف لرب العزة أن يندم على فعل فعله وهذا يتناىف مع علمه وحكمت

يعقل أن هللا تعاىل وحاشاه أنه مل يكن يعلم ما سيصنعه اإلنسان كما أن استئصال قوم نوح  
كان استئصااًل مستحقاً بسبب كفرهم وعنادهم وإصرارهم على هذا الكفر، رغم ما بذله نوج 
معهم طيلة قرون يعظهم ويرشدهم وهم يستكربون، ويضعون أصابعهم يف ادائهم كما سلف 

ول، وحيث أن البشرية كانت يف بدايتها أثناء عهد نوح فكان جيب ترسيخ مفهوم التوحيد الق
واستئصال الكفرة املستكربين كي يكونوا عربة. ومن ذلك فإن أي قاري للتوراة يالحظ أن 

التوراة تتحدث أبسلوب بشري بل أبسلوب إنسان ساذج وليس حصيف، وليست أبسلوب 
يم له مشيئة مطلقة، بل هي تتحدث أبسلوب اليهود وندمهم إله خالق قاهر قادر حكيم عل

على كل شيء وحتسرهم يف سنوات الضياع والتيه، وابلتايل فهذه التوراة اليت بني أيدينا ليست 
هي كما أنزهلا هللا على موسى وإمنا هي بعد حتريفها حتريفا كبريا وذلك بسبب كتابتها بعد 

وراة احلالية صياغة بشرية فإهنا تذكر أن هللا حاشاه تعالی مئات من السنني من نزوهلا. وألن الت
فقد االتصال مع سفينة نوح فأرسل رحيا على األرض لتجفف املياه وتسد مزاريب السماء كي 

 برتاجع الطوفان

مث افتقد هللا نوحا وما معه يف الفلك من وحوش وهبائم فأرسل رحيا على األرض فتقلصت "
جج ومزاريب السماء واحتبس املطر وتراجعت املياه عن األرض املياه وانسدت ينابيع الل

(. 3/  6. 0تدرجييا" )التكوين   

ولكي ال ينسى هللا فيعذب األرض مرة اثنية فقد ذكرت التوراة أن هللا وضع عالمة تذكره 
عندما يراها كي ال يهلك األرض اثنية ابلطوفان، لذلك فهو يرسم قوس قزح على صفحة 

تحول األمطار إىل فيضان مدمر مرة أخرى: "وقال الرب: وهذه عالمة امليثاق السماء كي ال ت
األبدي الذي أقيمه بيين وبينكم وبني املخلوقات احلية اليت معكم أضع قوسي يف السحاب 
فتكون عالمة ميثاق بيين وبني األرض فيكون عندما أخيم ابلسحاب فوق األرض وتظهر 

وبينكم وبني كل املخلوقات احلية من ذوات اجلسد فال القوس أين أذكر ميثاقي الذي بيين 
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تتحول املياه إىل طوفان يبيد كل حياة وتكون القوس يف السحاب فأبصرها وأذكر امليثاق 
(.66. 36. 32/  6األبدي املربم بيين وبني مجيع املخلوقات احلية على األرض. )التكوين  " 

هل هذا تدبري خالق عظيم عليم حكيم يضع كالبشر رَساً مرئيا يذكره كي ال ينسى؟! كل هذا 
يوضح أن التوراة كتبت أبسلوب بشری مبتدئ يف ممارسة شؤون الدنيا ومعرفة قوانني الطبيعة. 

بينما كما رأينا جند القرآن الكرمي يقدم لنا قصة الطوفان بكل جالل ومجال وبالغة، وأبسلوب 
أبحد العقول واإلحساس: فليس اإلهالك ابلطوفان يف القرآن إهالكا عشوائيا ولكن هو  إهلي

 إهالك حبق ويف موضعه كما سلف القول

خلامتة واالستنتاجاتا  

 مما تقدم يدل على أن سفينة نوح رست على جبل اجلودي

(، 46قوله تعاىل:" اي نوٌح اهبط بسالم منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك")هود:  -3
فإذا علمنا أن جبل اجلودي يتبع بالد الشام تضاريسيا قبل أن يتم ضمه للجمهورية الرتكية  
كحدود سياسية مبوجب اتفاقية لوزان، وأن هللا تعاىل قد جعل بالد الشام بالد مباركة يف 

القرآن الكرمي "سبحان الذي أسري بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى الذي 
 .53(. وبناء عليه يكون اجلودي مرشحا قواي لرسو سفينة نوح3نا حوله" )اإلسراء: ابرك

أن القرآن الكرمي يقول عن سفينة نوح أهنا رست على اجلودي: "واستوت على  -2
( ونفهم من هذا أن هذا اجلبل له قمة مستطيلة واحندار لطيف جيمل 44اجلودي")هود: 

وموازية، وليس جبال بقعة ضيقة واحندار شديد جيعل السفينة الضخمة مستوية على سطحه 
السفينة متيل وال تستوي. وابلفعل فإن جيل اجلودي له قمة مستطيلة ومن هنا فهو مرشح 

 .جغرافيا وبشكل قوي

                                                 
، بحث كامل عن سفينة وطوفان نوح، سيفجردز للتاري    خ واآلثار، - 51  محمود رفاعي

https://www.civgrds.com/archaeology/15/story-of-flood-of-noah 

 

وجد ابلقرب من جبل اجلودي عدد من مراسي السفينة وهي مراسي كبريه جدا تناسب  -0
الفلك “اء يف القرآن الكرمي واليت وصفها ب سفينة ضخمة حتمل محولة كبرية. مثلما ج

 املشحون". 

كما أن العلماء قالوا أبهنم قاموا بتحليل ما رأوه أنه مادة من هيكل السفينة على اجلودي   - 4
ابلكربون املشع وقالوا إن النتائج اعطتهم زمن السفينة متقاراب من الزمن الذي عاش فيه نوح 

 عليه السالم.

من الباحثني الغربيني تشري اىل أن جبل اجلودي هو مرسى سفينة نوح، إشارات العديد  -8
فاجلودي هو أول جبل يرتفع فوق مستوى السهل العظيم )= سهل شنعار(، فإذا كانت كل 

أرض ما بني النهرين قد غمرت ابملياه )وهي كل العامل املعمور يف نظر السكان، وإذا كان 
بل )= اجلودي( هو النقطة األوىل اليت قد َتنح إليها الطوفان العظيم قد مشلها، فإن هذا اجل

 .82أية سفينة جرفها التيار

انكار بعض الباحثني املسيحيني فرضية رسو سفينة نوح على جبل آرارات، حبجة أهنا  -6
 .80منطقة مكسوة ابلثلج ومن احملال بقاء خشب السفينة على حاله بعد آالف السنني

" أن سفينة نوح رست على )أراراط(: "واستقر الفلك  4/  6وذكرت التوراة "سفر التكوين 
يف الشهر السابع يف اليوم السابع عشر من الشهر على جبل أراراط"، وقد قال بعض الباحثني 

أن أراراط هي كلمة عربية توراتية تعين "أرمينية" نفسها )أراراط يف املعجم العربي "مهلون 
ي فإن سفر التكوين مل يسم جبال بعينه ملرسى هخداش لتناخ"(، وابلتايل حسب هذا الرأ

سفينة نوح وإمنا قال أهنا رست على "جبال أرمينية"، ولكن الناس تناسوا هذا أو نسوه فتومهوا 
أن هناك جيال بعينه اَسه )آراراط( قد رست عليه السفينة، وأن رحالة عثروا يف قمته على 

بتت منذ ذلك. وأصبحنا جندها يف حطام رجحوا أنه حطام سفينة نوح. ولكن التسمية ث
املعاجم األوروبية علما على جبل بعينه يف أرمينية شرقي تركيا قرب حدود ارمينية املشرتكة مع 
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وت: المكتبة البولسية،  -53 ق القديم، )بتر ي الكتاب المقدس والشر

، المحيط الجامع ف  بولس الفغاىلي
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مرتا. ومن هنا قال بعض املستشرقني بدون  8326إيران، ويبلغ ارتفاع إحدى قمتيه حوايل 
لكن التوراة مل تقل )أراراط( كما علم دقيق أن القرآن قال )اجلودي(. وقالت التوراة )أراراط(، و 

ذكران وإمنا قالت )جبل من جبال أراراط( أي جبل من جبال أرمينية ومل تذكر له اَسا ولكن 
َساه القرآن، وعلى ذلك ومن وجهة نظر هذا الرأي ال خالف بني التوراة والقرآن يف تسمية 

 .84آن اجلوديمرسى نوح ال ألهنما تطابقا، وإمنا ألن التوراة عممت وخصص القر 

وقد حدث ولع وشغف لبعض أصحاب الدايانت السماوية يف البحث عن سفينة نوح حيث 
َتد أن بعض الربوتستانت املسيحيني منذ أواخر القرن التاسع عشر الذين كانوا أكثر شغفا يف 

إثبات حرفية القصة املذكورة يف التوراة، فزعم بعضهم العثور عليها يف تركيا على جبل ارارات 
وهو أعلى قمة جبلية برتكيا. ويف القرن الواحد والعشرين استمر الشغف القدمي مبوقع سفينة 
نوح وخاصة بعد انتشار صور مت التقاطها عرب األقمار الصناعية لنتوء يف قمة جبل آرارات 
حيث بدأ الولع القدمي أبخذ اَتاها حديدا بعد أن أعلن رجل أعمال ثري اَسه دانيال مك  

دوالر ألي فريق  033333عن منحة مبلغ مايل قدره  Dimiel McGrvern كيفرن
استبعدت أن تكون الصورة  علمي يقوم ابلبحث عن السفينة ولكن َملة انشيوانل جغرافيك

 .88اجلديدة صورة حقيقية. ويف الثمانينيات قام رائد الفضاء السابق جيمس ايرون

James Irwn أعلنت  2334يونيو  37 حبملة جديدة لكنه مل يعثر على شيء. ويف
إحدى البعثات أهنم اكتشفوا السفينة وقدمت اجملموعة صوراً وخمططات عن بعثتهم، إال أن 

نتائج هذه البعثة ال تزال مرفوضة من قبل اجملتمع العلمي. وهناك من حياول أن يثبت ابألدلة 
ودي )جودا(. التارُيية وجود سفينة نوح عليه السالم يف مدينة مكة املكرمة على جبل اجل

العراقية. وهذا الرأي  -وقالوا أبن اجلودي يف مكة وليس يف مشال املوصل قرب احلدود الرتكية 
ينفي نفيا قاطعا أن السفينة رست على جبل أراراط. ألنه جبل السخط واللعنة ابللغة 
م من اآلرامية، وابللغة األرمينية جبل النار، ويرون أن هذا يتعارض مع طلب نوح عليه السال

                                                 
، بحث كامل عن سفينة وطوفان نوح، سيفجردز للتاري    خ واآلثار، - 54  المرجع السابق محمود رفاعي
 .المرجع نفسه  -55

 

(. وهكذا فإننا مازلنا 20رب العزة "وقل رب أنزلين منزاًل مباركا وأنت خري املنزلني")املؤمنون: 
 حنتاج الكتشافات أثرية أخرى تنري لنا أكثر طريق البحث عن الطوفان وسفينة نوح.
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NUH PEYGAMBER KISSASI 

Abdurrahim Ayğan 

Öz: Bu çalışmanın konusunu geç Orta Çağ dönemi resimli el 
yazmalarındaki Nuh Peygamber kıssası konulu minyatürler 
oluşturmaktadır. 14. yüzyılın ilk çeyreğinde İlhanlı sarayının himâyesinde 
hazırlanan Câmiü’t-tevârih eseriyle birlikte resimli genel tarih yazıcılığının 
ilk örneklerinden biri ortaya çıkmıştır. İlhanlılardan bu kültürel birikimi 
devralan Timurlular tam bir asır sonra Mecmaü’t-tevârih eseriyle bu 
anlayışı yeniden canlandırmıştır. Her iki eserde kadim peygamberlerin 
kıssaları ayrı bir bölüm olarak ele alınmış ve bu hikayeler resimlenmiştir. 
Nuh Peygamber kıssası da Câmiü’t-tevârih ile Mecmâü’t-tevârih’in 
günümüze ulaşmış resimli kopyaları arasında yer almaktadır. Bu çalışmada 
Nuh Peygamber kıssasının Orta Çağ resimli el yazmalarındaki ikonografik 
gelişimi metin-resim ilişkisi içerisinde incelenecektir. Resimlerdeki 
ikonografik farklılıklar tespit edilerek bu farklılıkların metinler ve 
toplumun belleğinde zamanla yer edinen anlatılarla olan ilişkisi üzerine 
odaklanılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: İslam Resim Sanatı, Minyatür, Nuh Tufanı, Nuh’un 
Gemisi, İlhanlılar. 

The Story Of The Prophet Noah In The Illuminated Manuscript Of The 
Middle Ages Islamic Period In the Context Of The Text-İllustration 

Relationship 

Abstract: The subject of this study is the miniatures in the illustrated 
manuscripts of the late Middle Ages, which are about the story of Noah. In 
the first quarter of the 14th century, one of the first examples of illustrated 
general historiography emerged with the work of Câmiü't-tevârih, which 
was prepared under the auspices of the Ilkhanid court. The Timurids, who 
took over this cultural accumulation from the Ilkhanids, revived this 
understanding a century later with the work of Mecmaü't-tevarih. In both 
works, the stories of the Biblical prophets are handled as a separate section 
and these stories are illustrated. The story of the Prophet Noah is among the 
illustrated copies of Câmiü't-tevârih and Mecmâü't-tevarih that have 
survived to the present day. In this study, the iconographic development of 
the story of the Prophet Noah in the medieval illustrated manuscripts will 
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be examined within the text-illustration relationship. Iconographic 
differences in the miniatures will be identified and focused on the 
relationship of these differences with texts and narratives that have taken 
place over time in the memory of society. 

Keywords: Islamic Painting Art, Miniature, Noah's Flood, Noah's Ark, 
Ilkhanate. 

GİRİŞ 
Tufan anlatıları uygarlık tarihinin kadim konularından biridir. 

Antik uygarlıkların birçoğunda rastlanılan tufan anlatıları su kültürüyle 
ilişkilidir. Sular insanlık için canlılık kaynağı olmuş ve medeniyetlerin 
kurulmasına öncülük etmiştir. Avcı-toplayıcı dönemden yerleşik hayata 
geçişte öncelikli olarak suya yakın yerler tercih edilmiş ve bu durum 
tarım faaliyetlerinin gelişmesine bağlı olarak yerleşim birimlerinin 
büyümesini sağlamıştır. Sularda yüzebilen büyük gemilerin yapılması 
çeşitli gereçlerin ve tarımsal ürünlerin ticaretini kolaylaştırmıştır. Suların 
medeniyetlerin gelişmesini sağlayan öncü güçlerden biri olması onun 
yalnızca toplumsal yaşamdaki faydasıyla sınırlı değildir. Neredeyse 
bütün toplumlarda su kültürü mitolojinin ve inancın bir konusu haline 
gelmiştir. Yunan mitolojisinde Aphrodite’nin suların içerisinde doğuşu 
suyun “kutsal güzelliği” tamamlayan bir unsur olduğunu gösterir. Antik 
Asya toplumlarında kimi akarsular kutsal olarak kabul edilmektedir. 
Hindular için Ganj nehrinde yıkanmak günahlardan arınmanın 
vesilesidir. Kadim Türk mitolojisinde kimi nehirler kutlu sayılmış ve 
tanrıya sunu yapmak için nehir kenarlarının tercih edilmesi su 
kültürünün medeniyetlerin ortak öğelerinden biri olduğunu gösteren 
örneklerdendir.1  

Su kültürünün mitolojideki olumlu karşılıklarına rağmen çeşitli 
inançlarda suların tanrının cezalandırmasında bir araç olarak kullanıldığı 
görülmektedir. Berrak, durgun nitelikteki sular doğa ve insanlar için 
canlılık kaynağı; dalgalı denizler, coşkun sular, seller ve tufanlar ise ölüm 
ve kötü sonun habercisidir. Orta Asya Kızıl bölgesinde gün yüzüne 
çıkarılan Denizciler Mağarası’ndaki kimi resimler suların bir 
cezalandırma nesnesi olduğunu gösterir bir ikonografya içermektedir. 
Ms. 5-6. yüzyıla tarihlendirilen ve mağara duvarlarına işlenmiş bir resim 
sahnesinde dalgalı bir su içerisinde zor durumda olan figürlere rastlanır. 
Kompozisyonun günümüze ulaşan bölümünde İndo-İranoid tipli üç 

                                                 
1  Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, c. 2 (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1995), 317; Jean-Paul Roux, Eski 

Türk Mitolojisi (Ankara: Bilge Su, 2011), 101. 

 

figür, geminin uç kısmı ve gemiden sarkan dördüncü bir figürün ayağı 
görülmektedir. Avadana sahnesi olduğu düşünülen bu freskte gemi 
dışında kalan sudaki figürler Asyatik inançlara bağlı olarak muhtemelen 
önceki hayatlarında işledikleri kötü fiillerin cezasını çekmektedirler 
(Resim 1). Denizciler mağarasında yer alan başka bir freskte ise kadim 
Asya mitolojisinde sularla özdeşleşen ejderhayı kompozisyonun 
merkezinde görmekteyiz. Ejderhayla birlikte suda hayatta kalmaya 
çalışan figürler betimlenmiştir.  

 

  

Resim 1. Suda kurtuluş mücadelesi, Denizciler Mağarası, 
Kızıl, 5-7. yy. (Bussagli, s. 73). 
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Resimde ejderhanın gemiyi parçaladığı, figürlerin gemi parçalarına 
tutunarak hayatta kalmaya çalıştıkları anlatılmıştır (Resim 2). Denizciler 
mağarasındaki bu iki resim dalgalı sular, kurtarıcı gemi, gemiye binenler 
ve geminin dışında kalanlar şeklinde öğeler içeren ikonografyanın 5. 
yüzyılda Orta Asya resim sanatında yerleşik olduğunu göstermesi 
açısından önem taşımaktadır.  

Tufan hadisesini konu edinen ilk yazılı kaynak Sümerlilerden 
günümüze ulaşan Gılgamış destanıdır. 19. yüzyılda yapılmış arkeolojik 
araştırmalarda tufan hadisesine önce Babil dönemi tabletlerinde 
karşılaşılmış daha sonraki yıllarda Sümerce olan daha eski örnekler 
ortaya çıkarılmıştır.2 Gılgamış destanını günümüze taşıyan 11. tablette 
Tanrı Enlil’in tüm canlıları yok etmek için bir tufan planladığı, tufan 
kahramanı Utnapiştim’in gemi inşası, fırtınanın kopuşu ile tufanın 
meydana gelişi ve son olarak suların durulması olayları sırayla 
anlatılmıştır. M.ö. 2000’li yıllara dayanan bu tabletteki tufan öyküsünün 
benzerlerine farklı kahramanlar ve farklı tanrı isimleriyle m.ö. 1800’lü 
yıllardaki Babil tabletlerinde ve m.ö. 1700’lü yıllara tarihlendirilen 
Akkadca yazılmış tabletlerde de rastlanmaktadır. Buradan Mezopotamya 
coğrafyasında tufan efsanelerinin süreklilik gösterdiği anlaşılmaktadır.  

Konu itibariyle arkeoloji, tarih, antropoloji, ilahiyat, sanat tarihi 
gibi sosyal bilimlerin neredeyse bütün alanlarına temas etmektedir. 
Günümüzde arkeoloji, tarih ve teoloji gibi farklı disiplinlerin yapmış 
oldukları araştırmalar neticesinde kutsal kitaplarda anlatılan Nuh 
kıssasındaki tufan hadisesiyle Sümer tabletlerindeki tufanın bereketli 

                                                 
2  Samuel Henry Hooke, Ortadoğu Mitolojisi, çev. Alaeddin Şenel (Ankara: İmge yayınları, 2002), 32; 

Ülkü Bahadır, “Hristiyan İkonografisinde Nuh Tufanı” (Ankara, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, 2013), 9. 

Resim 2. Su içerisinde kurtuluş mücadelesi veren bir grup figür, Denizciler Mağarası 
Kızıl, 5-6. yy (A. Grünwedel, Levha 21). 

 

hilal olarak adlandırılan Mezopotamya coğrafyasında gerçekleştiği 
sonucuna ulaşılmıştır. Gerek ilahi dinlerin gerekse de Sümerlerin 
Mezopotamya kökenli olduğu göz önüne alındığında tufan hadisesinin 
yerleşik kültürün belleğinde yer edindiği sonucuna ulaşılabilir. Burada 
can alıcı sorulardan biri farklı iki kaynakta anlatılan tufanın ortak bir 
kökene dayanıp dayanmadığıdır. Bu tartışmaya araştırmamızın 
sınırlarını aşacağından dolayı girmiyoruz. Bununla birlikte Sümer 
tabletlerinin m.ö. 2000’li yıllara tarihlendirildiği, Nuh Tufanı’nın ise 
kutsal kitapların anlatımlarına göre insanlığın erken evrelerinde 
meydana geldiği düşünüldüğünde, ortak bir öykünün sözlü olarak 
aktarıldığı ve zaman içerisinde Mezopotamya’da hüküm sürmüş krallar 
ve tanrılarla ilişkilendirilerek farklılaştığı düşünülebilir.  

Resimli El Yazmalarında Nuh Peygamber Kıssasının 
İkonografik Konsepti 

İslam tasvir sanatında peygamber kıssaları yerleşik bir ikonolojiye 
dayanır. Bu içeriği belirleyen kaynakların başında kuşkusuz kutsal 
kitaplar ve 10. yüzyıldan sonra popüler olan evrensel tarih eserleri 
gelmektedir. İkonografik detayların zenginleşmesinde ise dönemin tasvir 
anlayışı, sanatçıların tutumları gibi unsurlar belirleyici olmuştur. 
İkonolojik kurgu şu öğelerden oluşmaktadır: 

1. İlahi mesajlara davet eden peygamberler (Kurtarıcı) 

2. İlahi mesajlara uymayan kimseler (Helak olanlar) 

3. Peygamberin çağrısına uymayanların cezalandırılması (Ceza 
şekli) 

4. Peygamberin çeşitli mucizeler göstermesi (Mucize şekli)  

5. Kurtuluş (Felâh /Salvation) 

Peygamber kıssalarını konu edinen resimli el yazmalarındaki 
sahnelerde bu öğeleri görmek mümkündür. Bunun yanı sıra başta İslam 
Peygamberi Hz. Muhammed olmak üzere, Süleyman, Yusuf ve İsa 
peygamberlerin kıssaları resim dilindeki yerleşik ikonolojik konseptin 
dışında daha zengin biçimlerde ele alınmıştır. İslam görsel kültüründe 
Tufan hadisesi de peygamber kıssalarındaki yerleşik öğelere sahip 
olduğu için tufan yerine Nuh peygamber kıssası ifadesini de kullanmak 
yanış olmayacaktır. Çünkü tufan olayı İslam görsel kültüründe 
peygamber kıssalarına dair yerleşik ikonolojik kurguya sahiptir. 
Minyatür sahnelerinde kompozisyonun merkezinde Nuh Peygamber 
(Kurtarıcı) ve ona inananlar, kendilerini tufandan (Ceza) kurtaracak olan 



Metin-Resim İlişkisi Bağlamında Orta Çağ İslam Dönemi 
Minyatürlü El Yazmalarında Nuh Peygamber Kıssası

Abdurrahim AYĞAN

561
 

 

Resimde ejderhanın gemiyi parçaladığı, figürlerin gemi parçalarına 
tutunarak hayatta kalmaya çalıştıkları anlatılmıştır (Resim 2). Denizciler 
mağarasındaki bu iki resim dalgalı sular, kurtarıcı gemi, gemiye binenler 
ve geminin dışında kalanlar şeklinde öğeler içeren ikonografyanın 5. 
yüzyılda Orta Asya resim sanatında yerleşik olduğunu göstermesi 
açısından önem taşımaktadır.  

Tufan hadisesini konu edinen ilk yazılı kaynak Sümerlilerden 
günümüze ulaşan Gılgamış destanıdır. 19. yüzyılda yapılmış arkeolojik 
araştırmalarda tufan hadisesine önce Babil dönemi tabletlerinde 
karşılaşılmış daha sonraki yıllarda Sümerce olan daha eski örnekler 
ortaya çıkarılmıştır.2 Gılgamış destanını günümüze taşıyan 11. tablette 
Tanrı Enlil’in tüm canlıları yok etmek için bir tufan planladığı, tufan 
kahramanı Utnapiştim’in gemi inşası, fırtınanın kopuşu ile tufanın 
meydana gelişi ve son olarak suların durulması olayları sırayla 
anlatılmıştır. M.ö. 2000’li yıllara dayanan bu tabletteki tufan öyküsünün 
benzerlerine farklı kahramanlar ve farklı tanrı isimleriyle m.ö. 1800’lü 
yıllardaki Babil tabletlerinde ve m.ö. 1700’lü yıllara tarihlendirilen 
Akkadca yazılmış tabletlerde de rastlanmaktadır. Buradan Mezopotamya 
coğrafyasında tufan efsanelerinin süreklilik gösterdiği anlaşılmaktadır.  

Konu itibariyle arkeoloji, tarih, antropoloji, ilahiyat, sanat tarihi 
gibi sosyal bilimlerin neredeyse bütün alanlarına temas etmektedir. 
Günümüzde arkeoloji, tarih ve teoloji gibi farklı disiplinlerin yapmış 
oldukları araştırmalar neticesinde kutsal kitaplarda anlatılan Nuh 
kıssasındaki tufan hadisesiyle Sümer tabletlerindeki tufanın bereketli 

                                                 
2  Samuel Henry Hooke, Ortadoğu Mitolojisi, çev. Alaeddin Şenel (Ankara: İmge yayınları, 2002), 32; 

Ülkü Bahadır, “Hristiyan İkonografisinde Nuh Tufanı” (Ankara, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, 2013), 9. 

Resim 2. Su içerisinde kurtuluş mücadelesi veren bir grup figür, Denizciler Mağarası 
Kızıl, 5-6. yy (A. Grünwedel, Levha 21). 

 

hilal olarak adlandırılan Mezopotamya coğrafyasında gerçekleştiği 
sonucuna ulaşılmıştır. Gerek ilahi dinlerin gerekse de Sümerlerin 
Mezopotamya kökenli olduğu göz önüne alındığında tufan hadisesinin 
yerleşik kültürün belleğinde yer edindiği sonucuna ulaşılabilir. Burada 
can alıcı sorulardan biri farklı iki kaynakta anlatılan tufanın ortak bir 
kökene dayanıp dayanmadığıdır. Bu tartışmaya araştırmamızın 
sınırlarını aşacağından dolayı girmiyoruz. Bununla birlikte Sümer 
tabletlerinin m.ö. 2000’li yıllara tarihlendirildiği, Nuh Tufanı’nın ise 
kutsal kitapların anlatımlarına göre insanlığın erken evrelerinde 
meydana geldiği düşünüldüğünde, ortak bir öykünün sözlü olarak 
aktarıldığı ve zaman içerisinde Mezopotamya’da hüküm sürmüş krallar 
ve tanrılarla ilişkilendirilerek farklılaştığı düşünülebilir.  

Resimli El Yazmalarında Nuh Peygamber Kıssasının 
İkonografik Konsepti 

İslam tasvir sanatında peygamber kıssaları yerleşik bir ikonolojiye 
dayanır. Bu içeriği belirleyen kaynakların başında kuşkusuz kutsal 
kitaplar ve 10. yüzyıldan sonra popüler olan evrensel tarih eserleri 
gelmektedir. İkonografik detayların zenginleşmesinde ise dönemin tasvir 
anlayışı, sanatçıların tutumları gibi unsurlar belirleyici olmuştur. 
İkonolojik kurgu şu öğelerden oluşmaktadır: 

1. İlahi mesajlara davet eden peygamberler (Kurtarıcı) 

2. İlahi mesajlara uymayan kimseler (Helak olanlar) 

3. Peygamberin çağrısına uymayanların cezalandırılması (Ceza 
şekli) 

4. Peygamberin çeşitli mucizeler göstermesi (Mucize şekli)  

5. Kurtuluş (Felâh /Salvation) 

Peygamber kıssalarını konu edinen resimli el yazmalarındaki 
sahnelerde bu öğeleri görmek mümkündür. Bunun yanı sıra başta İslam 
Peygamberi Hz. Muhammed olmak üzere, Süleyman, Yusuf ve İsa 
peygamberlerin kıssaları resim dilindeki yerleşik ikonolojik konseptin 
dışında daha zengin biçimlerde ele alınmıştır. İslam görsel kültüründe 
Tufan hadisesi de peygamber kıssalarındaki yerleşik öğelere sahip 
olduğu için tufan yerine Nuh peygamber kıssası ifadesini de kullanmak 
yanış olmayacaktır. Çünkü tufan olayı İslam görsel kültüründe 
peygamber kıssalarına dair yerleşik ikonolojik kurguya sahiptir. 
Minyatür sahnelerinde kompozisyonun merkezinde Nuh Peygamber 
(Kurtarıcı) ve ona inananlar, kendilerini tufandan (Ceza) kurtaracak olan 



2.Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu

2nd International Symposium of The Flood, Noah’s Ark And Mount Cudi 

562
 

bir gemi (kurtuluş) içerisinde gösterilir. Kimi minyatürlerde tufanda 
helak olan figürlere yer verilmiştir.  

İlhanlı Dönemi  
Nuh peygamber kıssasını konu alan minyatürlerin erken örnekleri 

İlhanlı dönemi eseri olan Camiü’t-tevârih nüshalarında görülmektedir. 
İslâmiyeti 13. yüzyılın sonlarına doğru benimsemiş olan İlhanlılar, Gazan 
Han (1295-1304) ve vezir Reşidüddin Fazlullâh Hemedânî’nin (ö. 1318) 
çabalarıyla Reb-i Reşîdi, Sultaniye ve Şenb-i Gazan gibi kültür 
merkezlerini inşa etmiş ve saray hamiliğinde resimli el yazması 
üretimlerini başlatmıştır. İlhanlılar bu kültür merkezlerinde atalarının 
İslam dünyasında başlattığı yıkımın üzerinden henüz kırk yıl gibi kısa bir 
süre geçmiş olmasına karşın önemli işler başarmıştır. Orta çağ İslam 
dünyasının evrensel tarih yazıcılığı alanındaki nadide eserlerinden olan 
Camiü’t-tevârih bu dönemin çabalarının sonucudur.  

Eserin Arapça versiyonlu Halîlî Koleksiyonunda (MSS 727) 
bulunan Hicri 714 / 1314-15 kopyası Nuh peygamber kıssasına dair bir 
minyatür içermektedir. Edinburgh Üniversitesi kütüphanesinde yer alan 
Arapça versiyonlu diğer nüshanın baş tarafı eksiktir. Eserin kadim 
peygamberlerle ilgili ilk minyatürü Salih peygamberle başladığı için 
önceki peygamberlerin minyatürleri hakkında bilgi sahibi değiliz. 
Bununla birlikte Berlin Stattbibliothek’te Diez albümü’nde yer alan Nuh 
peygamber konulu bir minyatürün (Berlin Stattbibliothek, A.72 S.16) 14. 
yüzyılın ilk çeyreğinde hazırlanmış Camiü’t-tevârih kopyasına ait olduğu 
düşünülmektedir.   

Resim 3. Nuh’un Gemisi, Câmiü’-Tevârîh, Tebriz, 1314-1315, Khalli 
Collection, London. MSS.727, https://www.khalilicollections.org 
/collections/islamic-art/khalili-collection-islamic-art-the-jami-al-tawarikh-
of-rashid-al-din-mss727-folio-45a/ 

  

 

Her iki Minyatür sahnesi de dönemin geleneklerine uygun olarak 
sınırları cetvelle belirlenmiş ve sayfa arasına yatay düzlemde 
betimlenmiştir. Fakat Halili koleksiyonunda yer alan minyatür daha 
dekoratif özellikler gösterir. Minyatür alanını yatay olarak kaplayan 
siyah renkli geminin üst kısımları ile yelkenin görünen alt kısımları 
birbirini tekrar eden bitkisel motiflerle bezenmiştir. Sahnenin ön 
tarafında geminin içinde yüzdüğü mavi renkli sulardaki yoğun kıvrımlar 
ile suda betimlenen balıkların hareketli ifadeleri tufanı simgeleyen nadir 
unsurlardandır.  

Sahnenin arka tarafındaysa yelkenin arasından görülebilen seyrek 
bitkisel örtüye sahip bir doğa kesiti dikkat çekmektedir (Resim 3).  

Geminin ortasında yer alan iki yelken direği sahneyi üç bölüme 
ayırmış gibidir. 3 Geminin sağ ucunda kürek çeken üç figür; orta kısımda 
Nuh peygambere dönük ve ellerini saygıyla birbirine bağlamış iki figür 
görülmektedir. Sahnenin sol tarafındaysa Nuh peygamber ve onunla 
konuşur vaziyette betimlenen figürle birlikte gemi içerisinde toplam yedi 
kişi yer almaktadır.  

Camiü’t-tevârih’te konuyla ilgili şu ifadelere yer verilmiştir: 

 “…Sonra Allah Nuh aleyhisselâma vahyetti: Muhakkak ki (verilen) 
süre doldu. Yedinci günün  sonunda sular bütün kavmini helâk etmek 
için yeryüzünün kaplayacak. Öyleyse sen ve ailen  gemiye binin. Yedinci gün 
geldiğinde Nuh gemiye bindi. Hava (Tufan) geminin dış yüzeyine yapıştı ve 
sular geminin etrafını çevreledi. Gemiye Nuh peygamberle birlikte binenlerin 
toplamı sekiz  kişidir: Nuh, üç oğlu, eşi, üç gelini. (Bunların yanı sıra) eşi 
olmayan bir tür olmasın diye mevcut  olan hayvanlardan her biri çift 
olarak gemiye bindiler…”4 

Yelken direğinin üçe ayırdığı gemi içerisinde bir yerleşim düzeni 
olduğu anlaşılmaktadır. Metinde gemiye binenlerin “ve” bağlacı ile 
birbirinden ayrılması da minyatür sahnesindeki yerleşim düzeniyle 
örtüşmektedir. Metin ile resim arasında bu alegorik anlatım dışında 
metinde verilen rakamsal ifadelerin ve gemiye binenlerle ilgili kimi 
detayların minyatür sahnesine yansımadığı söylenebilir. Metinde gemiye 
binenlerin sekiz kişi olduğu belirtilirken, minyatür sahnesinde yedi figür 
görülmektedir. Ayrıca metinde “(Nuh’un) eşi ve üç gelini” ifadesi yer 

                                                 
3  Gulzoda Makhmudjonova, “Depictions of the Ark of Noah and the Giant Uj In Kulliyat-i Tarikhi of 

Hafız-i Abru (Style and Iconography)”, Sanat Tarihi Dergisi 29, sy 2 (16 Kasım 2020): 578, 
https://doi.org/10.29135/std.691468. 

4  Reşîdüddîn Fazlullâh, “Câmiü’-tevârih, MSS 727” (İran/İlhanlı, 1314), 45a. 
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3  Gulzoda Makhmudjonova, “Depictions of the Ark of Noah and the Giant Uj In Kulliyat-i Tarikhi of 

Hafız-i Abru (Style and Iconography)”, Sanat Tarihi Dergisi 29, sy 2 (16 Kasım 2020): 578, 
https://doi.org/10.29135/std.691468. 
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alırken minyatürde kadın figürüne yer verilmemiştir. Tek katlı olarak 
betimlenen gemi içerisinde hayvan figürleri de yoktur.  

Metinde gemiye binenlerle ilgili kategorik yaklaşım yerleşme 
düzeniyle ilgili fikir verse de minyatür sahnesinde Nuh peygamber 
dışında figürleri seçmek zordur. Sahnenin sağ tarafında kürek çeken üçlü 
figür metinde geçen “üç oğlu” ifadesiyle örtüşmektedir. Bununla birlikte 
geminin orta kısmında aynı boyutta ve birbirine yakın olarak betimlenen 
iki figürün de Nuh’un oğlu olabileceği düşünülebilir. Zira yan yana 
duran bu figürler Nuh peygambere dönük vaziyette ellerini saygıyla 
birleştirmiştir. Sonraki dönem tasvirlerde bu betimleme tarzının Nuh 
oğulları için benimsenmiş olması bu varsayımı güçlendirmektedir. Diez 
albümü’ndeki minyatürdeyse figür sayısı altıya düşmüştür. Yalın bir 
anlatım dilinin tercih edildiği sahnede figürler Halili kopyasında olduğu 
gibi üçlü bir yerleşim düzeniyle gösterilmiştir.  

Resim 4. Nuh’un Gemisi, Câmiü’-Tevârîh, Tebriz, 1314-15, Staatsbibliothek, 
Berlin, Diez, A.72, S. 16, Nr.2, https://digital.staatsbibliothekberlin.de 
/werkansicht/?PPN=PPN736013601&PHYSID=PHYS_0037 

Bu ayrım bu kez yelken direği ile değil, geminin sağ ve solundaki 
kırmızı renkle betimlenen güverte trabzanları ile sağlanmıştır. Geminin 
sol tarafı Nuh peygambere ayrılmıştır. Sağ tarafındaysa sıralı üç erkek 
figürü görülmektedir. Bu üç figürün Nuh’un üç oğlu olduğu açıktır. 
Ortadaki iki kadın figürünün kimlikleri belirsizdir. Halili nüshasında 
olduğu gibi gemi tek katlıdır ve hayvan figürleri yer almamıştır (Resim 
4).  

Her iki minyatür sahnesinde dikkat çeken detaylardan biri Nuh 
peygamberin betimleme biçimidir. Nuh peygamber iki resimde de beyaz 

 

sakallı ve yaşlıca gösterilmiştir. Kur’an tufan hadisesi döneminde Nuh 
peygamberin yaşıyla ilgili bilgi vermezken, bütün ömrünün bin yıldan 
elli sene eksik yani dokuz yüz elli sene olduğu bilgisini vermektedir. 
Kitâb-ı Mukaddes’te tufan esnasında Nuh’un altı yüz yaşında olduğu 
belirtilmektedir.5  Bu bilgi Taberi tarihinde tekrar edilmiştir. 6  Camiü’t-
tevârih’te ise şu bilgiler verilmiştir: “Tufan cereyan ettiği sırada Heşvan 
ayının on yedinci günü, hilafetin başlangıcının (İnsanlığın ortaya çıkışından) 
bin altı yüz elli senesiydi. Nuh peygamberin ömründen altı yüz yıl iki ay 
geçmişti…”7 

Tufan olayının gerçekleşme tarihi Câmiü’t-tevârih metninde İbrani 
takvimine göre sırasıyla ay, gün ve yıl olarak verilmiştir. Nuh 
peygamberin yaşına ise iki ay ilave edilmiştir. Böylelikle tufanın 
gerçekleştiği dönemde Nuh peygamberin dünya üzerinde yaklaşık altı 
yüz yıl ömür geçirdiği konusunda dini ve tarihi kaynakların ortak bir 
yaklaşım sergilediğini görmekteyiz. Nuh peygamberin yaşıyla ilgili yazılı 
kaynaklardaki konsensüs tufan tasvirlerinde onun beyaz sakallı ve yaşlı 
imajının yerleşmesinde etkili olmuş olmalıdır.  

Câmiü’t-tevârih’teki minyatürlerde Nuh peygamberle ilgili dikkat 
çeken başka bir özellik onun oldukça rahat bir tavırla betimlenmiş 
olmasıdır. Halili nüshasındaki tasvirde işlemeli bir sedir üzerinde yarı 
uzanır vaziyette betimlenmiştir. Diez albümündeki minyatürdeyse bir 
elini başının altına yerleştirmiş ve uzanmış halde gösterilmiştir. Nuh 
peygamberin bu ifadesiyle birlikte sahnedeki diğer figürlerin de sıralı 
halde durağan duruşları minyatüre iyice sakin bir hava katmıştır. Halili 
nüshasında kürek çeken figürler, su içerisindeki s kıvrımlı dalgalar ve 
suda kaçışan balıklar kompozisyona hareketlilik kazandırmışsa da tufan 
dehşeti bu minyatürde de yansıtılmamıştır. Oysa metinde hadisenin 
dehşeti şu ifadelerle aktarılmıştır: 

 “Kırkıncı günün sonuna dek yağmurlar yağdı, seller oluştu, ırmaklar 
coştu. Öyle ki yer suları ile gök suları birbirine yaklaştı. Gök gürlemeleri ve 
yıldırımlar çoğaldı. Bulutlar toplandı, dalgalar çarpıştı. Azgın sular o kadar arttı 
ki bütün dağların tepesine ulaştı. Kırkıncı günün sonunda sular  durdu ve 
gemi sakinleri dışında bütün canlılar helâk oldu.”8 

Tufan hadisesinin metinde dehşetle işlenmiş olmasına karşın 
resimde ikonografik bir karşılık bulmaması şaşırtıcıdır. Buna gerekçe 
                                                 
5  Yaratılış 7/6. 
6  Ebû Cafer İbn Cerir Muhammed b. Cerir b. Yezid Taberi, Milletler ve Hükümdarlar Tarihi., c. 1 

(Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1991), 230. 
7  Fazlullâh, “Câmiü’-tevârih, MSS 727”, 45a. 
8  Fazlullâh, 45a. 
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olarak varsayımlar öne sürülebilir. Bunlardan ilki İlhanlı sarayında 14. 
yüzyılın başlarında hazırlanan bu eserin birçok yönüyle ilk örnek 
olmasıyla ilgilidir. İslam dünyasında 11. yüzyıldan itibaren resimli el 
yazmaları hazırlanmış olmasına rağmen hükümdarların yanı sıra 
peygamberleri de içerisine alan resimli bir dünya tarihi örneği yoktu. Bu 
eser, İlhanlı sarayının gücü kullanılarak doğulu ve batılı birçok sanatçı ve 
ilim adamının ortak çabasıyla ortaya çıkmış devasa bir metne ve buna 
eşlik eden zengin bir resim programına sahipti. Ne var ki henüz yerleşik 
bir ikonografya oluşmadığı için Câmiü’t-tevârih’teki kimi minyatürler 
alışılmışın dışında bir karaktere sahiptir. Nuh peygamberin gemi 
içerisinde yakınlarıyla sanki bir gezintiye çıkmış gibi resmedilmesi, Hz. 
Muhammed’in betimlemelerinde yüzünün açık olması gibi örnekler bu 
gerekçeyle açıklanabilir.  

Câmiü’t-tevârîh’teki Nuh peygamber imajının şekillenmesinde 
yerel ve dönemsel dinamikler etkili olmuştur. Eserin hazırlandığı 
dönemde sanatçıların ellerinde ön örneklerin bulunmamasının yanı sıra 
İlhanlı sarayı İslami bir resim diline de henüz sahip değildi. Zira 
İlhanlıların İslâmiyeti benimsemesinin üzerinden sadece 14-15 yıl gibi 
kısa bir süre geçmişti ve bu süre yeni bir dinin kültürel unsurlarının 
yerleşmesi için oldukça kısa sayılırdı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen 
Tebriz’de oluşturulan zengin atmosfer sayesinde resimli dünya tarihi 
projesi başarılı bir deneyim olmuştur. Câmiü’t-tevârih’in minyatürleri 
hem üslup hem de ikonografya açısından İlhanlı sarayının oluşturduğu 
zengin atmosferin izlerini hissettirir. Elbise kıvrımlarındaki kalın 
konturlar, kıvrımlı ağaçlar ve renkli, sivri tepelikler Orta ve Uzak Asya 
resim üslubunun etkilerini gösterir. Nuh peygamber dahil olmak üzere 
kadim peygamberlerle ilgili tasvirlerde ise Bizans sanatının 
ikonografyasından yararlanılmış olduğu açıktır. Aynı dönemin resimli 
yazmalarından olan el-Âsârü’l-bâkiye’de Hıristiyan konulu 
minyatürlerin bulunması ve bu sahnelerdeki figürlerin Hıristiyan tipli 
olarak betimlenmiş olması resimli el yazmalarında batılı sanatçıların 
çalıştığını gösterir.  

Hıristiyan etkiler yalnızca minyatürlerde izlenmemektedir. 
Metindeki anlatımlar da Kitâb-ı Mukaddes ile örtüşmektedir. 
Hesaplamalar İbrani takvimine göre yapılmış, tufan ile ilgili süreler ve 
sayısal veriler, gemiye binenlerin kimler olduğu ve sayıları gibi 
konularda İslami kaynaklara referans yapılmamış, farklı kaynaklara 
değinilmemiştir. Verilen bilgiler Kitâb-ı Mukaddes’in Yaratılış 

 

kitabındaki 6-10 arası bölümlerinin özeti gibidir.  Ayrıca anlatım örgüsü 
de neredeyse aynıdır.  

Nuh peygamberin gemi içerisinde bir sedir üzerinde betimlenmiş 
olması da Câmiü’t-tevârih’e özgüdür. Halili nüshasında gemi içerisinde 
dört ayağı görülen geminin üst kısmında yüksekçe bir sedir 
görülmektedir. Diez albümündeki minyatürde ise sedir açık biçimde 
görülmez. Fakat Nuh peygamber gemi trabzanlarıyla aynı hizada 
uzanmış vaziyettedir. Öyle anlaşılıyor ki sahnede geminin trabzanlarının 
arkasında bir sedir bulunmakta ve Nuh peygamber bu sedirin üzerine 
uzanmıştır.  

Nuh peygamberin sedir üzerinde betimlenmiş olması sonraki 
dönem tasvirler göz önüne alındığında benzeri olmayan bir tutumdur. 
Bu ikonografik detay, eserin diğer resimlerine bakıldığında anlaşılır hale 
gelecektir. Câmiü’t-tevârih’teki hükümdar tasvirlerinde iki konu sıklıkla 
tekrar eder. Bunlardan biri savaş ve yakın çarpışma sahneleridir. Diğer 
temaysa sahnenin merkezinde bir taht üzerinde maiyetiyle birlikte 
gösterilen hükümdar tasvirleridir. Sanatçıların sıklıkla tercih ettiği bu 
tutumun tufan tasvirlerine de yansıdığını ve taht benzeri bir sedirin tufan 
sahnesindeki gemiye yerleştirildiğini söylemek mümkündür.  

Timurlu Dönemi 
İlhanlılardan sonra Timurlu döneminde Nuh peygamber kıssasını 

konu alan resimli el yazmaları bulunmaktadır. Topkapı Saray 
Kütüphanesi’nde H. 1653 olarak kayıtlı Câmiü’t-tevârih’in Farsça 
versiyonlu nüshası bunların başında gelmektedir. Câmiü’t-tevârih’in bu 
nüshası, İslam kitap sanatlarında bir yazma eserin hazırlanışı, kendi 
dönemi ile sonraki dönemlerde meydana getirdiği etki gücü ve zaman 
içerisinde değişen kültürel anlayışları aydınlatmadaki rolüyle dikkate 
değer nadir örneklerdendir. Bu özelliklerinden dolayı geçmişten 
günümüze kadar birçok araştırmacı değerli çalışmalarıyla eserin 
hikâyesini aydınlatmak için katkı sunmuştur.9 Eserdeki Nuh peygamber 
kıssasıyla ilgili minyatüre geçmeden önce H. 1653’ün serüvenini 
özetlemek yerinde olacaktır.  

                                                 
9  Bkz. RICHARD ETTINGHAUSEN, “AN ILLUMINATED MANUSCRIPT OF ḤĀFIẒ-I ABRŪ IN 

ISTANBUL. PART I”, Kunst des Orients 2 (1955): 30-44; Güner İnal, Türk Minyatür Sanatı: 
Başlangıcından Osmanlılara Kadar (Atatürk Kültür Merkezi, 1995); Zeren Tanindi ve Filiz Çağman, 
“Topkapı Sarayı’nın Kitap Hazinesinin İki Câmi ‘ü’t- Tevârîh Nüshası Hakkında (H.1653-H.1654)”, 
Sanat Tarihi Yıllığı, sy 30 (30 Haziran 2021): 187-257; Mohamad Reza Ghiasian, Lives of the Prophets: 
The Illustrations to Hafiz-i Abru’s “Assembly of Chronicles” (Leiden: BRILL, 2018). 
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9  Bkz. RICHARD ETTINGHAUSEN, “AN ILLUMINATED MANUSCRIPT OF ḤĀFIẒ-I ABRŪ IN 

ISTANBUL. PART I”, Kunst des Orients 2 (1955): 30-44; Güner İnal, Türk Minyatür Sanatı: 
Başlangıcından Osmanlılara Kadar (Atatürk Kültür Merkezi, 1995); Zeren Tanindi ve Filiz Çağman, 
“Topkapı Sarayı’nın Kitap Hazinesinin İki Câmi ‘ü’t- Tevârîh Nüshası Hakkında (H.1653-H.1654)”, 
Sanat Tarihi Yıllığı, sy 30 (30 Haziran 2021): 187-257; Mohamad Reza Ghiasian, Lives of the Prophets: 
The Illustrations to Hafiz-i Abru’s “Assembly of Chronicles” (Leiden: BRILL, 2018). 
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Günümüze ulaşmış haliyle Camiü’t-tevârih H. 1653 eseri İlhanlı 
döneminde hazırlanmış Farsça versiyonlu orijinal nüshalardan biridir. 
Fakat bu eserin kimi bölümleri Timurlu döneminde Herat’ta yazılmıştır. 
Bu bilgilere eserdeki ketebe kayıtlarından ulaşmaktayız. H. 1653’te üç 
ketebe kaydı bulunmaktadır. İlhanlı dönemine ait ilk ketebe kaydı 1314 
tarihlidir. Diğer iki ketebe kaydı Timurlu dönemine aittir. Birincisi 1425, 
ikincisi ise 1426 tarihlidir. Timurlu dönemine ait kayıtlara göre bu 
bölümler Hafız Ebru (ö. 1430) tarafından yazılmıştır. Ketebe kaydındaki 
tarihler, zahriye sayfasındaki Şahruh (1405-1447) ile ilgili bilgiler ile aynı 
sayfadaki sultanın hazinesine ait mühür eserin ilave edilen bölümlerinin 
Şahruh gözetiminde Herat’ta tamamlandığını göstermektedir.  

Bilim ve sanata olan düşkünlüğüyle bilinen Şahruh Herat’ı bir 
kültür merkezi haline getirmiş, el yazması eserlerin hazırlanmasına 
öncülük etmiştir. Câmiü’t-tevârih’in İran coğrafyasındaki popülerliği, 
Timurlu sultanlar Şahruh ve Baysungur’un (ö. 1434) genel tarih 
yazılığına olan ilgisi Hafız Ebru’nun benzer bir projeye başlamasında 
etkili olmuştur. Hafız Ebru, Mecmâü’-tevârih olarak bilinen eserini 826 
(1422-23) yılında tamamlayarak Baysungur’a ithaf etmiştir. Bunun yanı 
sıra Şahruh’un hazinesine getirilen Câmiü’t-tevârih’in eksik bölümlerinin 
tamamlanması kendisinden istenmiş o da daha önce yazdığı kitabın 
bölümlerini Câmiü’t-tevârih’e eklemiştir. Böylelikle H. 1653 eseri Şahruh 
himâyesinde Hafız Ebru tarafından yapılan ilavelerle yeni bir kimliğe 
bürünmüştür.10  

Şahruh döneminde H. 1653’e ilave edilen bölümler arasında kadim 
peygamberlerin kıssaları da yer almaktadır. Nuh peygamber kıssası bu 
bölüm içerisindedir. Şahruh döneminde ilave edilen bölümlerdeki diğer 
minyatürler gibi tufan minyatürü de İlhanlı resim geleneğini tekrar eder 
niteliktedir ve metin içerisinde yatay formatta yer alınmıştır. Bununla 
birlikte hem metin hem de resim açısından Şahruh dönemindeki ilave 
daha zengindir.  

İlhanlı dönemi örneklerdeki tufanla ilgili metinler daha önce de 
ifade edildiği gibi Kitâb-ı Mukaddes’te anlatılan kurguyu tekrar 
etmekteydi. Metinde verilen bilgilerin tartışılmadan sunulması konunun 
tarihsel bir tartışmadan uzak tutularak kutsal kitaplarda geçen bilgilerin 
yorumsuz olarak kabul edildiğini düşündürmektedir. Metindeki bu 
monoton dilin resmin diline de yansıdığı görülmektedir. Hafız Ebru’nun 

                                                 
10  İnal, Türk minyatür sanatı, 117; Tanindi ve Çağman, “Topkapı Sarayı’nın Kitap Hazinesinin İki Câmi 

‘ü’t- Tevârîh Nüshası Hakkında (H.1653-H.1654)”, 193; Ghiasian, Lives of the Prophets, 58. 

 

metninde ise tarihsel bir metodoloji ön plandadır. Kur’an ayetlerine açık 
biçimde referans yapmış olmasına karşın farklı görüşleri tartışmıştır. 
Metnin başında gemiye kimlerin bindiği, kaç kişi oldukları tartışmalarına 
girmiş, önce İbn Abbas’tan, sonra Katade ve A’meş’ten farklı rivayetleri 
nakletmiştir. 11  Fakat Hafız Ebru sayısal verilere odaklanmamış, Nuh 
peygamber ile inançsız oğlu Kenan arasındaki olayı ön plana çıkararak 
metni İslami bir yorumla sunmuştur. Resmin de bu dile ayak uydurduğu 
görülmektedir. İlhanlı dönemi kopyalarındaki metin ve resim dili 
Hıristiyan-Yahudi izleri taşımaktaydı. Hafız Ebru’nun H. 1653 eserini 
yeniden inşası hem metin dilinin hem de resim dilinin İslamileştirilmesi 
adına önemli bir adım olmuştur.  

H. 1653’teki Nuh’un gemisi üç katlı olarak betimlenmiştir. En alt 
katta dört ayaklı kara hayvanları, orta katta kuşlar, güverte katındaysa 
Nuh ve tufandan kurtulan diğer insanlar görülmektedir. Gemi içerisinde 
dokuz figür vardır. Bunlardan dördünün kadın olduğu görülmektedir. 
Resimdeki figürlerin sayıları ve cinsiyetleri metinde bu konuda yer 
verilen görüşlerin hiçbiriyle uyuşmamaktadır. Bu konuda muhtemelen 
sembolik bir anlatım tercih edilmiştir. 

Resim 5. Nuh’un Gemisi, Mecmaü’-t-Tevârih, Herat, 1428, TMSK H. 1653 
(Ghiasian, 2018, s. 140) 

Nuh peygamber geminin sol tarafında ayakta gösterilmiştir. Sağ 
elinin işaret parmağını, vücudunun yarısı suya gömülü olan ve gemiye 
tutunmuş bir figüre doğrultmaktadır. Bu figürün peygamberin çağrısına 

                                                 
11  Hafız Ebru, “Mecmâü’t-tevârih” (Timur/Herat, 1425), The David Collection, Inv. no. 8/2005. 
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peygamberlerin kıssaları da yer almaktadır. Nuh peygamber kıssası bu 
bölüm içerisindedir. Şahruh döneminde ilave edilen bölümlerdeki diğer 
minyatürler gibi tufan minyatürü de İlhanlı resim geleneğini tekrar eder 
niteliktedir ve metin içerisinde yatay formatta yer alınmıştır. Bununla 
birlikte hem metin hem de resim açısından Şahruh dönemindeki ilave 
daha zengindir.  

İlhanlı dönemi örneklerdeki tufanla ilgili metinler daha önce de 
ifade edildiği gibi Kitâb-ı Mukaddes’te anlatılan kurguyu tekrar 
etmekteydi. Metinde verilen bilgilerin tartışılmadan sunulması konunun 
tarihsel bir tartışmadan uzak tutularak kutsal kitaplarda geçen bilgilerin 
yorumsuz olarak kabul edildiğini düşündürmektedir. Metindeki bu 
monoton dilin resmin diline de yansıdığı görülmektedir. Hafız Ebru’nun 

                                                 
10  İnal, Türk minyatür sanatı, 117; Tanindi ve Çağman, “Topkapı Sarayı’nın Kitap Hazinesinin İki Câmi 

‘ü’t- Tevârîh Nüshası Hakkında (H.1653-H.1654)”, 193; Ghiasian, Lives of the Prophets, 58. 

 

metninde ise tarihsel bir metodoloji ön plandadır. Kur’an ayetlerine açık 
biçimde referans yapmış olmasına karşın farklı görüşleri tartışmıştır. 
Metnin başında gemiye kimlerin bindiği, kaç kişi oldukları tartışmalarına 
girmiş, önce İbn Abbas’tan, sonra Katade ve A’meş’ten farklı rivayetleri 
nakletmiştir. 11  Fakat Hafız Ebru sayısal verilere odaklanmamış, Nuh 
peygamber ile inançsız oğlu Kenan arasındaki olayı ön plana çıkararak 
metni İslami bir yorumla sunmuştur. Resmin de bu dile ayak uydurduğu 
görülmektedir. İlhanlı dönemi kopyalarındaki metin ve resim dili 
Hıristiyan-Yahudi izleri taşımaktaydı. Hafız Ebru’nun H. 1653 eserini 
yeniden inşası hem metin dilinin hem de resim dilinin İslamileştirilmesi 
adına önemli bir adım olmuştur.  

H. 1653’teki Nuh’un gemisi üç katlı olarak betimlenmiştir. En alt 
katta dört ayaklı kara hayvanları, orta katta kuşlar, güverte katındaysa 
Nuh ve tufandan kurtulan diğer insanlar görülmektedir. Gemi içerisinde 
dokuz figür vardır. Bunlardan dördünün kadın olduğu görülmektedir. 
Resimdeki figürlerin sayıları ve cinsiyetleri metinde bu konuda yer 
verilen görüşlerin hiçbiriyle uyuşmamaktadır. Bu konuda muhtemelen 
sembolik bir anlatım tercih edilmiştir. 

Resim 5. Nuh’un Gemisi, Mecmaü’-t-Tevârih, Herat, 1428, TMSK H. 1653 
(Ghiasian, 2018, s. 140) 

Nuh peygamber geminin sol tarafında ayakta gösterilmiştir. Sağ 
elinin işaret parmağını, vücudunun yarısı suya gömülü olan ve gemiye 
tutunmuş bir figüre doğrultmaktadır. Bu figürün peygamberin çağrısına 

                                                 
11  Hafız Ebru, “Mecmâü’t-tevârih” (Timur/Herat, 1425), The David Collection, Inv. no. 8/2005. 
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uymayan sıradan insanlardan biri değil metinden de anlaşılacağı üzere 
inançsız oğlu Kenan olmalıdır (Resim 5).  

Mohamad Reza Ghiasian Kenan karakterinin Şahruh döneminde 
sanatçılar tarafından icat edildiğini ifade etmiştir.12 Bu bilgiyi Gulzoda 
Makhmudjonova bir çalışmasında tekrarlamıştır. 13  Kenan karakterinin 
tufan sahnelerinde ele alınışının Şahruh dönemine özgü olduğu bir 
vakıadır. Fakat yukarıda da ifade edildiği üzere Hafız Ebru’nun 
metnindeki tufan olayı bir ana fikir üzerine odaklanmıştı ve bu kurguda 
Kenan karakteri başroldeydi.  

Hafız Ebru Kur’an’dan konuyla ilgili iki ayet vererek Nuh 
peygamber ile oğlu arasında geçen diyaloğu nakleder. Hafız Ebru’nun 
metnine aldığı ilk ayette peygamber oğlunu ikna etmeye çalışmaktadır: 
"Ey oğlum, bizimle birlikte (gemiye) bin ve kafirlerle birlikte olma."14 
Diğer ayetteyse oğlu şöyle cevap verir: “Ben bir dağa sığınacağım, o beni 
sudan korur.”15 Kenan’ın verdiği cevap onun inançsızlığında direndiğini 
göstermektedir. Olayla ilgili Hafız Ebru’nun metnine almadığı fakat 
kıssanın ana fikri olan iki ayet daha vardır. Bu ayetler Nuh ile Tanrı 
arasındaki diyaloğu aktarır. Tufan koptuktan sonra oğlunun ölümüne 
razı olmayan Nuh peygamber insani duygularıyla Tanrıya yakarır ve 
önceki ayetlerde geçen “…aileni ve iman edenleri (gemiye) yükle…”16 
emrini hatırlatarak: "Rabbim, şüphesiz benim oğlum ailemdendir…”17 
diyerek kurtulmasını ister. Fakat tanrının buyruğu kesindir ve bu 
buyruk: “Ey Nuh, kesinlikle o senin ailenden değildir. Çünkü o, salih 
olmayan bir iş (yapmıştır)…” ayetiyle kan bağının kurtuluş için bir 
anlam ifade etmediğini ortaya koymaktadır. Hafız Ebru’nun metninde 
her ne kadar bu iki ayet yer almamış olsa da verilmek istenen mesaj 
resim dilinde karşılık bulmuştur. Resim bir bakıma metindeki eksik 
kısımları tamamlamıştır. Nuh peygamberin oğlunu kurtarmaya yönelik 
çabası ve peygambere yakın diğer figürlerin bakışlarını oraya yöneltmesi 
de bunu destekler niteliktedir. Kenan karakteri burada icat edilmiş 
bağımsız bir figür değil, Hafız Ebru’nun İslami bir konsept içerisinde 
dönüştürdüğü metnin resim dilindeki tamamlayıcı bir öğesidir.  

                                                 
12  Ghiasian, Lives of the Prophets, 139. 
13  Makhmudjonova, “Depictions of the Ark of Noah and the Giant Uj In Kulliyat-i Tarikhi of Hafız-i 

Abru (Style and Iconography)”, 580. 
14  Hûd 11/42. 
15  Hûd 11/43. 
16  Hûd 11/41. 
17  Hûd 11/45. 

 

Resim 6. Nuh’un Gemisi, Mecmaü’-t-Tevârih, Herat, 1428, (The David 
Colection. Inv. no. 8/2005) 
https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/materials/miniatures
/art/8-2005 

Sahnenin üst bölümünde bir şerit halinde uzanan bulut motifleri, 
ejder başlı gemi, dalgalı suda boğulmuş insan figürleri H. 1653’teki 
minyatür sahnesini zenginleştiren öğelerdendir. Şahruh döneminde 
hazırlanmış ve günümüze dağınık biçimde ulaşan Mecmaü’t-tevârih’in 
başka bir kopyasında (The David Collection, Inv.no.8 / 2005) aynı sahne 
tekrar edilmiştir. Fakat bu sahnedeki gemi daha küçük boyutludur. H. 
1653’te güverte katında kürek çeken bir erkek figürü ile hemen yanında 
yalnızca başı görünen bir kadın figürü bu minyatürde yer almaz. 
Muhtemelen yine geminin sahnedeki boyutlarıyla ilişkili olarak ara 
kattaki kuşlardan ve alt kattaki dört ayaklı hayvanlardan da birer tane 
eksilmiştir (Resim 6).   
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12  Ghiasian, Lives of the Prophets, 139. 
13  Makhmudjonova, “Depictions of the Ark of Noah and the Giant Uj In Kulliyat-i Tarikhi of Hafız-i 
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Resim 6. Nuh’un Gemisi, Mecmaü’-t-Tevârih, Herat, 1428, (The David 
Colection. Inv. no. 8/2005) 
https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/materials/miniatures
/art/8-2005

Sahnenin üst bölümünde bir şerit halinde uzanan bulut motifleri, 
ejder başlı gemi, dalgalı suda boğulmuş insan figürleri H. 1653’teki 
minyatür sahnesini zenginleştiren öğelerdendir. Şahruh döneminde 
hazırlanmış ve günümüze dağınık biçimde ulaşan Mecmaü’t-tevârih’in 
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1653’te güverte katında kürek çeken bir erkek figürü ile hemen yanında 
yalnızca başı görünen bir kadın figürü bu minyatürde yer almaz. 
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Resim 7. Nuh’un Gemisi, Mecmaü’-t-Tevârih, Herat, 1428, TSMK H. 1654 
(Makhmudjonova, 2020, s. 583) 

Timurlu döneminde tamamlanmış bir diğer Câmiü’t-tevârih 
nüshasındaki (TSM H. 1654) tufan sahnesi önceki örneklerle 
benzeşmemekte, üslup ve ikonografya açısından farklılık göstermektedir. 
Güner İnal ve sonraki araştırmacıların da ifade ettiği gibi İlhanlı 
üslubuna daha yakındır.18 H. 1653 ile dağınık nüshadaki minyatürlerin 
aksine bu minyatür sahnesi ikonolojik bir tema üzerine 
kurgulanmamıştır. İlhanlı dönemi örneklerinde olduğu gibi gemi 
içerisinde hareketsiz biçimde duran sıralı figürler göze çarpmaktadır. 
Geminin ince uzun biçimli olması ile ön kısmının ejder başı şeklinde 
tasvir edilişi dönemin sanatçılarına özgü bir tutum olarak bu sahnede de 
tekrar etmiştir. Fakat sanatçılar bu minyatüre yeni bir ikonografik detay 
eklemiştir. Geminin ön ve arka tarafında iki kuş figürü dikkat 
çekmektedir (Resim 7).  

Güvercin figürü Hıristiyan el yazmalarındaki tufan sahnelerinin 
başat öğelerinden biridir. Kaynağı kutsal kitaba dayanmaktadır. Kitab-ı 
Mukaddes’in yaratılış bölümündeki anlatıma göre Nuh peygamber, 
suların yeryüzünden çekilip çekilmediğini öğrenmek için gemisine aldığı 
bir güvercini dışarıya salar. Her yer sularla kaplı olduğu için güvercin 
konacak bir yer bulamaz ve geri döner. Bunun üzerine Nuh Peygamber 
yedi gün daha bekler ve güvercini tekrar dışarı salar. Bu kez güvercin 
gagasında yeni kopmuş bir zeytin yaprağıyla geri döner. Nuh 
peygamber böylelikle tufanın sona erdiğini, suların yer yüzünden 
çekildiğini anlamış olur.19 Kitab-ı Mukaddes’te yer verilen bu anlatı, kimi 
farklılıklarla Taberi tarihinde de geçmektedir. Taberi’nin naklettiğine 
                                                 
18  İnal, Türk minyatür sanatı, 117; Mohamad Reza Ghiasian, “The Topkapı Manuscript of the Jāmiʿ al-

Tawārikh (Hazine 1654) from Rashidiya to the Ottoman Court: A Preliminary Analysis”, Iranian 
Studies 51, sy 3 (04 Mayıs 2018): 401, https://doi.org/10.1080/00210862.2018.1428085; 
Makhmudjonova, “Depictions of the Ark of Noah and the Giant Uj In Kulliyat-i Tarikhi of Hafız-i 
Abru (Style and Iconography)”, 583. 

19  Yaratılış 8/8-11. 

 

göre Nuh Peygamber önce bir karga göndermiş fakat karga verilen 
görevi yerine getirmeyince Nuh tarafından lanetlenmiştir. Daha sonra 
güvercini göndermiş ve güvercin zeytin dalıyla dönünce ona hayır duada 
bulunmuştur. Taberi’ye göre güvercinlerinin evcil bir hayvan olması bu 
duaya dayanmaktadır.20  

Güvercin figürü Orta Çağ Hıristiyan ve İslam el yazmalarındaki 
tufan sahneleri arasındaki temel ikonografik farklılıklardan biridir. 
Kur’an’daki Nuh peygamber kıssasında bu anlatıya yer verilmez. Kitab-ı 
Mukaddes’e dayanan bu öyküdeki güvercin Tanrı ile insanlar arasındaki 
bir aracı vazifesi görür. Aynı zamanda kişiselleştirilmiş bir tanrı 
anlayışını da gözler önüne serer. Kitab-ı Mukaddes’e göre aslında Tanrı, 
sürekli kötülük işleyen insanı yarattığına pişman olmuş ve tufanla bütün 
yarattıklarını yok etmeye karar vermiştir. Fakat Nuh peygambere lütufta 
bulunmuş ve onunla birlikte yarattıklarından küçük bir gurubun 
kurtulmasına razı olmuştur. Metnin dar çerçevesinde gemiden salınan 
güvercin suların çekilip çekilmediğini öğrenmek için gönderilmiş bir 
aracıydı. Daha geniş perspektifteyse yok etme arzusuyla hareket eden 
tanrının azabının sona erip ermediğini öğrenmenin veya tufanın 
sonlandırılması için bir çabanın sonucuydu. Böylelikle güvercin Tanrı ile 
insanlar arasındaki barışın bir aracı olmuş ve zamanla barışı simgeleyen 
bir metafora dönüşmüştür. 

H. 1654’teki iki kuş figürünün hayvanların bulunduğu katta değil 
de güverte katında insanlarla birlikte betimlenmiş olması yukarıda 
bahsedilen olayı çağrıştıran ikonolojik bir detay olduğunu 
göstermektedir. Her ne kadar kuşların cinsi hakkında net bir fikre sahip 
olmasak da Taberi tarihindeki veriler ışığında kuşlardan birinin görevini 
yerine getirmeyen kargayı diğerinin ise güvercini temsil ettiği 
söylenebilir.    

Tufan Minyatürlerinde Gemiye Binen İki Yabancı: Uc b. Unuk 
ve Şeytan 

Kutsal metinlerdeki tufan anlatımları sınırlı bilgiler içermektedir. 
Yazılı kaynaklar ise yerleşik kültürlerdeki tufan efsanelerinin zengin 
detaylarını aktarır. Tufan koptuğu sırada hayatta kalan tek varlık olduğu 
kaynaklarda belirtilen Ûc bin Unuk ile istenmeden gemiye binen şeytan 
tufan efsanelerinin sıra dışı iki figürüdür. Ûc b. Unuk hakkında İslam 
tarihi kaynaklarında çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Bu rivayetlerden 

                                                 
20  Taberi, Milletler ve Hükümdarlar Tarihi., 1:240. 
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18  İnal, Türk minyatür sanatı, 117; Mohamad Reza Ghiasian, “The Topkapı Manuscript of the Jāmiʿ al-

Tawārikh (Hazine 1654) from Rashidiya to the Ottoman Court: A Preliminary Analysis”, Iranian 
Studies 51, sy 3 (04 Mayıs 2018): 401, https://doi.org/10.1080/00210862.2018.1428085; 
Makhmudjonova, “Depictions of the Ark of Noah and the Giant Uj In Kulliyat-i Tarikhi of Hafız-i 
Abru (Style and Iconography)”, 583. 

19  Yaratılış 8/8-11. 

 

göre Nuh Peygamber önce bir karga göndermiş fakat karga verilen 
görevi yerine getirmeyince Nuh tarafından lanetlenmiştir. Daha sonra 
güvercini göndermiş ve güvercin zeytin dalıyla dönünce ona hayır duada 
bulunmuştur. Taberi’ye göre güvercinlerinin evcil bir hayvan olması bu 
duaya dayanmaktadır.20  

Güvercin figürü Orta Çağ Hıristiyan ve İslam el yazmalarındaki 
tufan sahneleri arasındaki temel ikonografik farklılıklardan biridir. 
Kur’an’daki Nuh peygamber kıssasında bu anlatıya yer verilmez. Kitab-ı 
Mukaddes’e dayanan bu öyküdeki güvercin Tanrı ile insanlar arasındaki 
bir aracı vazifesi görür. Aynı zamanda kişiselleştirilmiş bir tanrı 
anlayışını da gözler önüne serer. Kitab-ı Mukaddes’e göre aslında Tanrı, 
sürekli kötülük işleyen insanı yarattığına pişman olmuş ve tufanla bütün 
yarattıklarını yok etmeye karar vermiştir. Fakat Nuh peygambere lütufta 
bulunmuş ve onunla birlikte yarattıklarından küçük bir gurubun 
kurtulmasına razı olmuştur. Metnin dar çerçevesinde gemiden salınan 
güvercin suların çekilip çekilmediğini öğrenmek için gönderilmiş bir 
aracıydı. Daha geniş perspektifteyse yok etme arzusuyla hareket eden 
tanrının azabının sona erip ermediğini öğrenmenin veya tufanın 
sonlandırılması için bir çabanın sonucuydu. Böylelikle güvercin Tanrı ile 
insanlar arasındaki barışın bir aracı olmuş ve zamanla barışı simgeleyen 
bir metafora dönüşmüştür. 

H. 1654’teki iki kuş figürünün hayvanların bulunduğu katta değil 
de güverte katında insanlarla birlikte betimlenmiş olması yukarıda 
bahsedilen olayı çağrıştıran ikonolojik bir detay olduğunu 
göstermektedir. Her ne kadar kuşların cinsi hakkında net bir fikre sahip 
olmasak da Taberi tarihindeki veriler ışığında kuşlardan birinin görevini 
yerine getirmeyen kargayı diğerinin ise güvercini temsil ettiği 
söylenebilir.    

Tufan Minyatürlerinde Gemiye Binen İki Yabancı: Uc b. Unuk 
ve Şeytan 

Kutsal metinlerdeki tufan anlatımları sınırlı bilgiler içermektedir. 
Yazılı kaynaklar ise yerleşik kültürlerdeki tufan efsanelerinin zengin 
detaylarını aktarır. Tufan koptuğu sırada hayatta kalan tek varlık olduğu 
kaynaklarda belirtilen Ûc bin Unuk ile istenmeden gemiye binen şeytan 
tufan efsanelerinin sıra dışı iki figürüdür. Ûc b. Unuk hakkında İslam 
tarihi kaynaklarında çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Bu rivayetlerden 

                                                 
20  Taberi, Milletler ve Hükümdarlar Tarihi., 1:240. 
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onun uzun ömürlü ve olağanüstü boyutlarda bir dev olduğu 
anlaşılmaktadır. Nuh peygamber ile Musa peygamber kıssalarında ismi 
geçmektedir. Musa peygamber kıssasında görece daha fazla yer edinir. 
Bu kıssada Firavunun yanında yer alan inançsız kötü bir figürdür ve 
daha sonra Musa peygamber tarafından öldürülür.21 Musa peygamberin 
Ûc’u öldürme teması minyatürlerde de işlenmiştir. Nuh peygamber 
kıssasındaysa Uc bin Unuk kimi olumlu yönleriyle birlikte neşeli bir dille 
anlatılır. Yürüdüğünde yeri titretmekte, ağladığında akan yaşlar nehir 
olmakta, günde iki büyük fil yemekte, denizlerdeki büyük balıkları elle 
yakalamakta ve güneşe tutup kızartmaktadır. Rivayetlere göre gemi 
yapımında Nuh’a yardım etmiş hatta bu yüzden tufanda helak 
olmamıştır. Başka bir rivayete göreyse tufan koptuğunda sular onun 
ayak parmaklarına veya dizine kadar ulaştığı için hayatta kalmıştır.22 
Nuh peygamber onu gemiye davet ettiğinde “tabağım kadar gemiye 
nasıl bineyim” dediği nakledilmektedir.23  

Ûc bin Unuk’un Nuh peygamber kıssası içerisinde gösterildiği 
resimli el yazmalarına Timurlu döneminde rastlanmaktadır.24 Bunlardan 
ilki İskender Sultan için hazırlanan Antolojide (Calouste Gulbenkian 
Museum Foundation, 161, Vol. 2), diğeri ise Şahruh dönemi resimli tarih 
eserlerinden Külliyât-ı Târîhî’de (TSMK B. 282) yer almaktadır. Her iki 
resimde de Dev Ûc, iri cüsseli, yarı çıplak halde ve elinde bir balık ile 
betimlenmiştir. İskender Sultan Antolojisindeki minyatürde uzun bıyıklı 
karikatürize imajı rivayetlerdeki neşeli anlatımlarla örtüşmektedir. TSM 
B. 282’deki kompozisyon ise ikonografya açısından izleyiciye daha çok 
şey anlatmaktadır. Bu minyatürdeki su seviyesinin dev Uc’un diz 
hizasında olması Taberi’nin rivayetinin dikkatli bir aktarımı olduğunu 
göstermektedir. İskender Sultan Antolojisindeki minyatürdeyse buna 
dikkat edilmemiş, sular Dev Uc’un dizinin üstünde gösterilmiştir. TSMK 
B. 282’deki minyatürde kompozisyonun bir kısmı cetvelle belirlenen 
alanın dışına taşmıştır. Tufanla ilgili olarak yerle gök sularının 
birleştiği25, suların en büyük dağların doruklarına ulaştığı26 şeklindeki 
rivayetler göz önüne alındığında coşkun suları cetvel dışına taşırması 
sanatçının başarılı bir sembolik anlatımı olarak düşünülebilir. Ûc bin 

                                                 
21  Muhammed bin Cerir Taberi, Tarih-i Taberî, c. 1 (İstanbul: Sağlam yayınları, 2007), 63-64. 
22  Taberi, 1:62. 
23  Nebi Bozkurt, “Ûc bin Unuk”, içinde Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye 

Diyanet Vakfı, 2012), 35. 
24  Konuyla ilgili yapışmış çalışma için bkz. Makhmudjonova, “Depictions of the Ark of Noah and the 

Giant Uj In Kulliyat-i Tarikhi of Hafız-i Abru (Style and Iconography)”. 
25  Fazlullâh, “Câmiü’-tevârih, MSS 727”, 45a. 
26  Taberi, Tarih-i Taberî, 1:62. 

 

Unuk da cetvel dışına taşan alan içerisinde gösterilmiştir. Uc’un cetvel 
dışında gösterilmesi ilk başta sahne alanına sığmayan dev cüssesine bir 
gönderme olarak düşünülebilir. Fakat Dev Uc’un İslami kaynaklar 
açısından sorunlu olması bu konuda dikkate değerdir. Her ne kadar 
Taberi Tarihi gibi önemli bir kaynakta yorum yapılmadan Tufandaki 
varlığı hakkında bilgi verildiyse de İbn Kesir (ö. 1373) bu rivayetleri 
İslam dışı yabancı unsurların uydurmaları olarak değerlendirmiştir. 27 
Dolayısıyla birçok kaynak bu konuya temkinli yaklaşmaktadır. Gulzoda 
Makhmudjonova’nın da belirttiği gibi Külliyât-ı Tarihi metninde de Dev 
Ûc hakkında bilgi yoktur. Muhtemelen resim programında yer alması 
Taberi’nin metnine dayanmaktadır.28 Sahnede cetvel dışında gösterilmesi 
de sahiplenilmemiş yabancı bir unsur olduğunu göstermektedir (Resim 
8).  

Nuh peygamber kıssasına dâhil olmuş yabancı unsurlardan biri de 
şeytandır. Taberi’nin anlatımına göre, Nuh Peygamber hayvanları belirli 
bir sıraya ve düzene göre gemiye alır. Her birine sıra geldiğinde işaret 
ederek girmesini emreder. Sıra eşeğe geldiğinde eşek ağır davranır çünkü 
arkadan kuyruğunu eşek çekiştirmektedir.  Nuh bu durumdan 
habersizdir ve eşeğe kızarak “Mel’un içeri gir!” diye seslenir. Bunun 
üzerine eşek sıçrar ve gemiye atlar. Şeytan da kuyruğuna yapışık halde 
içeri girer. Tufanın kopmasından sonra bir gün Nuh peygamber gemide 
şeytanla karşılaşır. Gemiye kimin izniyle bindiğini sorar. Şeytan da 
kendisinin izin verdiğini söyler. Nuh Peygamber şaşkın ve kızgın 
vaziyette şeytanı yalancılıkla suçlar. Şeytan, gemiye gir emri verildiğinde 
eşeğin kuyruğuna yapışık olduğunu ve “Mel’un içeri gir!” emrini 
duyunca bunun kendisine söylendiğini düşünerek gemiye girdiğini 
söyler.29  

                                                 
27  Ebü’l-Fidâ Kesir, El-Bidâye ve’n-Nihâye: Büyük İslam Tarihi, çev. Mehmet Keskin, c. 1 (İstanbul: Çağrı, 

1995), 158. 
28  Makhmudjonova, “Depictions of the Ark of Noah and the Giant Uj In Kulliyat-i Tarikhi of Hafız-i 

Abru (Style and Iconography)”, 577. 
29  Taberi, Tarih-i Taberî, 1:142. 
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21  Muhammed bin Cerir Taberi, Tarih-i Taberî, c. 1 (İstanbul: Sağlam yayınları, 2007), 63-64. 
22  Taberi, 1:62. 
23  Nebi Bozkurt, “Ûc bin Unuk”, içinde Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye 
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Resim 8. Nuh’un Gemisi ve dev Ûc, Külliyât-ı Târihi, Herat, 1415-18, TSMK 
B. 282 (Makhmudjonova, 2020, s. 578) 
Tanrı tarafından lanetlenmiş şeytanın yine Tanrının emriyle 

yapılmış gemiye Tanrının elçisinin istemeyerek de olsa izniyle girmiş 
olması Tufan hadisesinin düşündürücü sembolik anlatımlarındandır. Bu 
haliyle İslam tarih ve düşünce dünyasıyla ötüşmeyen hikâyenin kaynağı 
belli değildir. Ûc bin Unuk hakkındaki rivayetlerin yabancı kökenli 
olduğu belirtilmiş ise de şeytanın gemiye girme hadisesi hakkında 
yorum yapılmamıştır. Fakat Kitâb-ı Mukaddes’teki Tanrı-peygamber-
insan ilişkileri çerçevesinde Nuh peygamber kıssasının genel akışıyla çok 
da aykırılık teşkil etmez. Zira İnsanoğlunu yarattığına pişman olan Tanrı, 
tufan ile onların tamamını yok etmeye karar vermiştir. Sonradan 
peygamberini ve küçük bir grubu gemiye bindirerek hayatta bırakmaya 
karar vermiştir. Gemi her ne kadar iyiliği ve kurtuluşu temsil etse de aynı 
zamanda yeni dünya düzeninin bir parçasıydı ve bu düzende iyiliğin 
yanı sıra kötülüğün de var olması kaçınılmazdı.  

 

Resim 9. Nuh’un Gemisinde şeytan, Siyer-i Nebî, c. 6, 1595, TSMK H. 1223 
(And, s. 106)  

Siyer-i Nebi’nin Topkapı Saray Müzesi’ndeki resimli kopyasında 
yer alan Nuh tufanı minyatüründe şeytan görülmektedir.30 Yarı çıplak ve 
koyu tenli olarak İslam resim sanatındaki yerleşik imajıyla gemi 
içerisinde betimlenmiştir. İlhanlı ve Timurlu örneklerinin aksine gemi 
içerisinde kalabalık bir insan topluluğu yer almaktadır. Osmanlı kıyafet 
ve sarık tipiyle betimlenen bu figür grubu geminin sol tarafındadır. Sağ 
taraftaysa yüksekçe bir yerde beyaz sakalı ve başından yükselen halesiyle 
Nuh Peygamber görülmektedir. Onun hemen altında alçak konumda 
gösterilen şeytan ayakta durmaktadır. Birbirine dönük vaziyette 
betimlenen figürler izleyicide birbirleriyle konuşuyormuş izlenimi 
uyandırmaktadır. Sahnenin sol tarafındaki figürler olayı şaşkın vaziyette 
izlemektedirler.  

                                                 
30  Osmanlı dönemi resimli el yazmalarında tufan konulu minyatürler için bkz. Ali Nihat Kundak, 

“Osmanlı Minyatürlerinde Nuh’un Gemisi ve Tufan”, içinde I. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuhun Gemisi 
Sempozyumu – I. International Symposium of Mount Ararat and Noah’s Ark, İstanbul, Türkiye (İstanbul, 
2005); Elif BAYRAK Kaya-, “HZ. NUH KISSASI VE NUH TUFANININ MİNYATÜR SANATINA 
YANSIMALARI”, Kesit Akademi 26, sy 26 (2021): 110-44, https://doi.org/10.29228/kesit.48809; Metin 
And, Minyatürlerle Osmanlı-İslam Mitologyası. (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2007), 104-15.  
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Sempozyumu – I. International Symposium of Mount Ararat and Noah’s Ark, İstanbul, Türkiye (İstanbul, 
2005); Elif BAYRAK Kaya-, “HZ. NUH KISSASI VE NUH TUFANININ MİNYATÜR SANATINA 
YANSIMALARI”, Kesit Akademi 26, sy 26 (2021): 110-44, https://doi.org/10.29228/kesit.48809; Metin 
And, Minyatürlerle Osmanlı-İslam Mitologyası. (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2007), 104-15.  
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dahilinde resimlendiği ilk eser İlhanlı döneminde hazırlanan Câmiü’t-
tevârih’tir. Nuh Peygamber kıssası da bu dönemde hazırlanmış 
nüshaların resimli temaları arasında yerini almıştır. Biri Halili nüshası 
diğeri Berlin Stattbibliothek Diez Albümü içerisinde yer alan iki 
minyatürde de Nuh Peygamberi ve tufandan kurtulanları taşıyan gemi 
kompozisyonun ana unsurudur. Minyatürlerin üslupsal özellikleri ile 
Nuh peygamberi taht benzeri bir sedir üzerinde gösteren yaklaşım biçimi 
eserin resim programıyla uyumludur. Fakat ikonografya açısından 
bakıldığında tufan sahnesi için olağandışı bir sadelik ve durağanlık göze 
çarpar. Bununla ilgili metne gidildiğinde İslami kaynaklardaki farklı 
görüşlere yer verilmediği ve tufan hadisesinin Kitab-ı Mukaddeste 
anlatıldığı şekli ve oluş sırasıyla sunulduğu görülür. Metindeki bu 
monoton anlatım ve belki de eseri hazırlayan ekibin düşünce dünyası 
resim dilini etkilemiş olmalıdır.  

Timurlu çağı ve sonrasında genel tarih eserlerin yazımında bir 
ivmelenme yaşanmıştır. Timurlu dönemi tarihçilerinden Hafız Ebru, 
Sultan Şahruh ve Baysungur’un destekleriyle Câmiü’t-tevârih’in eksik 
bölümlerini tamamlayarak yenilemiştir. Bunun yanı sıra Câmiü’t-tevârih 
başta olmak üzere kendinden önceki tarih eserlerindeki rivayetleri 
derleyerek Mecmaü’t-tevârih’i meydana getirmiştir. Metinlerde 
çeşitlenen rivayetler, farklı efsaneler ile İsrailiyyat adı verilen ehl-i kitap 
kaynaklı anlatılar eserleri zenginleştirmiştir. Timurlu döneminde 
metinlerde görülen bu ivmelenme peygamber kıssalarıyla ilgili görsel 
kültürün yerleşik hale gelmesine katkı sunmuştur. Peygamber 
kıssalarının resim programlarındaki sıralanışı, temaların seçimi, 
figürlerin imajı 15. yüzyıldan itibaren sanatçıların zihin dünyasında 
belirgin hale gelmişti. Nuh peygamber kıssasında gemideki figürlerin 
sayısı ve kimler olduğu, gemideki canlıların yerleşim düzeni, Uc bin 
Unuk ve Şeytan gibi sahneye dahil olan misafir oyuncular tufanla ilgili 
zenginleşen anlatıların ve rivayetlerin minyatürlere yansımasıdır. Bunun 
yanı sıra geminin genel şekli ve uç kısımlarının tarzı, figürlerin giyimi ve 
başlıkları, ilk örnekten başlayarak dönemin resim anlayışına göre 
çeşitlenmiştir.  
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 KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTAPLARINDA 
HZ. NUH KISSASI 

M. Muhdi GÜNDÜZ 

Öz: Ders kitapları, öğretim programlarına uygun olarak hazırlanan ve 
öğrencilerin kendi kendine ders konularına ait bilgileri sıralı ve doğru 
biçimde öğrenmelerine imkân tanıyan yazılı metinlerdir. Ders kitapları, 
ilgili bilim dallarından alınarak öğretim programlarında yer bulmuş 
konulara ilişkin bilgileri planlı, düzenli ve tasnifli bir biçimde inceleyip 
açıklamayı gaye edinir. Bu yönüyle ders kitapları dersin amaçlarına 
ulaşmak için öğretmen ve öğrenciye birçok kolaylıklar sağlamaktadır. 
Ayrıca ders kitapları öğrencilerde sağlam bilgi oluşturma, sağlam kimlik 
geliştirmenin yanı sıra onların davranışlarını geliştirecek ve kişiliğini 
güçlendirecek konulara yer vermektedir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
(DKAB) ders programında öğrencilerde sağlam dini bilgi oluşturmak ve 
sağlıklı bir kimlik sahibi olabilmeleri için birçok kıssa konu edinmektedir. 
Konu edinilen kıssalardan biri de Kur’an’da ülü’l azm olarak nitelendirilen 
peygamberlerden ilki olan Hz. Nuh’tur. Hz. Nuh 8. Sınıfta “Kur’an-ı Kerim 
ve Özellikleri” ünitesinde “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)” 
başlığın ile konu edinmektedir. Bu konuda öğrencilere “Hz. Nuh’un (a.s.) 
tevhide davetini özetler” kazanımına uygun olarak ders kitaplarında da Hz. 
Nuh kıssası işlenmektedir. Bu bildiride DKAB dersinde okutulan ders 
kitaplarında Hz. Nuh kıssası dersin amaçlarına, öğrencilerin gelişim 
özelliklerine uygunluğu ve içerik açısından ele alınacaktır. Bunun için 2019-
2020 eğitim öğretim döneminde okullarda 8. Sınıf düzeyinde okutulan iki 
ders kitabı dersin amaçları, öğrencilerin gelişim özelliklerine uygunluğu 
açısından değerlendirilecek ve söz konusu başlık içerik açısından eleştirel 
bir okumaya tabi tutulacaktır. Hz. Nuh kıssasının dersin amacına ve 
öğrencilerin bilişsel gelişimlerine uygun olarak Kur’an merkezli olarak ele 
alındığı ve mitolojik anlatıdan kaçınılarak ahlaki ilkelerin ön plana 
çıkarılarak işlendiği görülmektedir. Buna uygun olarak ders kitaplarında 
kıssadaki hadiselerin “tevhide davet” bağlamında ele alındığı, mekân ve 
zaman tartışmalarından kaçındığı söylenebilir. Ancak söz konusu kıssada 
bir ders kitabında hadislere göndermede bulunmakla birlikte hadislerin 
yeteri kadar işlendiğini söylemek güçtür. Ayrıca tarihte “Nuh Tufanı” 
olarak bilinen olayın ders kitaplarında konu edindiği ve geminin Cudi 
Dağı’na oturulduğu Kur’an’a göndermede bulunularak vurgulanmaktadır. 
Ders kitabının birinde Kur’an’da geçen “Cudi Dağı”ndan kastedilenin 
ülkemizin sınırları içerisinde bulunan dağ olup olmadığı konusunda 
tartışmalar olduğu ve insanoğlunun bu konudaki çabalarının devam ettiği 

                                                 
  Dr. Öğr. Üyesi, Şırnak Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din eğitimi ABD. mehdi.g82@gmail.com 



Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarında Hz. Nuh Kıssası
M. Muhdi GÜNDÜZ

581
 

 

 

 KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTAPLARINDA 
HZ. NUH KISSASI 

M. Muhdi GÜNDÜZ 

Öz: Ders kitapları, öğretim programlarına uygun olarak hazırlanan ve 
öğrencilerin kendi kendine ders konularına ait bilgileri sıralı ve doğru 
biçimde öğrenmelerine imkân tanıyan yazılı metinlerdir. Ders kitapları, 
ilgili bilim dallarından alınarak öğretim programlarında yer bulmuş 
konulara ilişkin bilgileri planlı, düzenli ve tasnifli bir biçimde inceleyip 
açıklamayı gaye edinir. Bu yönüyle ders kitapları dersin amaçlarına 
ulaşmak için öğretmen ve öğrenciye birçok kolaylıklar sağlamaktadır. 
Ayrıca ders kitapları öğrencilerde sağlam bilgi oluşturma, sağlam kimlik 
geliştirmenin yanı sıra onların davranışlarını geliştirecek ve kişiliğini 
güçlendirecek konulara yer vermektedir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
(DKAB) ders programında öğrencilerde sağlam dini bilgi oluşturmak ve 
sağlıklı bir kimlik sahibi olabilmeleri için birçok kıssa konu edinmektedir. 
Konu edinilen kıssalardan biri de Kur’an’da ülü’l azm olarak nitelendirilen 
peygamberlerden ilki olan Hz. Nuh’tur. Hz. Nuh 8. Sınıfta “Kur’an-ı Kerim 
ve Özellikleri” ünitesinde “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)” 
başlığın ile konu edinmektedir. Bu konuda öğrencilere “Hz. Nuh’un (a.s.) 
tevhide davetini özetler” kazanımına uygun olarak ders kitaplarında da Hz. 
Nuh kıssası işlenmektedir. Bu bildiride DKAB dersinde okutulan ders 
kitaplarında Hz. Nuh kıssası dersin amaçlarına, öğrencilerin gelişim 
özelliklerine uygunluğu ve içerik açısından ele alınacaktır. Bunun için 2019-
2020 eğitim öğretim döneminde okullarda 8. Sınıf düzeyinde okutulan iki 
ders kitabı dersin amaçları, öğrencilerin gelişim özelliklerine uygunluğu 
açısından değerlendirilecek ve söz konusu başlık içerik açısından eleştirel 
bir okumaya tabi tutulacaktır. Hz. Nuh kıssasının dersin amacına ve 
öğrencilerin bilişsel gelişimlerine uygun olarak Kur’an merkezli olarak ele 
alındığı ve mitolojik anlatıdan kaçınılarak ahlaki ilkelerin ön plana 
çıkarılarak işlendiği görülmektedir. Buna uygun olarak ders kitaplarında 
kıssadaki hadiselerin “tevhide davet” bağlamında ele alındığı, mekân ve 
zaman tartışmalarından kaçındığı söylenebilir. Ancak söz konusu kıssada 
bir ders kitabında hadislere göndermede bulunmakla birlikte hadislerin 
yeteri kadar işlendiğini söylemek güçtür. Ayrıca tarihte “Nuh Tufanı” 
olarak bilinen olayın ders kitaplarında konu edindiği ve geminin Cudi 
Dağı’na oturulduğu Kur’an’a göndermede bulunularak vurgulanmaktadır. 
Ders kitabının birinde Kur’an’da geçen “Cudi Dağı”ndan kastedilenin 
ülkemizin sınırları içerisinde bulunan dağ olup olmadığı konusunda 
tartışmalar olduğu ve insanoğlunun bu konudaki çabalarının devam ettiği 

                                                 
  Dr. Öğr. Üyesi, Şırnak Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din eğitimi ABD. mehdi.g82@gmail.com 



2.Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu

2nd International Symposium of The Flood, Noah’s Ark And Mount Cudi 

582
 

belirtilmekle birlikte diğer ders kitabının bu konuya değinmediği 
görülmektedir. Ayrıca ders kitaplarında “Nuh Tufanı” ile ilgili görsellere 
yer verildiği ve görsellerin konunun içeriğine uygun olarak su ve gemi 
figürlerinin ön plana çıkarılmıştır. Söz konusu figürlerin yanında ülkemizin 
sınırları içerisinde yer alan Cudi Dağı’nın bir fotoğrafına yer verilmemesi 
bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. Sonuç olarak insanlık için kritik bir 
dönem olarak anlatılan “Nuh Tufanı”nın ders kitaplarında yeteri kadar 
işlendiğini söylemek güçtür. Bu da söz konusu hadisesinin doğru bir 
şekilde anlaşılma, yorumlanma ve öğrencilerin olaydan 
çıkarılan/çıkarılabilecek dersleri öğrenme ve kendilerine mal etme 
imkanını sınırlandırmaktadır. 
Anahtar Sözcükler: DKAB, Ders Kitabı, Hz. Nuh, Nuh Tufanı, Cudi Dağı 
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Abstract: Textbooks are written texts that are prepared in accordance with 
the curricula and allow students to learn the information about the course 
topics in a sequential and correct manner. Textbooks aim to examine and 
explain the information about the subjects that are taken from the relevant 
sciences and included in the curricula in a planned, regular and classified 
way. In this respect, textbooks provide many conveniences to teachers and 
students in order to achieve the objectives of the course. In addition, the 
textbooks include subjects that will improve students' behaviors and 
strengthen their personality, as well as building solid knowledge and 
developing a solid identity. In the Religious Culture and Moral Knowledge 
(DKAB) curriculum, many stories are discussed in order for students to 
form sound religious knowledge and have a healthy identity. One of the 
stories discussed is the Prophet, who is the first of the prophets described as 
ulu'l azm in the Qur'an. is Noah. Noah 8th Grade "I Know a Prophet: The 
Holy Qur'an and Its Characteristics" unit. Noah (a.s.)” is the subject with 
the title. In this regard, the students said, “Summurize Noah's (a.s.) 
invitation to tawhid". The story of Noah is processed. In this paper, in the 
textbooks taught in the DKAB class, The story of Noah will be discussed in 
terms of its suitability for the aims of the course, the developmental 
characteristics of the students and its content. For this, two textbooks taught 
at the 8th grade level in schools in the 2019-2020 academic year will be 
evaluated in terms of the objectives of the course and their suitability for the 
developmental characteristics of the students, and the subject will be 
critically read in terms of content. It is seen that the story of Noah is 
handled in a Qur'an-centered manner in accordance with the purpose of the 
lesson and the cognitive development of the students, and the mythological 
narrative is avoided by emphasizing moral principles. Accordingly, it can 
be said that the events in the story are handled in the context of "invitation 
to tawhid" in the textbooks, avoiding discussions of space and time. 
However, although there are references to hadiths in a textbook in the 
aforementioned story, it is difficult to say that the hadiths are sufficiently 
covered. In addition, it is emphasized by referring to the Qur'an that the 
event known as "Noah's Flood" in history is mentioned in the textbooks and 
the ship sat on Mount Cudi. Although it is stated in one of the textbooks 

 

that what is meant by the "Mountain Cudi" in the Qur'an is the mountain 
within the borders of our country, and that there are ongoing efforts by 
human beings on this subject, it is seen that the other textbook does not 
touch on this subject. In addition, the textbooks included images of the 
"Noah's Flood" and the water and ship figures were brought to the fore in 
accordance with the content of the visuals. Not including a photograph of 
Mount Cudi, which is located within the borders of our country, alongside 
the figures in question can be considered as a deficiency. As a result, it is 
difficult to say that "Noah's Flood", which is described as a critical period 
for humanity, is sufficiently covered in textbooks. This limits the possibility 
of understanding and interpreting the incident in question correctly, and of 
learning and appropriating the lessons learned/can be inferred from the 
incident. 
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Giriş 
Allah her dönemde insanların iyi davranışlarda bulunması için 

peygamber ve kitaplar göndermiştir. Gönderilen peygamber ve 
kitapların sonuncusu Hz. Muhammed ve ona verilen Kur’an-ı Kerim’dir. 
Kur’an farklı yapıda olan insanları eğitmek gayesiyle değişik yöntemler 
kullanmaktadır. Bunlardan biri eski yöntemlerden olan ve insanlara hoş 
geldiği için onların dikkatini çeken kıssa metodudur. Kıssalarda tarihi 
doğruluk ve gerçeklik niteliği taşıyan geçmişte yaşanmış olayların ibret 
alınarak anlatılmaktadır. 1  Bu da tarihi olayların tümünün 
aktarılmasından ziyade ön plana çıkarılmak istenen yönünün seçerek 
anlatılmasını sağlamaktadır. Bu yöntemle muhataba bilişsel düzeyde 
bilgi kazandırmanın yanında onun duygularına da hitap ederek arzu 
edilen davranışa karşı olumlu tutum kazanmasını sağlamaktadır.  

Kur’an kıssa yöntemiyle genellikle peygamberlerin, salih kişilerin 
hayatlarından kesitler sunarak muhatap kitlenin ibret alarak eğitilmesini 
gaye edinmektedir. Allah tarafından eğitilmiş peygamberlerin hayatları 
en mükemmel ve kusursuz olmaları nedeniyle insanlar için ideal birer rol 
modeldirler. Böylece Kur’an kıssalar yöntemiyle insanlara iyi 
davranışları sergilemeleri için rol modeller sunmaktadır. Bu da doğruluk 
taraftarların sürekli ödüllendirildiğinin bilincine sahip olan kişinin 
olumsuz tutum ve davranışlardan sakınmasına zemin hazırlayacaktır. 
Ayrıca kıssa yöntemiyle kişi olayın kahramanı ile kendisini 
özdeşleştirerek hem ona sempati duymakta hem de onun davranışlarını 

                                                 
1  “Andolsun ki, onların kıssalarında akıl sahipleri için ibret vardır.” Yûsuf, 12/111 ayetinde kıssaların 

anlatılmasının gayesi vurgulanmaktadır. 
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benimsemektedir. Kur’an’da anlatılan peygamber kıssalardan en 
önemlilerinden biri de Hz. Nuh’un kısasıdır.  

İslam düşüncesinde “ebû’l-beşeri’s-sâni” 2  yani insanlığın ikinci 
atası olarak nitelendirilen Hz. Nuh uzun ömürlü olması ve kendi 
döneminde yaşanan tufan hadisesi ile tanınmaktadır. Her ne kadar belirli 
bir kavme peygamber olarak gönderilmişse de faaliyet ve etkileri kendi 
dönemini ve mensup olduğu toplumu aşmış günümüze kadar insanlığı 
etkilemeye devam etmiş muhtemelen bundan sonra da etkilemeye 
devam edecek gözükmektedir. Onun insanlığı doğru inanca, iyi insan 
olmaya, iyilik, güzellik, doğruluk ve dürüstlüğe çağırması ve toplumda 
yaygın olan yanlış işleri düzeltme gayreti, bitmek bitmeyen azmi ve sabrı 
ile bütün insanlık için önderlik ve rehberlik etme özelliğine sahip 
olduğunu göstermektedir.3 Ayrıca kendi döneminde gerçekleşen tufan 
hadisesinin farklı mekân ve zamanlarda yaşayan bütün insanlığa mal 
olması onun insanlık için rol model-rehber olmasına zemin 
hazırlamaktadır. 

Sözlükte “sel getiren şiddetli yağmur, su baskını, her yeri kaplayan 
su” 4  anlamına gelen tufan, suyun yanında, deprem, kan, kar gibi 
unsurlarla meydan gelen felaketler için de kullanılmaktadır. Ancak 
genelde su ile gelen felaket ön planda olup özellikle Hz. Nuh zamanında 
yaşanılan ve her şeyi su altında bırakan büyük felaket kastedilmektedir.5 
Nitekim hiçbir doğa felaketin Nuh tufanı kadar kalıcı ve etkili olamadığı, 
hatta dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan doğal felaketlerin 
kendisiyle özdeşleştirildiği görülmektedir. Buna uygun olarak dünyanın 
herhangi bir yerinde yaşanan felaketlerin kutsal kitaplarda anlatılan Nuh 
tufanı olarak hikâye edilmektedir. Ancak hiçbiri Dicle ve Fırat nehirleri 
arasında yağmurun yağması ve karların erimesi sonucu bahar aylarında 
görülen büyük su taşkınlarının Nuh tufanının canlılığının korunmasına 
katkıda bulunduğu kadar katkıda bulunmamıştır.6 Her hadise sonraki 
nesle büyük tufanla özdeşleştirilerek anlatılmış bu da insan zihninde 
Nuh tufanının canlılığının korunmasına neden olmuştur. 

                                                 
2  Hz. Nûh’a Ebu’l beşer es-sâni denmesinin sebebi Tufandan sonra insan neslinin Hz. Nûh ve onunla 

birlikte gemiye binenlerden devam ettiğine işaret edilmektedir. Bkz. es-Safât, 37/75-82. 
3  İsa Yüceer, "Hz. Nuh'un Medeniyete Katkıları”, ll. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi 

Sempozyumu (Ağrı-Doğubeyazıt, Oktay Belli (İstanbul: Ağrı Valiliği Kültür Yayınları, 2009), 188. 
4  Ebü'l-Fazl Muhammed b. Mükerrem b. Ali el-Ensârî İbn Manzûr, “t-v-f”, Lisânü’l-‘Arab  (Beyrut: 

Dâru Sadır, t.y.), 227.  
5  Ömer Faruk Harman, “Tufan”, TDV İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Diyaner Vakfı Yayınları, 

2012), 319. 
6  Galip Akın, "Çeşitli Yönleriyle Nuh Tufanı”, III. Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi (Ağrı, Oktay Belli 

(İstanbul: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yayınları, 2011), 525. 

 

İnsanlık tarihinin en önemli dönüm noktası ve olaylardan biri 
olarak kabul edilen tufan hadisesi bütün milletlerin ve medeniyetlerin 
belleğinde yer bulmuştur. Tufan; Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet 
gibi semavi dinlerin kutsal kitapları yanı sıra Filistin, Yunanistan, Asur, 
Amerika, Avustralya, Hindistan, Tibet, Çin, Malezya, Litvanya gibi çeşitli 
ırklara ve bölgelere ait çok sayıda halkın geleneğinde, mitolojilerinde 
mahiyeti farklılık taşımakla birlikte yer almaktadır. 7  Bu da insanlık 
tarihinin büyük bir tufan felaketini yaşadığını göstermektedir.  

Kaynaklarda tufanla ilgili yer alan bilgiler detaylarda farklılık arz 
etmekle birlikte neden olarak toplumun bozulması, yozlaşması ve doğru 
yola gelmemek için inat etmeleri gösterilmekte ve bunun da insanların 
yaratıcı tarafından cezalandırmalarına neden olduğu belirtilmektedir. 
Sümer kaynaklarında tufanın nedeni insanların gürültü çıkarmaları iken 
kutsal kitaplara bakıldığında ise bu dönemdeki insanların yaratıcıya 
ortak koşmaları sonucu kendi aralarında zulüm, zorbalık, fitne vb. kötü 
ahlakların yaygınlaşmanın sebep olarak gösterilmektedir. 8  O halde 
insanlar bir şekilde yoldan çıktıkları için yaratıcı tarafından 
cezalandırılmıştır.9 Bu şekilde insanlık eski adaletsiz dünyanın yıkımının 
yanında yeni dünyayı yeniden adalet üzerine inşa etmenin zaferini 
kazanmıştır. 

Kur’an-ı Kerim’e döndüğümüzde Nuh kıssasının üzerinde çokça 
durulduğu görülmektedir. Kur’an Hz. Nuh’un “ülü'l-azm” (azim 
sahibi)10 peygamberlerin ilki olduğu ve Allah Teala tarafından kendisine 
vahiy gönderildiği vurgulamaktadır. 11  Onun kendi döneminde 
yaygınlaşan putperestliğe karşı tevhid inancını ve sadece Allah'a kulluğu 
vurgulayan bir din hâkim kılmak için görevlendirildiği belirtilmektedir. 
Onun kavmine karşı uzun süre sabırla mücadele ettiğini ancak kavminin 
inat ederek kendisine iman etmediğini ve sonunda kavminin “Nuh 
Tufan”ı olarak bilinen büyük bir olay sonucunda helak edildiği 
anlatılmaktadır. Sonuç olarak, Hz. Nuh, Hz. Adem'le başlayıp Hz. 
Muhammed (sav)’le son bulan peygamberler zincirinin önemli bir 
halkasını oluşturmaktadır. Bunun için uğruna mücadele ettiği 

                                                 
7  Harman, “Tufan”,  319. 
8  Ali Rafet Özkan, "Vahiyde Nuh'un Ayak İzleri”, I. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi 

(Doğubeyazıt, Oktay Belli (İstanbul: Doğubayazıt Kaymakamlığı Kültür Yayınları, 2007), 231. 
9  Süleyman Mollaibrâhimoğlu, “Nûh (a.s.) Kıssası”, Kur’an Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi 7/1 (1998): 

62; İsmet Tunç, "Silopi İlçesinin Dinler Tarihi Açısından Önemi”, Üç Ülkenin Kavşağında Uluslararasın 
Silopi Sempozyumu (Silopi-Şırnak, İbrahim Baz Şırnak Üniversitesi Yayınları, 2018), 484.  

10  Diğerleri Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed’dir 
11  “Biz Nûh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim’e 

İsmaîl’e, İshak’a, Yâkûb’a, torunlarına, İsa’ya Eyyûb’e, Yûnus’a, Hârûn’a ve Süleyman’a da vahyettik. 
Dâvûd’a da Zebur’u verdik.” Nisâ 4/163 ayeti bu gerçekliğe işaret etmektedir. 
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Dâru Sadır, t.y.), 227.  
5  Ömer Faruk Harman, “Tufan”, TDV İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Diyaner Vakfı Yayınları, 

2012), 319. 
6  Galip Akın, "Çeşitli Yönleriyle Nuh Tufanı”, III. Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi (Ağrı, Oktay Belli 

(İstanbul: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yayınları, 2011), 525. 
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7  Harman, “Tufan”,  319. 
8  Ali Rafet Özkan, "Vahiyde Nuh'un Ayak İzleri”, I. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi 

(Doğubeyazıt, Oktay Belli (İstanbul: Doğubayazıt Kaymakamlığı Kültür Yayınları, 2007), 231. 
9  Süleyman Mollaibrâhimoğlu, “Nûh (a.s.) Kıssası”, Kur’an Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi 7/1 (1998): 

62; İsmet Tunç, "Silopi İlçesinin Dinler Tarihi Açısından Önemi”, Üç Ülkenin Kavşağında Uluslararasın 
Silopi Sempozyumu (Silopi-Şırnak, İbrahim Baz Şırnak Üniversitesi Yayınları, 2018), 484.  

10  Diğerleri Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed’dir 
11  “Biz Nûh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim’e 

İsmaîl’e, İshak’a, Yâkûb’a, torunlarına, İsa’ya Eyyûb’e, Yûnus’a, Hârûn’a ve Süleyman’a da vahyettik. 
Dâvûd’a da Zebur’u verdik.” Nisâ 4/163 ayeti bu gerçekliğe işaret etmektedir. 
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ideallerinin, dini ve ahlaki yaşantılarının yetişmekte olan nesiller 
tarafından bilinmesi gerekmektedir. Bunun için en uygun mekanların 
genel olarak okul, özel olarak da okullarda okutulan din dersleri olduğu 
söylenebilir. 

Din dersleri, din ve ahlaka dair bilgilerin kişi açısından anlamlı 
olmasını sağlamak için hayata ve dünya yönelmektedir. Böylece mezkûr 
bilgilerin günlük yaşantıda uygulanması ve yaşanmasını rehberlik 
etmektedir. Bunun için hareket noktasının İslam söz konusu olduğunda 
Kur’an ve onun hayattaki uygulanışı olan Hz. Peygamber’in sünnetinin 
izlenmesi gerektiği söylenebilir.12 

Buna uygun olarak DKAB ders programlarında da insanlık tarihi 
açısından önemli şahıslardan bir olan Hz. Nuh’un tevhid mücadelesine 
yer verilmiştir. Ders programlarına uygun olarak hazırlanan ders 
kitaplarında da Hz. Nuh kıssasının işlendiği görülmektedir. Bu da Nuh 
tufanının zihinlerde canlı kalmasına ve sonraki nesillere aktarılmasına 
imkân tanımaktadır. Ayrıca söz konusu kıssa öğretime konu edilerek 
ondan çıkarılması gereken sonuçların kişilerin yaşamlarında anlam 
bulmasına zemin hazırlamaktadır. 

Okullarda eğitim-öğretimin düzenlenmesinde birçok materyale 
başvurulur. Bunlardan biri ve temel olanı ders kitabıdır. Değişik 
şekillerde tanımlanan ders kitapları MEB Ders Kitapları Yönetmeliği 4. 
Maddesi (MEK, 1965), “her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarında kullanılacak olan konuları öğretim programları 
doğrultusunda hazırlanmış, öğrenim amacı ile kullanılan basılı 
eserlerdir.” şeklinde tanımlanmaktadır. Tanıma bakıldığında ders 
kitabının öğretimi belirlediği ve yönlendirdiği görülmektedir. 

Öğrencileri dersin çerçevesinde eğitmeyi gaye edinen ders 
kitapları öğretilecek bilgileri özlü ama konuyu en iyi şekilde kavratarak 
sunmayı, öğretme-öğrenme etkinliklerini yönlendirmeyi ve öğrencilere 
bilimsel düşünme, tutum ve davranışları kazandırmaya yönelik bir yapı 
ve özelliğe sahip olması beklenmektedir.13 Bu da ders kitaplarının ait 
oldukları bilim dallarından alınarak öğretim programlarında yer almış 
konulara ilişkin bilgilerin planlı, düzenli ve tasnifli bir biçimde inceleyip 
açıklamasını gerektirmektedir. 14  Bir eğitim-öğretim aracı olan ders 
kitaplarının bilgiyi verme, sistemleştirme, bilgiyi koordine etmeye, 

                                                 
12  Kerim Yavuz, Günümüzde Din Eğitimi (Adana: Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1998), 142. 
13  Firdevs Güneş, Ders Kitaplarının İncelenmesi (Ankara: Ocak Yayınları, 2002), 4. 
14  Muhsin Hesapçıoğlu, Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Programları ve Öğretim, 5. Baskı (İstanbul: BetaB 

Yayınları, 1998), 304. 

 

öğrencinin kendi kendine öğrenmesine ve öğrencinin kişilik geliştirme 
işlevini yerine getirmesine imkân tanır.15 

Sonuç olarak ders kitabı öğrenme-öğretme sürçlerinde sözlü 
anlatımda açıkta kalan boşlukların doldurulmasını sağlaması, öğretmene 
kılavuzluk etmesi eğitim programının amaçlarına en kısa yoldan 
ulaşmasına katkıda bulunması ve sınıftaki iletişimin ortak materyali 
olması açısından dersin en önemli materyali olma özelliğine sahip 
olduğu söylenebilir.16 

Yöntem 
Bu çalışmanın amacı, Millî Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye 

Kurulu’nun 28.05.2018 gün ve 78 sayılı kararı ile orta okullarda 
okutulmak üzere kabul edilen DKAB ders kitabı ile 18. 04. 2019 gün ve 
sayılı kararla orta okullarda okutulmak üzere kabul edilen DKAB ders 
kitabında yer alan “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh” konusunun 
içerik analizi yapılarak bu iki materyal hakkında değerlendirme 
yapmaktır. Söz konusu kitaplar içerik açısından eksiklikler ve 
yetersizlikler açısından değerlendirilerek birbirleriyle ve İslam 
düşüncesinde ön plana çıkarılan Hz. Nuh kıssası ile karşılaştırılmıştır. 
Metnin değerlendirmesinde kişisel görüşlere de yer verilmiş ve yöntem 
olarak da nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Veriler doküman 
incelemesi yoluyla elde edilmiş ve doküman incelemesi, araştırılması 
hedeflenen yazılı materyallerin analizidir. Çalışmada iki ana 
dokümandan yararlanılmıştır. Bunlar; 2019 yılında MEB ve NEV 
KİTAP’ları tarafından yayınlanan ortaokul DKAB ders kitaplarıdır. 
Literatür taramasıyla desteklenen bu çalışmada, dokümanların içeriği 
aynı zamanda araştırmanın verilerini oluşturmaktadır. Araştırmada 
analiz edilen materyaller şu şekildedir; 

1. Kitabın Künyesi 

Adı: Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8. Sınıf Ders 
Kitabı 

Ders Kitabı Editörü: Veli Karataş  

Yayın Tarihi: 2019 

Kabul Tarihi: 28.05.2018  

2. Kitabın Künyesi  

                                                 
15  Ziya Kılıç, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Fen Bilgisi 4-8 (Ankara: Nobel Yayınları, 2005), 42. 
16  Mesiha Tosunoğlu v.dğr., Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi (Ankara: Anıttepe Yayıncılık, 2001), 77-78. 
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Araştırmanın Önemi 
Nuh Tufanı, Tevrat, İncil ve Kur’an-ı Kerim gibi kutsal kitapların 

yanı sıra Sümer, Babil ve Hitit kayıtlarına; Türk, Yunan, Roma, İran, Çin, 
Maya, Aztek, Tilingitler, Havai, Galler ve İskandinavya efsanelerine 
konu olması 17  söz konusu hadisenin insanlık açısından önemini 
göstermektedir. Ayrıca günümüzde insanlar Nuh oğullarından birisi ile 
bağının olduğunu iddia ederek onun şahsiyetiyle akrabalık bağı 
kurmaktadırlar. 18  Aslında ona değer vermek ve saygı göstermek 
insanlığın atasına saygısının göstergesidir. Bu da bütün insanlarda Nuh 
kimliğinin oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Burada Nuh kimliği, duası 
kabul olan, sabır, azim, samimiyet, iyi niyet ve ihlası temsil etmektedir. 
Kendisi ilahi terbiyeyle yetiştiğinden çevresinde bulunanlara iyi bir rol 
model olmuş ve onları eğittiğinden sonraki nesiller için örnek bir model 
şahsiyet olarak durmaktadır. 19  Bunun için bütün kutsal kitaplarda 
anlatılan hikayesinin sonraki nesle aktarılması insanlık tecrübelerinin 
devamı açısından önemli görülmektedir. Günümüzde bu görevi 
üstlenebilecek en iyi kurumların başında hiç şüphesiz eğitim-öğretimin 
yapıldığı okullar gelmektedir. Ders kitapları okullarda yapılan eğitim-
öğretimin en etkili ve en yaygın materyallerin başında yer almaktadır.  

Bu bildiride 2019-2020 dönemlerinde Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı okullarda okutulan ders kitaplarında Hz. Nuh kıssası çalışmaya 
konu edilmiştir. Bunun için öncelikle Kur’an ve hadislerden yola çıkarak 
İslam düşüncesinde Hz. Nuh kıssası ele alınacaktır. Sonraki başlıkta ise 
ders kitaplarında Hz. Nuh kıssasını konu edinen başlık eleştirel bir 
okunmaya tabi tutularak içerik analizinde bulunulacaktır. 

                                                 
17  Halil İbrahim Açmaz, Muhtelif Dinlerde Tufan (Doktora, Erciyes Üniversitesi, 1991); Engin Eroğlu, 

Kutsal Kitaplardaki Tufan Olayının Tarihi Temelleri (Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, 2007), 10; 
Hüseyin Güneş, İslam Tarihi Kaynaklarına Gör Nuh Tufanı ve Cudi Dağı, 2 Baskı (Ankara: ilâhiyât, 
2014), 13. 

18  Yüceer, "Hz. Nuh'un Medeniyete Katkıları”,  186. 
19  Hz. Nuh kıssasının değerler eğitimi açısından genel bir değerlendirme için bkz. Mehmet Bağış, “Hz. 

Nûh Kıssasının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi”, Jass Studies-The Journal of Academic Social 
Science Studies 14/85 (2021): 219-232. 

 

1. İslami Kaynaklarda Hz. Nuh Kısası 
Kur’an’ın temel gayesi Allah-insan ilişkisinde tevhid merkezli bir 

inanç inşa etmektir. Bunun için tarihi şahıslar, mekân ve ayrıntılar önem 
verilmemekte, olaylar kronolojik sıra yerine farklı yerlerde ve bağlamda 
ele alınabilmektedir. Buna uygun olarak Kur’an baştan sona kadar Hz. 
Nuh’un kronolojik sıraya göre yaşantısını anlatmak yerine farklı yerlerde 
uygun bağlamda hayatından kesitler sunmaktadır. Kur’an’a bakıldığında 
Hz. Nuh’un peygamberlik kimliği ve tebliğ faaliyetleri olmak üzere iki 
yönlü olduğu görülmektedir. Bunlardan ilki onun seçkin kul olduğu, 
Allah’la olan ilişkisine vurgu yaparken diğeri ise ömürlük yaşantısında 
kavmine yönelik sabırla yapmış olduğu tevhid mücadelesidir.20 Böylece 
Kur’an tarihi olayların kendisi üzerinde durmak yerine çıkarılması 
gereken sonuçları ön plana çıkarmaktadır.  

Kur'an Hz. Nuh'un, Allah tarafından seçilmiş (Al-i İmran 3/33), 
kavmine peygamber olarak gönderilmiş (Nuh 71/1) ve kendisine vahiy 
verilmiş bir kul olduğunu vurgulamaktadır (en-Nisa 4/163). Ayrıca 
kendisini çok şükreden (el-İsra 17/3) ve sabrıyla insanlara örnek 
olduğunu ifade edilmektedir. (Hud 1 1/49) O, Kur'an'da resul (eş-Şuara 
26/107), apaçık uyarıcı (ez-Zariyat 51/50), mübarek (Hud 11/48), 
muhsin (es-Saffat 37/80) gibi sıfatlarla anılmaktadır. Sonuç olarak Hz. 
Nuh "Neciyullah" (Allahü tealaya karşı devamlı olarak teveccühte ve 
münacatta bulunup, ilahi feyzleri alan) sıfatıyla vasıflandırılmakta ve 
sabır ve azmin en güzel örneklerinden biri olarak sunulmaktadır. 21 
Ayrıca kaynaklarda öldürülen peygamberler hariç hiçbir peygambere 
kendisi kadar eziyet görmediği belirtilmektedir. Bu da onun sabır, 
azamet ve mücadelesini göstermektedir. 

Hz. Nuh’un dini tebliğinde Allaha ibadet etme, takva ve kendisine 
itaat etme olmak üzere üç temel esas vardır (Nuh, 71/1-4). Bunlardan 
ilkinden kasıt O’na ortak koşmamak ve O’nun emirlerini yerine getirmek, 
ikincisinden ise Allah’ın sakındırdığı bütün işlerden uzak durmak ve 
sonuncusu olan “Bana itaat edin”den kasıt ise; Allah’ın kendisi 
vasıtasıyla emrettiği şeyleri yapmak, yasakladıklarından ise kaçınmak 
olarak anlaşılmaktadır.22  

İslam ve tarihi kaynaklarda verilen bilgilere bakıldığında Hz. 
Nuh’un kavminin yeryüzünde Allah’a ortak koşan ilk kavim olduğu, 
                                                 
20  Fadıl Ayğan, "Kitab-ı Mukaddas ve Kur’an-ı Kerim’de Hz. Nuh: Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, 

Uluslararası Hz. Nuh ve Cudi Dağı Sempoyumu (Şırnak, Hamdi Gündoğar v.dğr. (Şırnak: Şırnak 
Üniversitesi Yayınları, 2014), 52-53. 

21  Özkan, "Vahiyde Nuh'un Ayak İzleri”,  234. 
22  Ebu’l A’lâ Mevdûdî, Kur’an’ın Anlamı ve Tefsiri (İstanbul: İnsan Yayınları, 2005), VI: 470. 
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Kutsal Kitaplardaki Tufan Olayının Tarihi Temelleri (Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, 2007), 10; 
Hüseyin Güneş, İslam Tarihi Kaynaklarına Gör Nuh Tufanı ve Cudi Dağı, 2 Baskı (Ankara: ilâhiyât, 
2014), 13. 

18  Yüceer, "Hz. Nuh'un Medeniyete Katkıları”,  186. 
19  Hz. Nuh kıssasının değerler eğitimi açısından genel bir değerlendirme için bkz. Mehmet Bağış, “Hz. 

Nûh Kıssasının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi”, Jass Studies-The Journal of Academic Social 
Science Studies 14/85 (2021): 219-232. 
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oyun ve eğlenceye daldıkları, alkol ve fuhuş vb. Allah’ın hoş görmediği 
alışkanlıkların toplumda yaygınlaştığı ifade edilmektedir. 23  Bu kötü 
alışkanlıklarından dolayı azaba uğradığı belirtilmektedir. 24  Onun 950 
sene gibi en uzun süre mücadele eden peygamber olduğunu (Ankebût, 
29/14-15) kavmini Allah’tan başkasına iman etmemeleri gerektiğini 
yumuşak bir üslup ile açık ve gizli olarak davet etmesine rağmen az 
kişinin ona iman ettiği vurgulanmaktadır. Ancak kavminin yoldan 
çıkmış, zalim, azgın (ez-Zariyat 51/46; en-Necm 53/52) ve kendisine 
inanmış toplumun alt tabakalarından insanları uzaklaştırmayı talep 
edecek kadar kibirli bir toplum olduğu (Araf, 7/59-63; Hud 11/27; el-
Kamer 5419), azapla tehdit edilmesine rağmen (Nuh 71/1-4) onu 
yalancılıkla itham ettiklerini ve kendisine eziyet ettiklerini 
belirtmektedir. Ayrıca Kur’an kavminin kendilerini bilge zannedip 
hakikatte cahil bir toplum olduklarını ve bunun da uzun süre tebliğ 
edilmesine rağmen hakikati görmelerine engel olduklarını 
vurgulamaktadır. O halde kavminin Kur’an’ın ifadesiyle kötülükle 
özdeşleştiğini (Enbiyâ, 21/77; Necm, 53/50-52) söylemek yanlış olmasa 
gerektir. 

İnat ve azgınlıkta ileri giden Hz. Nuh’un kavmi kendilerine yararlı 
olan gerçekleri algılayamayacak ve vicdanları hakkı kabul edemeyecek 
kadar kör bir toplumdu. Bu da Kur’an’ın ifadesiyle kendilerine 
zulmetmelerine neden oldu (Tevbe, 9/70; Nûh, 71/7). Nihayet Hz. 
Nuh’un kavmini uzun süre dine davet etme çağrısı bu özelliklerinden 
dolayı sonuçsuz kalınca kendisi ile kavmi arasında Allah’tan bir hüküm 
vermesini talep eder (Nuh, 71/21). Bunda kavminin kendisine 
inanmamasının yanında sapkın düşüncelerini sonraki nesillere 
aktarmalarından endişe duyması da etkili olmuştur (Nûh Suresi, 27). 
Allah artık ona kimsenin iman etmeyeceğini bildirmesi sonucu Hz. Nuh 
asırlarca bıkmadan usanmadan davet ettiği kavmine beddua eder. Sabır 
abidesi Hz. Nuh’un bedduası; sapıklarının, hüsranlarının artırılması ve 
yeryüzünde onlardan bir kişinin dahi sağ bırakılmaması talebini 
içermektedir.25 Allah da bedduasını kabul eder ve azabın yakın olduğunu 
bildirir. 

                                                 
23  Güneş, Nuh Tufanı ve Cudi Dağı 81-82. 
24  İbn Kesir, Tefsir, III, s. 431; Alusi, Ruhu’l-Meani, VIII, 149; İbn Aşur, Tefsir, XXXIX, 185. Bünyamin 

Açıkalın, "Tefsir Literatüründe Nuh Kıssası”, Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu (Şırnak, Nesim 
Doru (Ankara: Şırnak Üniversitesi Yayınları, 2010), 37. 

25  Hasan Keskin, “Sûre İç Bütünlüğü Açısından Nuh Suresi'nin İncelenmesi”, Cumhuriyet Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi 2/13 (2009): 115. 

 

Allah kendisine gemi inşa edilmesini emreder (Hûd, 11/37) ve 
gelecek olan azaptan inananlar dışında kimsenin kurtulamayacağını 
vahyeder. Buna uygun olarak Allah peygamberi inkarcıların alay 
etmesine aldırış etmeden gemiyi inşa eder. 26  Tufanın habercisi olan 
tandırdan su fışkırması sonucu kendisine inanları ve her hayvandan bir 
çifti gemiye alması emreder (Hûd, 11/40). Yerden fışkıran su ve gökten 
indirilen yağmur sonucu (Kamer, 54/11-12) gemi suların üstünde 
yüzmeye başlar. Sonuç olarak gemi yeryüzünde sürüklenemeye devam 
eder nihayet Kur’an’ın ifadesiyle Cudi Dağı’nda yolculuğu son bulur. Bu 
hadisenin sonucunda inanlar güvenle gemiden inerek yaşantılarına 
devam ederler. Kendisine iman etmeyen oğlu ve eşi dahil bütün 
inkarcılar ise helak olurlar. 

Kur’an, Kitab-ı Mukaddes’ten farklı olarak inşa edilen gemiye 
ilişkin ayrıntılı tasvir ve bilgiler vermez. Sadece geminin tahtadan ve 
çividen yapıldığını belirtilir (el-Kamer 54/13). Böylece esas verilmek 
istenen Allah'ın inkarcıları cezalandırması, inananları ise azaptan 
kurtarması27 mesajı ön plana çıkarılmaktadır. Ancak müfessirler, İslam 
tarihçileri vb. düşünürler Kitab-ı Mukaddes’te geçen bilgilerden istifade 
ederek geminin boyutu ve yeri hakkında ayrıntılı malumatlar 
vermişlerdir.  

Kur’an’da geminin yolculuğunun son bulduğu Cudi’nin hangi dağ 
olduğu konusunda İslam düşünürleri arasında farklı görüşler vardır. 
Çoğunlukla Kur’an’da geçen “Cudi” kelimesi özel isim olarak 
adlandırılır ve günümüzde Şırnak ilinin sınırları içerisinde yer alan 
merkeze 17, Cizre’ye ise 32 km uzaklıkta olan dağ kast edildiği 
belirtilmektedirler. Bazıları ise “Cudi” kelimesinin sözlük anlamından 
yola çıkarak onun bir dağın özel adı olmadığını “bereketli topraklar” 
anlamına geldiği ve Nûh ile beraberindekilerin tufan sonrası bereketli 
topraklara indirildiklerine göndermede bulunduğunu 
vurgulamaktadırlar.28 Bir kısım araştırmacı ise sözlüklerde “zayıfta olsa 
dağ anlamına gelir” anlamına gelmesinden yola çıkarak özel isim 
olmadığı sadece geminin yüksek bir yere çıktığını ifade etmektedirler. 29 

Son dönemde bazı araştırmacılar Kitab-ı Mukaddes’ten yolara 
çıkarak geminin Ağrı Dağı’na oturmuş olabileceği görüşünü ileri 
sürmüşlerdir. Ancak Ağrı Dağı’nın insanların yaşantısını sürdürebilecek 
                                                 
26  Güneş, Nuh Tufanı ve Cudi Dağı 86-87. 
27  Ayğan, "Kitab-ı Mukaddas ve Kur’an-ı Kerim’de Hz. Nuh: Karşılaştırmalı Bir İnceleme”,  50. 
28  Ekrem Sarıkçıoğlu, “Kur'an ve Arkeoloji Işığmda Hz. Nuh ve Tufan Olayına Yeni Bir Yaklaşım”, 

İslâmî Araştırmalar 1-2-3-4/9 (1996): 203. 
29  Özkan, "Vahiyde Nuh'un Ayak İzleri”,  235. 
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adlandırılır ve günümüzde Şırnak ilinin sınırları içerisinde yer alan 
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Son dönemde bazı araştırmacılar Kitab-ı Mukaddes’ten yolara 
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26  Güneş, Nuh Tufanı ve Cudi Dağı 86-87. 
27  Ayğan, "Kitab-ı Mukaddas ve Kur’an-ı Kerim’de Hz. Nuh: Karşılaştırmalı Bir İnceleme”,  50. 
28  Ekrem Sarıkçıoğlu, “Kur'an ve Arkeoloji Işığmda Hz. Nuh ve Tufan Olayına Yeni Bir Yaklaşım”, 

İslâmî Araştırmalar 1-2-3-4/9 (1996): 203. 
29  Özkan, "Vahiyde Nuh'un Ayak İzleri”,  235. 
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imkanlardan yoksun olması ve buna karşın Cudi Dağı’nın iklim ve 
coğrafi açıdan insan yaşantısını devam etme bakımından müsait olması 
nedeniyle geminin Cudi Dağı’na indiği iddiasının daha doğru olabileceği 
ifade edilmektedir. Ayrıca bugünkü Cudi Dağı’nın bulunduğu çevrede 
Hz. Nuh’a nispet edilen ziyaret yerlerinin varlığı ve İslam’ın yanında 
Sümerler ve erken dönem Hristiyan kaynaklarda geminin bugünkü Cudi 
Dağı’na indiğine işaret edilmesi bu iddianın daha doğru olabileceği 
olasılığını güçlendirmektedir.30 

Bazı araştırmacılar Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an arasında geminin 
indiği yer konusundaki ihtilafın31 hakikatte olmadığını öne sürmekte ve 
farkın isimlendirmeden kaynaklandığı belirtmektedirler. Onlara göre 
Kitab-ı Mukaddes yazarları "rrt" kelimesini yanlış seslendirmeleri sonucunda 
ortaya çıkan Ararat kelimesini (Tekvin, 8/4) hatalı yorumlamadan 
kaynaklandığını ifade etmişlerdir.32 Ayrıca Ararat kelimesinin Ahd-i atikte 
bir ülkenin (bk. II. Krallar. I 91 37; İşaya, 37-38), bir krallığın ve (bk. 
Yeremya, 51/27) ve bu ülkede bulunan bir dağ silsilesinin (bk. Tekvin. 8/ 
4) adı olarak kullanılmaktadır.33 Burada kastedilen Cudi Dağı’nı da içine 
alan bölgedir. O halde Kitab-ı Mukaddes bölgeye işaret ederken Kur’an 
bu bölgede yer alan dağın kendisini belirtilmekte ve iki kutsal kitap 
arasında bir çelişkiden ziyade mutabık olduğu söylenmektedir. Nitekim 
İslam tarihinde erken dönemde yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu 
geminin indiği yerin günümüzdeki Cudi Dağı olduğu ifade edilmekte34 
ve Ağrı Dağı’ndan söz edilmemektedir. Bunun için Nuh'un gemisinin 
indiği yer olarak Ağrı Dağı olduğunu ifade etmenin doğru olamayacağı 
öne sürülmektedir.35 O halde geminin Kur’an’daki Cudi Dağı’na işaret 
eden ayet, alimlerin söz konusu ayeti yorumları ve mezkûr dağın coğrafi 
şartları da göz önünde bulundurulduğunda geminin Şırnak ilinin 
sınırları içerisinde yer alan “Cudi Dağı”nda demirlendiği söylenebilir. 

                                                 
30  Süryani yorumculara göre Ture Kardu, Kur'an'da da geminin indiği dağ olarak gösterilen (bk Hüd ll 

1 44) Cudi dağıdır. (Aziz Güneş, Türk Süryaniler Tarihi,s.29) Hikmet Tanyu, “Ağrı Dağı”, TDV İslam 
Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1988), 481; Hikmet Tanyu, “Cûdî Dağı”, TDV 
İslam Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1993), 80. Bunlara Hz. Peygamber döneminde 
Yahudilerin geminin Cudi dağını bilmeleri (Aşure Orucu ile ilgili hadiste Cudi kelimesi geçmekte 
Ebû Abdillah eş-Şeybânî Ahmed b. Hanbel, el-Müsned (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992), II: 360  ve 
ayette Cudi kelimesi geçmekle birlikte Medine’de yaşayan ehl-i kitabın itiraz etmemeleri eklenilebilir. 

31  “Gemi yedinci ayın on yedinci gününde Ararat dağlarına oturdu” (Tekvin8:4) şeklinde verilen bilgi 
Kuran’da “Sular çekildi ve gemi Cudi’de karaya oturdu” (Hûd 11/44) şeklindedir. 

32  E. Dorme, La Bible I: L’Ancien Testament, Paris 1956, s. 24 Akt. Tanyu, “Cûdî Dağı”,  79. 
33  Tanyu, “Ağrı Dağı”,  481. 
34  Kaynaklarda Musul, Şam veya Amid’te olduğu belirtilmektedir. Bu da tarihte Ceziretü’l-İbn Ömer 

günümüzde Cizre olan yerleşim yerinin idari olarak bağlı olduğu merkezlerden kaynaklanmaktadır. 
Erken dönemdeki araştırmacılar günümüzdeki Cudi dağına vurgu yapmaktadırlar. Güneş, Nuh 
Tufanı ve Cudi Dağı 129, 147.  

35  Tanyu, “Cûdî Dağı”,  79. 

 

 Sonuç olarak Hz. Nuh tarihte ilk putperest olan topluma 
gönderilmiş olan ülü’l-azm peygamberlerin ilkidir. Kur’an onu tevhid 
mücadelesi boyunca karşılaşmış olduğu her türlü sıkıntı ve musibete 
sabretmesi ve insanları tevhid dinine davet etme mücadelesini sonraki 
peygamberler ve ümmetleri için örnek olarak sunmaktadır. Ancak buna 
rağmen yaşadığı toplumda insanların çok az bir kısmı ona iman etmiştir. 
Bunun sonucunda tufan hadisesiyle birlikte kendisine iman edenler 
dışında kavminin bütün bireyleri, oğlu ve eşi dahil, su da boğulmuştur. 
Bu kıssa Allah’a iman edip güvenenlerin kurtulacağı buna karşın inat 
edip inkâr edenlerin ise bütün dayanaklarıyla yok oluşlarını haber 
vererek sonraki nesillere büyük bir ibret hadisesi olarak sunulmaktadır.36 

2. Ders Kitaplarında Hz. Nuh Kıssasının İçerik Açısından 
İncelenmesi 

Bütün kutsal kitaplar ve mitolojilerde insanlık için model olarak 
sunulan Hz. Nuh’un yaşantısına DKAB ders programında da yer 
verilmektedir. Söz konusu kişinin hayatı 8. Sınıfta “Kur’an-ı Kerim ve 
Özellikleri” başlıkta konu edinmekte ve bu konuyla öğrencilere “Hz. 
Nuh’un (a.s.) tevhide davetini özetler” kazanımı kazandırılmak 
istenmektedir. Bu kazanıma uygun olarak yukarıda künyesi verilen ders 
kitaplarında konunun “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)” başlığı 
altında işlendiği görülmektedir.  

Kur’an’da geçen kıssalar ders kitaplarında çeşitli etkinliklere 
dönüştürülerek öğrenciler açısından ilgi ve dikkat çekici hale getirilebilir. 
Böylece öğrencinin derste aktif olmasını ve derse karşı olumlu bir tutum 
takınmasını sağlayarak motivasyonunun artmasına yardımcı 
olabilecektir. Bu da DKAB ders programında belirtilen kazanımlara 
ulaşılmasına olumlu yönde katkıda bulunması beklenmektedir.37 DKAB 
ders kitaplarında konu edinen Hz. Nuh kıssası da çeşitlik etkinliklerle ele 
alınması hedeflenen kazanımlara ulaşılmasına katkıda bulunacağı 
söylenebilir. 

Kitapların içeriğine bakıldığında konu doğal olarak mensubu 
olunan dinin kutsal kitabı olan Kur’an merkezli bakış açısıyla ele 
alınmıştır. Söz konusu bakış açısının bir gereği olarak olay ayetlerle 
işlenmiş ve Hz. Nuh’un tevhid mücadelesi ön plana çıkarılmıştır. Buna 
uygun olarak onun kavmi ile olan mücadelesi, sabrı ve azametine vurgu 

                                                 
36  Özkan, "Vahiyde Nuh'un Ayak İzleri”,  237. 
37  M. Nur Pakdemirli, “İlköğretim DKAB Derslerinde Hikâye Kullanımının Önemi: Eğitim Psikolojisi 

Açısından Bir Yaklaşım”, Değerler Eğitimi Dergisi 21/9 (2011): 114. 
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yapılmaktadır. Kavminin kötü davranışlara sahip oldukları ve bu 
davranışlarda inat ettikleri için Allah tarafından cezalandırıldıkları 
belirtilmektedir. Ayrıca konunun anlatımında öğrencilerin bu dönemde 
yaşayabilecekleri muhtemel kimlik krizine Hz. Nuh rol model olarak 
sunulmaktadır. Dersin içeriğinin sunumunda İsrailiyat kökenli bilgilerin 
aktarımlardan kaçındığı ve konunun öğrencilerin gelişim seviyesine 
uygun olduğu görülmektedir. Konunun anlaşılmasına katkıda bulunmak 
amacıyla ders kitaplarında yer verilen görsellerin konunun içeriğiyle 
uyumlu olduğu söylenebilir. Son olarak konunun Kur’an merkezli 
işlenmesi öğrencilerin olayı takip etmeye teşvik etmekte ve 
davranışlarının değişiminde etkili olması beklenmektedir. 

2. 1. MEB Yayınlı DKAB Ders Kitabının İçerik Açısından 
Analizi 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan ders kitabına 
bakıldığında konu içeriğinin kazanıma uygun olarak hazırlandığı 
görülmektedir. Konuda kavramların anlamlarının açıklanması hem 
öğrencide din dilinin gelişmesine katkıda bulunacak hem de öğrencinin 
yeni öğrenmelerini kolaylaştıracaktır. Örneğin ders kitabında “ülü’l-
azm” kavramı “İnkarcılara karşı vermiş oldukları mücadelelerinin ve 
sabırlarının büyüklüğünden dolayı Kur’an-ı Kerim’de övülen beş büyük 
peygamber” olarak tanımlanmakta ancak diğer peygamberlerin isimleri 
zikredilmemektedir. Burada geriye kalan diğer peygamberlerin (Hz. 
İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed (s.a.v.) isimlerinin 
eklenmesi önerilebilir. 

Ders kitabında “Hz. Nuh’un (a.s.) peygamber olarak gönderildiği 
vakit puta tapanların sayısı iyice artmıştı” ifadesi doğru olmakla birlikte 
İslam düşüncesine bakıldığında eksik olduğu söylenebilir. Çünkü Hz. 
Nuh’un kavmine bakıldığında yukarıda vurgulandığı gibi Allah’a ortak 
koşan ilk topluluktur. Nitekim Hz. Nuh’un ilk resul olmasının ve 
kavminin azaba uğrayan topluluk olmasının arkasındaki nedenin bu 
olduğu ifade edilmektedir. Bunun için konuda kavminin bu yönüne 
vurgu yapılması gerektiği söylenebilir. 

 Hz. Nuh ders kitabında vurgulandığı gibi uzun süre kavminin 
dine davet etmesine rağmen az kişi ona inanmıştı. İnanların çoğu 
vurgulandığı gibi halkın alt tabakasında olan insanlardı. Ancak onun 
davetini kabul etmeyip inkâr edenler sadece toplumun ileri gelenleri 
değil onlara uyan alt tabakadan insanlar da vardı. Hatta oğlu ve eşinin 
kendisini inkâr ettiği ayetlerde zikredilmektedir. O halde “Kavmin ileri 

 

gelenleri Hz. Nuh’u inkâr ettiler” ifadesinin yerine “Kavminin ileri 
gelenleri ve onlara uyan insanların büyük çoğunluğu Hz. Nuh’u inkâr 
ettiler” şeklinde düzeltilebilir. 

Ders kitabında Hz. Nuh ile özdeşleşen “tufan” ve “Cudi Dağı” 
tabirlerine yer verilmektedir. Ancak bunların neliği ile ilgili doyurucu 
bilgilere işlenmemiştir. Örneğin “tufan” hadisesinin “gökten bolca yağmur 
yağdırıp yeryüzünden de suları kaynatmak suretiyle meydana getirdiği tabiat 
olayı” 38  ve “Cudi Dağı’ndan kastedilen tartışmalar olmakla birlikte 
günümüzde Şırnak ilinin sınırları içerisinde bulunan Şırnak ile Cizre 
arasındaki bölgede yer alan dağ”39 olduğu bilgilerine yer verilebilirdi. Bu da 
öğrencilerin hem kıssaya olan ilgilerini artıracak hem de zihinlerinde 
oluşabilecek muhtemel sorulara yanıt verilmiş olacaktır. Bu bilgilere 
uygun olarak da kitapta Cudi Dağı’na ait bir görsele de yer verilebilirdi.  

Hz. Muhammed yirmi üç senelik peygamberlik döneminde yeri 
geldikçe diğer peygamberlerden bahsettiği gibi “Resullerin ilki”40 olarak 
nitelendirdiği Hz. Nuh’tan da bahsetmiştir. Hz. Nuh ile ilgili Kütübb-i 
Sitte’de mevcut olan hadislerin içerisinde uydurma hadislerin yer 
almadığı belirtilmektedir. Ayrıca bu rivayetlerin hiçbirisinin fıkhi ve 
itikadi konularla ilgili olmadığından dolayı kullanılmasında bir sakınca 
olmadığı ifade edilmektedir.41 Ancak ders kitabında hiçbir hadise yer 
verilmediği bu yönüyle eksik olduğu söylenebilir. Örneğin onun ilk resul 
olduğu, aşure günü tutulan oruç 42  vb. hadisler konu içerisinde 
işlenilebilirdi. 

Nuh kıssasından çıkarılabilecek çok ders olduğu ifade edilmekle 
birlikte bu derslerin neler olabileceği zikredilmemiştir. Bu yaklaşım bir 
yönüyle öğrenciyi düşünerek sonuçları çıkarmaya sevk etme yönüyle 
olumlu olduğu diğer yönden ise ders kitabının öğrencinin yeni 
öğrenmelerine rehberlik etmesi gerektiğinden eksik olduğu ifade 
edilebilir. Ancak ders kitabında çıkarılması gereken birkaç sonucun 
zikredilmesi uygun olacağı söylenebilir. 

                                                 
38  “Tufan”, Dinî Terimler Sözlüğü, ed. Ahmet Nedim Serinsu (Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı, 2009), 369. 
39  “Cudi”, Dinî Terimler Sözlüğü, ed. Ahmet Nedim Serinsu (Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı, 2009), 51. 
40  Ebû Abdillah Muhammed b. İsmaîl Buhârî, el-Câmiu’s-Sahîh, (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992), 

Tefsirü’s- Sure 17/5; 2/1, Rikak 51, İ’tisam, 19. ; Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevre es-Sülemi Tirmizi, 
el-Câmiü's-sahih-Sünenü’t-Tirmizi, thk. İbrâhim Atve İvaz (Kahire: Mustafa el-Babi el-Halebi, 1975), 
Sıfat-ı Kıyamet, 10, Tefsirü’s-Sure 17/18; Tevhid 19,24.  

41  Necmeddin Şeker, "Hz. Nuh (as) ile İlgili Hadislerin Değeri ve Yorumu”, lll. Uluslararası Ağrı Dağı ve 
Nuh'un Gemisi Sempozyumu (Ağrı, Oktay Belli (İstanbul: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yayınları, 
2011), 506. 

42  Hanbel, el-Müsned II: 360. 
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yapılmaktadır. Kavminin kötü davranışlara sahip oldukları ve bu 
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geldikçe diğer peygamberlerden bahsettiği gibi “Resullerin ilki”40 olarak 
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verilmediği bu yönüyle eksik olduğu söylenebilir. Örneğin onun ilk resul 
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işlenilebilirdi. 

Nuh kıssasından çıkarılabilecek çok ders olduğu ifade edilmekle 
birlikte bu derslerin neler olabileceği zikredilmemiştir. Bu yaklaşım bir 
yönüyle öğrenciyi düşünerek sonuçları çıkarmaya sevk etme yönüyle 
olumlu olduğu diğer yönden ise ders kitabının öğrencinin yeni 
öğrenmelerine rehberlik etmesi gerektiğinden eksik olduğu ifade 
edilebilir. Ancak ders kitabında çıkarılması gereken birkaç sonucun 
zikredilmesi uygun olacağı söylenebilir. 

                                                 
38  “Tufan”, Dinî Terimler Sözlüğü, ed. Ahmet Nedim Serinsu (Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı, 2009), 369. 
39  “Cudi”, Dinî Terimler Sözlüğü, ed. Ahmet Nedim Serinsu (Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı, 2009), 51. 
40  Ebû Abdillah Muhammed b. İsmaîl Buhârî, el-Câmiu’s-Sahîh, (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992), 

Tefsirü’s- Sure 17/5; 2/1, Rikak 51, İ’tisam, 19. ; Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevre es-Sülemi Tirmizi, 
el-Câmiü's-sahih-Sünenü’t-Tirmizi, thk. İbrâhim Atve İvaz (Kahire: Mustafa el-Babi el-Halebi, 1975), 
Sıfat-ı Kıyamet, 10, Tefsirü’s-Sure 17/18; Tevhid 19,24.  

41  Necmeddin Şeker, "Hz. Nuh (as) ile İlgili Hadislerin Değeri ve Yorumu”, lll. Uluslararası Ağrı Dağı ve 
Nuh'un Gemisi Sempozyumu (Ağrı, Oktay Belli (İstanbul: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yayınları, 
2011), 506. 

42  Hanbel, el-Müsned II: 360. 
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Sonuç olarak ders kitabının ilgili bölümünün derste kazandırılmak 
istenen kazanımla uyumlu olduğu görülmektedir. Ayrıca içeriğinde Hz. 
Nuh’un günümüz insanların ikinci babası olduğu, onun bu yönüyle 
bütün Kur’an’da bütün insanlar için rol model olduğu vurgulanabilir. 
Ders kitabında eksik bilgiler olmakla birlikte öğrencilerin seviyesine 
uygun olduğu ve Cudi dağından birkaç fotoğrafın eklenmesiyle görsellik 
açısından yeterli olacağı söylenebilir. 

2. 2.  Nev Kitap Yayınlı DKAB Ders Kitabının İçerik Açısından 
İncelenmesi 

Nev Kitap yayınları tarafından yayınlanan ders kitabına 
bakıldığında söz konusu konunun dersin kazanımına uygun olduğu 
görülmektedir. Ancak dersin içeriğinde vurgulanması gereken Hz. 
Nuh’un ilk resul ve ilk ülü’l-azm olma yönüne değinilmemesi öğrenciler 
için rol model olma özelliğini azaltmaktadır. Bu iki özelliğin ders 
kitabında işlenmesi tavsiye edilebilir. Ayrıca konunun girişinde Hz. 
Nuh’un Kur’an’da isminin rakamsal olarak zikredilerek verilmek istenen 
“ismi Kur’an’da çokça zikredilmiştir” mesajını karşılayabileceğini 
söylemek güçtür. Çünkü öğrenciler hem diğer peygamberlerin isminin 
ne kadar zikredildiği bilgisine sahip değiller hem de verilen rakamın 
onun insanlık tarihindeki önemine göndermede bulunduğunu 
çıkarımları zordur. Bunun yerine isminin çokça zikredildiği bilgisi 
kazandırılmak isteniyorsa bunun açıkça söylenmesi yeterli 
gözükmektedir. 

Ders kitabında Hz. Nuh’un tevhit mücadelesini ön plana 
çıkarılmakla birlikte kavminin Allah’a ortak koşan ilk topluluk bilgisini 
vermemekte bunun yerine azgın bir topluluk olduğunu ve Allah’a ortak 
koştuklarını belirtilmektedir. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi Hz. Nuh’un 
ilk resul olması ve kavminin helak edilen ilk topluluk olmasının 
arkasında bu yanlış inanç yatmaktadır. O halde ders kitaplarında bu 
bilgiler öğrencilerle paylaşılarak Kur’an’da onun sonraki peygamber ve 
ümmetler yani bütün insanlık için bir rol model olarak sunulmasının 
nedeni öğretilmiş olur. 

Hz. Nuh kavmine karşı olan mücadelesinde Allah’tan yardım 
dilemesi sonucu kendisine gemi yapılması emredildiği ve gemiye 
inanlarla beraber her hayvandan bir çift bindirildiği belirtilmektedir. 
Yaşanılan tufanın kaynağının yağmur olduğu “Gemi tamamlandığında 
aşırı yağmur yağmaya başladı” cümlesi doğru olmakla birlikte eksik 
olduğu söylenebilir. Halbuki tufanın yerden suyun fışkırması ve gökten 

 

yağmurun yağmasıdır. Bunun için “Gemi tamamlandığında yerden su 
fışkırdı ve gökten yağmur yağdı” tarzında bir cümle önerilebilir. 

Ders kitabında geminin indiği dağın Cudi Dağı olduğu fakat 
bunun nerede olduğu konusunda kesin bir bilginin olmadığı ifade 
edilmektedir. Ancak bu tartışmalarda ülkemizde bulunan Cudi Dağı’nın 
ön plana çıktığına göndermede bulunarak tartışmanın söz konusu dağın 
bu dağ olup olmadığına yönelik olduğunu ima etmektedir. Bunun yerine 
daha açık bir ifadeyle bu “Müslümanların büyük bir çoğunluğu geminin 
günümüzde Şırnak ili sınırları içerisinde yer alan Cudi dağına indiğini 
belirtmekte ancak bu konuda kesin bir bilgi yoktur” şeklinde ifade 
edilebilirdi.43 Böylece öğrenciler ön plana çıkan yerin söz konusu dağ 
olduğu bilgisinin yanında bunun da kesin olmadığını öğrenebilme 
imkanına sahip olurlardı. 

Hz. Nuh’un uzun süre tevhid mücadelesi verdiği bilgisiyle birlikte 
peygamberlik yaptığı sürenin verilmesi konu içeriğinin birlikteliğine 
katkıda bulunacaktır. Öğrenciler birbiriyle ilişkili olan iki bilgiyi birlikte 
öğrenme imkanına sahip olabileceklerdir. 

Sonuç olarak söz konusu ders kitabı konunun kazanımlarına 
uygun olduğu konuyla ilgili görsellerin konun içeriğiyle uyumlu olduğu 
söylenebilir. Ancak Cudi Dağı’nın bir fotoğrafına yer verilmesi konunun 
daha iyi öğrenilmesine katkıda bulunacaktır. Bir önceki ders kitabı gibi 
konu içeriğinde hadislere yer verilmemesi veya göndermede 
bulunmaması yönüyle eksik olduğu söylenebilir. Ayrıca içeriğinde yer 
verilmemesi gereken bilgilerin (örneğin rakamsal bilgiler) yanı sıra bazı 
bilgilerin eksik olduğu söylenebilir. Ancak içeriğinin öğrencilerin 
seviyesine uygun olduğu görülmektedir.  

Sonuç 
İnsanlık tarihinde en önemli olaylardan biri olan tufan hadisesi 

geçmişten günümüze kadar farklı medeniyetlerde yaşayan topluluklarda 
coğrafi özelliklerine göre değişik efsanelerle harmanlanarak 
anlatılagelmiştir. Bu hadise kutsal kitaplara da konu edilerek insanların 
zihninde sürekli canlı kalmasına imkân tanımıştır. Kur’an diğer 
peygamberler gibi Hz. Nuh’un kıssasını konu edinerek hem hadisenin 
yeni nesiller tarafından öğrenilmesini sağlamakta hem de insanlık için 
çıkarılması gereken ibretlere dikkat çekmektedir.  
                                                 
43  İslam kaynaklarında Hz. Nuh'un gemisinin Cudi dağında olduğuna dair genel bir değerlendirme için 

bkz. Ahmet Özdemir, “Hadis Kaynaklarında Cûdî Dağı”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 9/114 
(2019): 66-77. 
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Sonuç olarak ders kitabının ilgili bölümünün derste kazandırılmak 
istenen kazanımla uyumlu olduğu görülmektedir. Ayrıca içeriğinde Hz. 
Nuh’un günümüz insanların ikinci babası olduğu, onun bu yönüyle 
bütün Kur’an’da bütün insanlar için rol model olduğu vurgulanabilir. 
Ders kitabında eksik bilgiler olmakla birlikte öğrencilerin seviyesine 
uygun olduğu ve Cudi dağından birkaç fotoğrafın eklenmesiyle görsellik 
açısından yeterli olacağı söylenebilir. 

2. 2.  Nev Kitap Yayınlı DKAB Ders Kitabının İçerik Açısından 
İncelenmesi 

Nev Kitap yayınları tarafından yayınlanan ders kitabına 
bakıldığında söz konusu konunun dersin kazanımına uygun olduğu 
görülmektedir. Ancak dersin içeriğinde vurgulanması gereken Hz. 
Nuh’un ilk resul ve ilk ülü’l-azm olma yönüne değinilmemesi öğrenciler 
için rol model olma özelliğini azaltmaktadır. Bu iki özelliğin ders 
kitabında işlenmesi tavsiye edilebilir. Ayrıca konunun girişinde Hz. 
Nuh’un Kur’an’da isminin rakamsal olarak zikredilerek verilmek istenen 
“ismi Kur’an’da çokça zikredilmiştir” mesajını karşılayabileceğini 
söylemek güçtür. Çünkü öğrenciler hem diğer peygamberlerin isminin 
ne kadar zikredildiği bilgisine sahip değiller hem de verilen rakamın 
onun insanlık tarihindeki önemine göndermede bulunduğunu 
çıkarımları zordur. Bunun yerine isminin çokça zikredildiği bilgisi 
kazandırılmak isteniyorsa bunun açıkça söylenmesi yeterli 
gözükmektedir. 

Ders kitabında Hz. Nuh’un tevhit mücadelesini ön plana 
çıkarılmakla birlikte kavminin Allah’a ortak koşan ilk topluluk bilgisini 
vermemekte bunun yerine azgın bir topluluk olduğunu ve Allah’a ortak 
koştuklarını belirtilmektedir. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi Hz. Nuh’un 
ilk resul olması ve kavminin helak edilen ilk topluluk olmasının 
arkasında bu yanlış inanç yatmaktadır. O halde ders kitaplarında bu 
bilgiler öğrencilerle paylaşılarak Kur’an’da onun sonraki peygamber ve 
ümmetler yani bütün insanlık için bir rol model olarak sunulmasının 
nedeni öğretilmiş olur. 

Hz. Nuh kavmine karşı olan mücadelesinde Allah’tan yardım 
dilemesi sonucu kendisine gemi yapılması emredildiği ve gemiye 
inanlarla beraber her hayvandan bir çift bindirildiği belirtilmektedir. 
Yaşanılan tufanın kaynağının yağmur olduğu “Gemi tamamlandığında 
aşırı yağmur yağmaya başladı” cümlesi doğru olmakla birlikte eksik 
olduğu söylenebilir. Halbuki tufanın yerden suyun fışkırması ve gökten 

 

yağmurun yağmasıdır. Bunun için “Gemi tamamlandığında yerden su 
fışkırdı ve gökten yağmur yağdı” tarzında bir cümle önerilebilir. 
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Sonuç olarak söz konusu ders kitabı konunun kazanımlarına 
uygun olduğu konuyla ilgili görsellerin konun içeriğiyle uyumlu olduğu 
söylenebilir. Ancak Cudi Dağı’nın bir fotoğrafına yer verilmesi konunun 
daha iyi öğrenilmesine katkıda bulunacaktır. Bir önceki ders kitabı gibi 
konu içeriğinde hadislere yer verilmemesi veya göndermede 
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verilmemesi gereken bilgilerin (örneğin rakamsal bilgiler) yanı sıra bazı 
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seviyesine uygun olduğu görülmektedir.  

Sonuç 
İnsanlık tarihinde en önemli olaylardan biri olan tufan hadisesi 

geçmişten günümüze kadar farklı medeniyetlerde yaşayan topluluklarda 
coğrafi özelliklerine göre değişik efsanelerle harmanlanarak 
anlatılagelmiştir. Bu hadise kutsal kitaplara da konu edilerek insanların 
zihninde sürekli canlı kalmasına imkân tanımıştır. Kur’an diğer 
peygamberler gibi Hz. Nuh’un kıssasını konu edinerek hem hadisenin 
yeni nesiller tarafından öğrenilmesini sağlamakta hem de insanlık için 
çıkarılması gereken ibretlere dikkat çekmektedir.  
                                                 
43  İslam kaynaklarında Hz. Nuh'un gemisinin Cudi dağında olduğuna dair genel bir değerlendirme için 

bkz. Ahmet Özdemir, “Hadis Kaynaklarında Cûdî Dağı”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 9/114 
(2019): 66-77. 
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Günümüzde bilgilerin sonraki nesle aktarılmasından birinci 
derecede sorumlu olan kurumlar okullardır. Okullarda öğrencilerin 
bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerine sahip olabilmesi için farklı 
dersler okutulmaktadır. Ülkemizdeki okullarda okutulan derslerden biri 
de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersidir. Söz konusu dersin programında 
Hz. Nuh kıssasına yer verilmiş ve bu programlara uygun olarak 
hazırlanan ders kitaplarında Hz. Nuh konusu işlenmiştir. Hz. Nuh’un 
tevhid mücadelesi ön plana çıkarılarak sabrı, azmi ve yaşadığı topluluğa 
olan şefkati vb. özelliklerle bütün öğrencilere rol model olarak 
sunulmaktadır. 

Ders kitaplarına bakıldığında Hz. Nuh döneminde insanların 
Allah’a ortak koşma, başkalarını küçük görme, zulüm vb. kötü 
alışkanlıklara sahip oldukları vurgulanmaktadır. Uzun süre doğru 
davranışlara çağrılmalarına rağmen insanların inat ederek davete icabet 
etmedikleri bunun sonucunda Allah’ın onları cezalandırdıklarına vurgu 
yapılmaktadır. 

Yukarıda çalışmaya konu edilen kitapların içeriğine bakıldığında 
kazandırılmak istenen kazanıma uygun olduğu görülmektedir. Ancak 
içeriklerinde var olan bazı bilgilerin eksik ve gerekli bilgilerin 
işlenmediği görülmektedir. Özellikle ders kitaplarında “tufan” ve “Cudi 
Dağı” kavramların açıklanmalarını yeteri olmadığı söylenebilir. Bunun 
için ders kitaplarında tufan hadisesinde gökten yağmurun yağması kadar 
yerden suyun fışkırılmasının da ön plana çıkarılması gerekir. Ayrıca 
Cudi Dağı’nın günümüzde Şırnak ve Cizre arasında yer alan bir dağ 
olduğu bilgisine vurgu yapılabilirdi. Bununla bağlantılı olarak ders 
kitaplarında Cudi Dağı ile ilgili görsellere yer verilmesi konunun daha iyi 
öğrenilmesine imkân tanıdığı gibi kalıcı olmasını sağlayacağı 
söylenebilir. 
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 اجلودي يف املعاجم العربية وكتب غريب القرآن

Şehmus ÜLKER 
Mohammad Rachid ALDERSHAWİ 

 :امللخص
ورَد يف القرآن الكرمي أنَّ سفينة سيدان نوح استوت على اجلودّي، لكنَّ البيان اإلهلي مل يُعِط 

وتساءل العلماء:  ؟وأين يقع ؟جبٍل هو ما هو؟ وإذا كان جباًل فأيّ  تفصيالت عن اجلودي،
هل اجلودي ُيطَلق يف اللغة العربية على كل جبل أو أنَّه َعَلم على جبٍل معَّيَّ أو أنه اسٌم ملوقع، 

املكان  وقد شغلت هذه التساؤالت أذهان العلماء منذ العصور األوىل، كما حاولوا حتديد
دي من حيث ويهدف هذا البحث إىل بيان معىن كلمة اجلو  .الذي يقع فيه جبل اجلودي

ت منه الكلمة، والوصول إىل القول الفصل يف معىن اجلودي  اللغة، وبيان األصل الذي اشتُ قَّ
على كّل  من حيث اللغة، هل اجلودي مبعىن اجلبل أو ال؟ وإذا قلنا إنه مبعىن اجلبل فهل ُيطَلق

ية األصيلة ولإلجابة على هذه التساؤالت رجعنا إىل املعاجم العرب ؟جبل أو على جبٍل معَّيَّ 
اليت أّلَفْت يف العصور األوىل، كما رجعنا إىل الكتب اليت أّلفت لبيان معاين ألفاظ القرآن 

الكتب اليت أّلفت لشرح األلفاظ إىل و  ،وهي اليت ُعرَفت بكتب مفردات القرآن ؛الكرمي
رأيَّي يف  ورأينا أنَّ املصادر تُورِدُ  .وهي اليت ُعرفت بكتب غريب القرآن ؛الغامضة يف القرآن

ت منه كلمة اجلودي، وحسب الرأي الراجح فإن كلمة اجلودي مشتقة  بيان األصل الذي اشتُ قَّ
مبعىن الكرم، أما الياء اليت يف آخر الكلمة فهي ايء النسبة، ويف قول آخر أن كلمة  وداجلمن 

ت من فعل األمر للمؤنث، وأورْدان يف البحث أن ِلعلماء العربية آرا ًء متعددًة يف اجلودي اشتُ قَّ
بيان معىن اجلودي وحتديد موقعه، وأنه هل هو اسم ملوقع، أو أنه يُطَلق على كل جبل، أو 
على جبل معَّي، وقد مجعنا تلك اآلراء، وانقشناها ابلتفصيل، ورجحنا منها ما كان أقوى 
                                                 
  Dr. Öğr.Üyesi, Şırnak Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi ABD. 

sehmusulker82@hotmail.com 
  Dr., Şırnak Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belagatı ABD. Aldershawi.m@gmail.com 
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 اجلودي يف املعاجم العربية وكتب غريب القرآن

Şehmus ÜLKER 
Mohammad Rachid ALDERSHAWİ 

 :امللخص
ورَد يف القرآن الكرمي أنَّ سفينة سيدان نوح استوت على اجلودّي، لكنَّ البيان اإلهلي مل يُعِط 

وتساءل العلماء:  ؟وأين يقع ؟جبٍل هو ما هو؟ وإذا كان جباًل فأيّ  تفصيالت عن اجلودي،
هل اجلودي ُيطَلق يف اللغة العربية على كل جبل أو أنَّه َعَلم على جبٍل معَّيَّ أو أنه اسٌم ملوقع، 

املكان  وقد شغلت هذه التساؤالت أذهان العلماء منذ العصور األوىل، كما حاولوا حتديد
دي من حيث ويهدف هذا البحث إىل بيان معىن كلمة اجلو  .الذي يقع فيه جبل اجلودي

ت منه الكلمة، والوصول إىل القول الفصل يف معىن اجلودي  اللغة، وبيان األصل الذي اشتُ قَّ
على كّل  من حيث اللغة، هل اجلودي مبعىن اجلبل أو ال؟ وإذا قلنا إنه مبعىن اجلبل فهل ُيطَلق

ية األصيلة ولإلجابة على هذه التساؤالت رجعنا إىل املعاجم العرب ؟جبل أو على جبٍل معَّيَّ 
اليت أّلَفْت يف العصور األوىل، كما رجعنا إىل الكتب اليت أّلفت لبيان معاين ألفاظ القرآن 

الكتب اليت أّلفت لشرح األلفاظ إىل و  ،وهي اليت ُعرَفت بكتب مفردات القرآن ؛الكرمي
رأيَّي يف  ورأينا أنَّ املصادر تُورِدُ  .وهي اليت ُعرفت بكتب غريب القرآن ؛الغامضة يف القرآن

ت منه كلمة اجلودي، وحسب الرأي الراجح فإن كلمة اجلودي مشتقة  بيان األصل الذي اشتُ قَّ
مبعىن الكرم، أما الياء اليت يف آخر الكلمة فهي ايء النسبة، ويف قول آخر أن كلمة  وداجلمن 

ت من فعل األمر للمؤنث، وأورْدان يف البحث أن ِلعلماء العربية آرا ًء متعددًة يف اجلودي اشتُ قَّ
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و دلياًل، كما مجعنا ما أوردته املصادر من آراء متعلقة بتحديد مكان جبل اجلودي، وهل ه
جبل يف املوصل أو اجلزيرة أو اهلند أو الشام أو شبه اجلزيرة العربية، وقاراّن بَّي هذه اآلراء 

 لتحديد مكان جبل اجلودي حسب الرأي الراجح الذي تدعمه األدلة.
: اللغة العربية، املعاجم، غريب القرآن، مفردات القرآن، اجلوديالكلمات املفتاحية  

ARAP DİLİ SÖZLÜKLERİ VE GARİBUL KUR’ÂN ESERLERİNDE 
CÛDÎ 

 
Öz: Kur’an’ı Kerim’de Hz. Nuh’un gemisinin Cudi dağına indiğinden 
açıkça söz edilmiştir. Ancak Cudi’nin hangi dağ ve nerede yar aldığı 
hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir. Cudi kelimesi, Arap dilinde 
“cebel” gibi herhangi bir dağ anlamına mı gelmektedir? Yoksa özel olarak 
bir dağa verilen isim midir? Öteden beri alimler, bu tür soruların 
cevaplarını merak etmiş ve Cudi’nin yerini tespit etmek için çalışmalar 
yapmışlardır. Bu çalışmada “Cudi” kelimesini Arap dili açısından 
incelemek istedik. Cudi’nin dil açısından hangi kelime kökünden geldiği, 
dağ manasına gelip gelmediği ve özel bir dağın ismi olup olmadığı gibi 
hususlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmayı gerçekleştirmek için erken 
dönemden itibaren Arap dili hakkında yazılmış sözlüklere müracaat ettik. 
Yine özellikle Kur’an’da manası garip olan kelimelerin izahı için telif 
edilmiş ve bir nevi özel bir bilimin terminolojisi hükmünde olan Garîbu’l-
Kur’an ve Kur’an kelimelerini açıklayan Müfredatu’l-Kur’ân tarzı eserler 
önemli başvuru kaynaklarımız arasında yer almaktadır. Kaynaklarda Cûdî 
kelimesinin türediği asılla ilgili iki görüş yer almıştır. Öne çıkan görüşe 
göre Cûdî kelimesi “جود” yani cömertlikten türemiştir. Kelimenin 
sonundaki “ي” yâ harfi nisbet (aitlik)yâ’sıdır. Bazı görüşlere göre Cûdî, 
müennesler için kullanılan bir emir fiilidir. Çalışmada Arap dili âlimlerinin 
Cûdî kelimesinin anlamı ve yeri hakkındaki farklı görüşlerine işaret 
edilmiştir. Cûdî’nin genel olarak dağ anlamında mı, bir yerin özel ismi mi, 
yoksa muayyen bir dağın adı mı olduğu tartışılmıştır. Farklı görüşler 
detaylı olarak ele alınmış ve hangi görüşün daha isabetli olduğu tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca eserlerde Cûdî dağının yeri hakkında öne 
çıkan Musul, Cezîre, Hindistan, Şâm ve Arap yarımadası seçeneklerinin 
üzerinde durulmuş ve söz konusu görüşler mukayese edilerek Cudi’nin 
yeri tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Arap Dili, Sözlük, Garibu’l-Kur’an, Müfredatu’l-
Kur’ân, Cûdi.  

  

 

عاجم العربيةاشتقاق كلمة )اجلودي( وضبطها يف امل .1  
لدى علماء اللغة رأاين يف اشتقاق لفظة )اجلودي(:         
دة، فاجلبل منسوب إىل اجلُود، واجلوُد بذُل املقتَ نَ َيات،        الرأي األول: أن الياء فيه مشدَّ

 ِإذْ ﴿سواء كانت ماالً أو ِعلماً. يُقال: رجٌل جواٌد وفرٌس جواٌد، ومجُعُه ِجياٌد، ومنه قوله تعاىل: 
اِفَناُت اجْلَِيادُ  . وُوِصف هللا تعاىل ابجلواد، ويُقال {13 :ص} ﴾ُعِرَض َعَلْيِه اِبْلَعِشيِّ الصَّ

للمطر الكثري: َجْوٌد. وعلى هذا الرأي تكون الياء يف اسم )اجلودي( ايء النسبة، فهي كقولنا: 
. وبناًء عليه 3اللغةبصرّي وكويّف؛ يف النسبة إىل البصرة والكوفة. وعلى هذا الرأي أكثر أئمة 

 .2فإن هذا اجلبل منسوٌب إىل اجلود لربكته وكثرة خرياته
الرأي الثاين: أن الياء خمففة، فتكون اللفظة يف أصلها فعل أمٍر ُُياَطب به األنثى، فتقول       

ي، مثَّ أُدِخلت عليه الم التعريف. وهذا االحتمال أبداه  هلا: ُجوِدي؛ كما تقول: ُقويل وُحطِّ
ت قراءة ختفيف الياءال  .1فرَّاء، وقال: هذا إذا صحَّ

ويف املقارنة والرتجيح بَّي الرأيَّي نقول: صحيٌح أن بعَض األعالم هي يف أصلها منقلبة      
من األفعال كأمحد ويزيد؛ فإهنما يف األصل فعالن مضارعان، فال غرابة أن يتحول فعل األمر 

عالم اليت كانت يف األصل أفعال أمٍر مثل إىل عَلم، بل قد ذكر علماء اللغة بعض األ
؛ لكن الرأي الثاين ضعيف؛ إذ ال مناسبة لتسمية اجلبل بفعٍل 4)اصِمْت( ُُسيت به صحراء

خُتاَطب به األنثى، ومما يضعف هذا االحتمال دخول حرف التعريف عليه دون مقتٍض، كما 
انفرد هبا األعمش كما ذكر  أن قراءة ختفيف الياء ليست متواترة وال مشهورة، بل هي شاذة

                                                 
1 ، تحقيق صفوان عدنان الداودي )دمشق: دار المفردات في غريب القرآناألصفهاني، الحسين بن محمد،  

، تحقيق هدى محمود قراعة معاني القرآناألخفش، سعيد بن مسعدة المجاشعي،  ؛4/144(، 4141القلم، 
اء، يحيى بن زياد،  ؛4/383(، 4991-4144)القاهرة: مكتبة الخانجي،  ، تحقيق أحمد معاني القرآنالفرَّ

ار وعبدالفتاح الشلبي )مصر: الدار المصرية للتأليف والترجمة، دت(،  يوسف النجاتي ومحمد علي النجَّ
بيدي، محمد مرتضى بن محمد، ؛ 1/41 ، تحقيق مجموعة من تاج العروس من جواهر القاموسالزَّ

.7/134المحققين )الكويت: دار الهداية، دت(،   
2  Ayrıca Cudi’nin anlamı için Bkz: Hüseyin Güneş, İslam Tarihi Kaynaklarına Göre Nuh Tufanı ve Cudi 

Dağı, İlahiyat yayınları, Ankara, 1141. 
s,  109-444; Hikmet Tanyu, “Cûdî Dağı”, DİA, İstanbul 4993,VIII, 79. 
3 اء، معاني القرآن:   .1/41الفرَّ  
4 )بيروت: دار الكتب العلمية،  مالكشرح األشموني على ألفية ابن األُْشُموني، علي بن محمد بن عيسى،  

4149- 4998 ،)4/441.  
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Cûdî kelimesinin anlamı ve yeri hakkındaki farklı görüşlerine işaret 
edilmiştir. Cûdî’nin genel olarak dağ anlamında mı, bir yerin özel ismi mi, 
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üzerinde durulmuş ve söz konusu görüşler mukayese edilerek Cudi’nin 
yeri tespit edilmeye çalışılmıştır. 
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، وعلى احتمال ثبوهتا فإن األقرب أن يُقال: كانت الياء 5ابن منظور والزبيدي وغريههما
، وهو أقوى من القول أبنه فعل 6مشددة فُخففت للتسهيل، وهذا االحتمال أبداه الفراء أيضاً 

يد الياء من كلمة أمر خوطبت به األنثى، مث إن على هذا القول األخري ال يُرى وجٌه لتشد
دت الياء كما مل  )اجلودي( مع أن القراء متفقون على تشديدها، ولو كانت فعل أمر ملا ُشدِّ

دٌة دائماً. ْد يف سائر أفعال األمر؛ خبالف ايء النسبة فإهنا مشدَّ  تشدَّ
وبناًء على ما سبق فإن رأي اجلمهور هو األرجح، فيكون اجلبل منسواًب إىل اجلود. لكن      

لذي يبدو لنا يف املسألة أن الرأي األول أيضًا ال دليل عليه، وإمنا هو قائم على الظنون، وهو ا
جاٍر على طريقة العلماء يف تعليل بعض األعالم، كاختالفهم يف تعليل اسم عرفة، وملاذا ُسيت  

 ، وال شكَّ أنَّ كلَّ تلك األجوبة واالحتماالت قائمة على الظنون، وال يثبت منها7كذلك
 شيء، إذ القول بذلك ُُيتاج فيه إىل النقل، وهو غري موجود.

ت -مث إن املسألة كلها       وهي مسألة تعليل كلمة اجلودي وحماولة إبداء أصلها الذي اشتُ قَّ
قائمٌة على أساس أن لفظَة )اجلودي( عربيٌة، وال دليل على ذلك أيضاً، إذ رمبا تكون قد  -منه

 جاءت من لغات أخرى قدمية، وهذا هو األقرب إىل العقل. أما ورودها يف القرآن الكرمي فال
يعين ابلضرورة أهنا عربية يف أصلها، إذ االتفاق قائم على أن يف القرآن الكرمي كثرياً من األلفاظ 
واألعالم اليت هي يف أصلها أعجمية، مث تناقلها العرب واستخدموها، كإبراهيم وإُساعيل 

 وغريمها.  
 . تفسري اجلودي وحتديد موقعه يف كتب الغريب واملعاجم2

املعاجم اللغوية وكتب مفردات القرآن وغريبه يتبَّي لنا أهنم افرتقوا يف  لدى الرجوع إىل    
حتديد املقصود ابجلودي الوارد يف القرآن الكرمي وتعيَّي موقعه على أقوال عديدة ميكن حصرها 
 . ٍ ، وأنَُّه اسٌم جلبٍل معَّيَّ ٍ يف ثالثة أقوال: أنَّ اجلودي اسٌم لكل جبٍل، وأنَُّه اسٌم ملوضٍع معَّيَّ

سنتناول هذه األقوال الثالثة ابلتفصيل وحناول نقدها ومتحيصها ليتبَّي الراجح منها:و   
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 القول األول: أن اجلودي اسٌم لكل ِّ جبل  
. 8حكى هذا القول ابن منظور والزَّبيدي وغريمها، ونقلُه ابن اهلائم عن اإلمام املاوردي     

زْم هبذا القول، بل جعله احتمااًل، وحكاه وعند الرجوع إىل تفسري املاوردي يتبَّي لنا أنه مل يَ 
قواًل من بَّي ثالثة أقوال، وذكَر أنَّ العرب تسمي كلَّ جبل ابجلودي، واستشهد بقول زيد بن 

 عمرو بن نفيل: 
 9ُسبحانُه مثَّ ُسبحاانً يعوُد لُه     وقبَلنا سبََّح اجلوديُّ واجلُُمدُ 

ائلَّي به، فاجلمهرة الكربى من اللغويَّي ومن األدلة على ضعف هذا القول قلُة الق     
واملفسرين والذين كتبوا يف التعريف ابلبلدان تركوا هذا القول ومل يعتمدوا عليه؛ كما سنذكرُه 
بعد قليٍل. وإطالق اجلوديِّ على كل جبٍل أمٌر غري معروف يف العربية. وقد ذكَر اللغويون 

. ومل يُعَهد من أسلوب القرآن ترُك 30ديُّ أُساء كثرية للجبل يف اللغة وليس من بينها اجلو 
املصطلح املألوف املعروف إىل الغريب الذي ال يعلمه إال قلة من املختصَّي يف علوم اللغة. ولو  
كان املراد ابجلودي كل جبل لسمَّاه البيان اإلهلي ابجلبل فقال: واستوت على اجلبل، وال سيما 

اجلبال وردت يف القرآن الكرمي ثالاًث وثالثَّي مرة، أن بعض الباحثَّي ذكروا أنَّ  كلميت اجلبل و 
، فِلَم مل ُتسَتخدم هذه  33وكذلك وردت كلمة رواسي وراسيات مبعىن اجلبال تسع مرات

الكلمات هنا أيضاً؟ وملَ متَّ استخدام اجلودي بداًل عنها مع أن اجلبال والرواسي أوضح 
 وأسهل؟

يل فال يدل داللًة قاطعًة على أن العرب تسمي  أما ما ورد يف شعر زيد بن عمرو بن نف     
كل جبل ابجلودي، الحتمال أن يكون أراد ابجلودي اجلبل املعروف، فقد علَّق ابن ِسيده 

أي ُمعيَّنان. وعلى هذا فَمن ظنَّ أن  32على هذا البيت قائاًل: إن اجلوديَّ واجلمَد جبالن
م، إذ صرح العلماء أن اجلُُمد اسم اجلمد هو اجلماد جعل اجلودي اُسًا لكل جبل، وهو وه
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، وعلى احتمال ثبوهتا فإن األقرب أن يُقال: كانت الياء 5ابن منظور والزبيدي وغريههما
، وهو أقوى من القول أبنه فعل 6مشددة فُخففت للتسهيل، وهذا االحتمال أبداه الفراء أيضاً 

يد الياء من كلمة أمر خوطبت به األنثى، مث إن على هذا القول األخري ال يُرى وجٌه لتشد
دت الياء كما مل  )اجلودي( مع أن القراء متفقون على تشديدها، ولو كانت فعل أمر ملا ُشدِّ

دٌة دائماً. ْد يف سائر أفعال األمر؛ خبالف ايء النسبة فإهنا مشدَّ  تشدَّ
وبناًء على ما سبق فإن رأي اجلمهور هو األرجح، فيكون اجلبل منسواًب إىل اجلود. لكن      

لذي يبدو لنا يف املسألة أن الرأي األول أيضًا ال دليل عليه، وإمنا هو قائم على الظنون، وهو ا
جاٍر على طريقة العلماء يف تعليل بعض األعالم، كاختالفهم يف تعليل اسم عرفة، وملاذا ُسيت  

 ، وال شكَّ أنَّ كلَّ تلك األجوبة واالحتماالت قائمة على الظنون، وال يثبت منها7كذلك
 شيء، إذ القول بذلك ُُيتاج فيه إىل النقل، وهو غري موجود.

ت -مث إن املسألة كلها       وهي مسألة تعليل كلمة اجلودي وحماولة إبداء أصلها الذي اشتُ قَّ
قائمٌة على أساس أن لفظَة )اجلودي( عربيٌة، وال دليل على ذلك أيضاً، إذ رمبا تكون قد  -منه

 جاءت من لغات أخرى قدمية، وهذا هو األقرب إىل العقل. أما ورودها يف القرآن الكرمي فال
يعين ابلضرورة أهنا عربية يف أصلها، إذ االتفاق قائم على أن يف القرآن الكرمي كثرياً من األلفاظ 
واألعالم اليت هي يف أصلها أعجمية، مث تناقلها العرب واستخدموها، كإبراهيم وإُساعيل 

 وغريمها.  
 . تفسري اجلودي وحتديد موقعه يف كتب الغريب واملعاجم2

املعاجم اللغوية وكتب مفردات القرآن وغريبه يتبَّي لنا أهنم افرتقوا يف  لدى الرجوع إىل    
حتديد املقصود ابجلودي الوارد يف القرآن الكرمي وتعيَّي موقعه على أقوال عديدة ميكن حصرها 
 . ٍ ، وأنَُّه اسٌم جلبٍل معَّيَّ ٍ يف ثالثة أقوال: أنَّ اجلودي اسٌم لكل جبٍل، وأنَُّه اسٌم ملوضٍع معَّيَّ

سنتناول هذه األقوال الثالثة ابلتفصيل وحناول نقدها ومتحيصها ليتبَّي الراجح منها:و   
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7 اء بعد هبوطهما من الجنَّة، وقيل: ألن جبريل عليه   يت عرفة ألن آدَم عليه السالم عرف فيها حوَّ قيل: ُسم ِّ

ف إبراهيم عليه السالم فيها المناسك، وقيل: ألن فيها جباالً؛ وا لجبال تُسمى أعرافاً، وقيل: ألن السالم عرَّ
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.9/111؛ ابن منظور، لسان العرب: 1/11 دار الكتب العلمية، دت(،  

 

 القول األول: أن اجلودي اسٌم لكل ِّ جبل  
. 8حكى هذا القول ابن منظور والزَّبيدي وغريمها، ونقلُه ابن اهلائم عن اإلمام املاوردي     

زْم هبذا القول، بل جعله احتمااًل، وحكاه وعند الرجوع إىل تفسري املاوردي يتبَّي لنا أنه مل يَ 
قواًل من بَّي ثالثة أقوال، وذكَر أنَّ العرب تسمي كلَّ جبل ابجلودي، واستشهد بقول زيد بن 

 عمرو بن نفيل: 
 9ُسبحانُه مثَّ ُسبحاانً يعوُد لُه     وقبَلنا سبََّح اجلوديُّ واجلُُمدُ 

ائلَّي به، فاجلمهرة الكربى من اللغويَّي ومن األدلة على ضعف هذا القول قلُة الق     
واملفسرين والذين كتبوا يف التعريف ابلبلدان تركوا هذا القول ومل يعتمدوا عليه؛ كما سنذكرُه 
بعد قليٍل. وإطالق اجلوديِّ على كل جبٍل أمٌر غري معروف يف العربية. وقد ذكَر اللغويون 

. ومل يُعَهد من أسلوب القرآن ترُك 30ديُّ أُساء كثرية للجبل يف اللغة وليس من بينها اجلو 
املصطلح املألوف املعروف إىل الغريب الذي ال يعلمه إال قلة من املختصَّي يف علوم اللغة. ولو  
كان املراد ابجلودي كل جبل لسمَّاه البيان اإلهلي ابجلبل فقال: واستوت على اجلبل، وال سيما 

اجلبال وردت يف القرآن الكرمي ثالاًث وثالثَّي مرة، أن بعض الباحثَّي ذكروا أنَّ  كلميت اجلبل و 
، فِلَم مل ُتسَتخدم هذه  33وكذلك وردت كلمة رواسي وراسيات مبعىن اجلبال تسع مرات

الكلمات هنا أيضاً؟ وملَ متَّ استخدام اجلودي بداًل عنها مع أن اجلبال والرواسي أوضح 
 وأسهل؟

يل فال يدل داللًة قاطعًة على أن العرب تسمي  أما ما ورد يف شعر زيد بن عمرو بن نف     
كل جبل ابجلودي، الحتمال أن يكون أراد ابجلودي اجلبل املعروف، فقد علَّق ابن ِسيده 

أي ُمعيَّنان. وعلى هذا فَمن ظنَّ أن  32على هذا البيت قائاًل: إن اجلوديَّ واجلمَد جبالن
م، إذ صرح العلماء أن اجلُُمد اسم اجلمد هو اجلماد جعل اجلودي اُسًا لكل جبل، وهو وه
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، فيكون اجلودي أيضًا كذلك، وبه يستقيم الشعر. وميكن أن يُقال أيضاً: إن من 13جلبل معَّي
إمنا فعَل ذلك الشتهار اجلودي من  -أطلق اجلودي على كل جبل _إن صحَّ ذلك وسلَّمنا به

أما احلقيقة فتتمثل يف أنه بَّي اجلبال، فأطلق اُسه على كل جبل، لكن ذلك من قبيل اجملاز، 
 عَلم جلبٍل معَّي.

ومن جهة أخرى فإن القرآن الكرمي ُسَّى بعض اجلبال أبُسائها،كما يف قوله تعاىل عن      
يًّا﴿سيدان موسى:  ى جبل 25}مرمي: ﴾َواَنَديْ َناُه ِمن َجاِنِب الطُّوِر اأَلمْيَِن َوقَ رَّبْ َناُه َنَِ {. فسمَّ

الطور ابُسه، وهذا يرجح أن يكون البيان اإلهلي ُسَّى جبل اجلودي ابُسه، فيكون اجلودي 
جباًل معينًا كالطُّور متاماً، وهذا جاٍر على طريقة القرآن الكرمي يف تسمية بعض املواقع أبُسائها 

َنا﴿كما يف قوله تعاىل:  ْهِن َوِصْبٍغ لِّْْلِكِلَّيَ َوَشَجَرًة خَتْرُُج ِمن طُوِر َسي ْ  ﴾َء تَنُبُت اِبلدُّ
 {.52}املؤمنون: 

ٍ وليس لكلِّ جبٍل بعُض       يف كتب  اآلاثر الواردةومما يؤيد أن اجلودي اسٌم جلبٍل معَّيَّ
ابجلزيرة، تشاخمت  جبلٌ  : اجلوديُّ أنه قال عن جماهداحلديث، ومنها ما رواه الطربي بسنده 

. 14عليه نوحٍ  سفينةُ  تْ رسيَ ، وأُ هو هلل فلم يغرقْ  ق وتطاولت، وتواضعَ من الَغرَ  اجلبال يومئذٍ 
وهذه اآلاثر موقوفة على التابعَّي واتبعيهم، وكثري منها من قبيل اإلسرائيليات اليت ال مانع من 

 االستئناس هبا.
 القول الثاين: أن اجلودي اسٌم ملوضع  

قال هبذا الرأي ابن ِسيده، وجعله القول الراجح، وحكى األقوال األخرى بصيغة      
. وذكَر ذلك ابن منظور والزبيدي 15التمريض، فقال يف احملكم: "اجلودي موضٌع، وقيل جبٌل"

، فقد يُفهم من ذلك أهنما يرجحان ما قاله ابن سيده وإن مل يعزوا 16أبسلوب قريب من هذا
 النقل إليه.

ويبدو لنا أن ال تنايف بَّي قول بعضهم إن اجلودي اسم موضٌع وقول بعٍض آخر إنه جبٌل      
، إذ املعلوم أن املوضع أعمُّ من اجلبل، فهو يشمل كل مكان، كاجلبال واهلضاب  معَّيَّ
                                                 
43 ، تحقيق عبدالمعطي أمين قلعجي )بيروت: دار الكتب غريب الحديثابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي،  

.3/431ابن منظور، لسان العرب:  ؛4/419(، 4981-4111العلمية،   
41 ، تحقيق أحمد شاكر )بيروت: مؤسسة الرسالة، جامع البيان في تأويل القرآنالطبري، محمد بن جرير،  

4111-1111 ،)41/337.  
41 يده، علي بن إسماعيل،   ، تحقيق عبدالحميد هنداوي )بيروت: دار الكتب المحكم والمحيط األعظمابن سِّ

.7/134(، 1111-4114العلمية،   
41 بيدي: تاج العروس: 3/438ابن منظور، لسان العرب:   .7/134؛ الزَّ  

 

والسهول واألودية، فَمن قال إن اجلودي موضٌع جلأ إىل التعميم، ومل يقصد أن اجلودي ليس 
راد بقوله: موضٌع أنه مكاٌن معٌَّي، وذلك للردِّ على من قال إن اجلودي اسٌم لكل جباًل، وإمنا أ

ل  جبل؛ كما سبق عن املاوردي، أما َمن قال: إنه جبٌل معٌَّي فقد جلأ إىل التخصيص، ففصَّ
أكثر، وال فرق عمليًا بَّي القولَّي، وإن كان صنيع الفريق األخري أفضل الشتماله على مزيد 

 إيضاح.
ا يرجح أن اجلودي جبٌل وليس أي موضع أن رسوَّ السفينة على اجلبل بعد احنسار ومم     

الطوفان هو األمر الطبيعي املتوافق مع العقل واملنطق، ألن أعايل اجلبال أول ما ينكشف من 
{ 44}هود:  ﴾َواْستَ َوْت َعَلى اجْلُوِديِّ ﴿األرض إذا بدأ الطوفان ابالحنسار، وكل من يقرأ آية 

هنا رسْت على جبل. ومن جهة أخرى فإننا إذا جعلنا اجلودي َعَلمًا جلبل فإن قوله يشعر أ
َعكَ قِ ﴿تعاىل:  َّن مَّ نَّا َوبَ رََكاٍت َعَلْيَك َوَعَلى أَُمٍم ممِّ { 44}هود:  ﴾يَل اَي نُوُح اْهِبْط ِبَسالٍم مِّ

يكون اهلبوط فيه حمتماًل ملعنيَّي كما ذكر بعض املفسرين: أوهلما اهلبوط من السفينة إىل 
، أما إذا مل يكن 17األرض، والثاين اهلبوط من اجلبل إىل األرض ليعمروها ويعيشوا فيها بسالم

يمع اجلودي اُسًا جلبل فإن اهلبوط يكون من السفينة فقط، واالحتمال األول أرجح ألنه 
معنيَّي، وذلك جاٍر على أسلوب القرآن املعجز املتمثل يف التعبري عن املعاين الكثرية أبلفاظ 

 قليلة.

أن اجلودي جبٌل، ومن ذلك ما رواه البخاري عن جماهد  اآلاثر مث إنه قد ورَد يف بعض      
 .  14معلَّقاً أن اجلوديَّ جبل ابجلزيرة

 القول الثالث: أن اجلودي اسٌم جلبل معَّين 
وهذا القول قال به غالبية اللغويَّي، وهو الرأي الراجح وهللا أعلم كما تبَّي من مناقشة        

القولَّي السابقَّي. لكن أصحاب هذا القول اختلفوا اختالفًا كثريًا يف حتديِد موقِع هذا اجلبل، 
تداولة وكتب ألفاظ القرآن وغريبه ومعانيه ميكن حصر ولدى مراجعة أمهات املعاجم العربية امل

 ما قيل يف موضع اجلودي يف األقوال اآلتية:

                                                 
47 ، تحقيق علي عبد بع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والساآللوسي، محمود بن عبد هللا،  

.1/171(، 4141الباري عطية، )بيروت: دار الكتب العلمية، بيروت،   
48 ، تحقيق محمد زهير بن ناصر )بيروت: دار طوق الجامع الصحيحالبخاري، محمد بن إسماعيل،  

.1/71(، 4111النجاة،   
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، فيكون اجلودي أيضًا كذلك، وبه يستقيم الشعر. وميكن أن يُقال أيضاً: إن من 13جلبل معَّي
إمنا فعَل ذلك الشتهار اجلودي من  -أطلق اجلودي على كل جبل _إن صحَّ ذلك وسلَّمنا به

أما احلقيقة فتتمثل يف أنه بَّي اجلبال، فأطلق اُسه على كل جبل، لكن ذلك من قبيل اجملاز، 
 عَلم جلبٍل معَّي.

ومن جهة أخرى فإن القرآن الكرمي ُسَّى بعض اجلبال أبُسائها،كما يف قوله تعاىل عن      
يًّا﴿سيدان موسى:  ى جبل 25}مرمي: ﴾َواَنَديْ َناُه ِمن َجاِنِب الطُّوِر اأَلمْيَِن َوقَ رَّبْ َناُه َنَِ {. فسمَّ

الطور ابُسه، وهذا يرجح أن يكون البيان اإلهلي ُسَّى جبل اجلودي ابُسه، فيكون اجلودي 
جباًل معينًا كالطُّور متاماً، وهذا جاٍر على طريقة القرآن الكرمي يف تسمية بعض املواقع أبُسائها 

َنا﴿كما يف قوله تعاىل:  ْهِن َوِصْبٍغ لِّْْلِكِلَّيَ َوَشَجَرًة خَتْرُُج ِمن طُوِر َسي ْ  ﴾َء تَنُبُت اِبلدُّ
 {.52}املؤمنون: 

ٍ وليس لكلِّ جبٍل بعُض       يف كتب  اآلاثر الواردةومما يؤيد أن اجلودي اسٌم جلبٍل معَّيَّ
ابجلزيرة، تشاخمت  جبلٌ  : اجلوديُّ أنه قال عن جماهداحلديث، ومنها ما رواه الطربي بسنده 

. 14عليه نوحٍ  سفينةُ  تْ رسيَ ، وأُ هو هلل فلم يغرقْ  ق وتطاولت، وتواضعَ من الَغرَ  اجلبال يومئذٍ 
وهذه اآلاثر موقوفة على التابعَّي واتبعيهم، وكثري منها من قبيل اإلسرائيليات اليت ال مانع من 

 االستئناس هبا.
 القول الثاين: أن اجلودي اسٌم ملوضع  

قال هبذا الرأي ابن ِسيده، وجعله القول الراجح، وحكى األقوال األخرى بصيغة      
. وذكَر ذلك ابن منظور والزبيدي 15التمريض، فقال يف احملكم: "اجلودي موضٌع، وقيل جبٌل"

، فقد يُفهم من ذلك أهنما يرجحان ما قاله ابن سيده وإن مل يعزوا 16أبسلوب قريب من هذا
 النقل إليه.

ويبدو لنا أن ال تنايف بَّي قول بعضهم إن اجلودي اسم موضٌع وقول بعٍض آخر إنه جبٌل      
، إذ املعلوم أن املوضع أعمُّ من اجلبل، فهو يشمل كل مكان، كاجلبال واهلضاب  معَّيَّ
                                                 
43 ، تحقيق عبدالمعطي أمين قلعجي )بيروت: دار الكتب غريب الحديثابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي،  

.3/431ابن منظور، لسان العرب:  ؛4/419(، 4981-4111العلمية،   
41 ، تحقيق أحمد شاكر )بيروت: مؤسسة الرسالة، جامع البيان في تأويل القرآنالطبري، محمد بن جرير،  

4111-1111 ،)41/337.  
41 يده، علي بن إسماعيل،   ، تحقيق عبدالحميد هنداوي )بيروت: دار الكتب المحكم والمحيط األعظمابن سِّ

.7/134(، 1111-4114العلمية،   
41 بيدي: تاج العروس: 3/438ابن منظور، لسان العرب:   .7/134؛ الزَّ  

 

والسهول واألودية، فَمن قال إن اجلودي موضٌع جلأ إىل التعميم، ومل يقصد أن اجلودي ليس 
راد بقوله: موضٌع أنه مكاٌن معٌَّي، وذلك للردِّ على من قال إن اجلودي اسٌم لكل جباًل، وإمنا أ

ل  جبل؛ كما سبق عن املاوردي، أما َمن قال: إنه جبٌل معٌَّي فقد جلأ إىل التخصيص، ففصَّ
أكثر، وال فرق عمليًا بَّي القولَّي، وإن كان صنيع الفريق األخري أفضل الشتماله على مزيد 

 إيضاح.
ا يرجح أن اجلودي جبٌل وليس أي موضع أن رسوَّ السفينة على اجلبل بعد احنسار ومم     

الطوفان هو األمر الطبيعي املتوافق مع العقل واملنطق، ألن أعايل اجلبال أول ما ينكشف من 
{ 44}هود:  ﴾َواْستَ َوْت َعَلى اجْلُوِديِّ ﴿األرض إذا بدأ الطوفان ابالحنسار، وكل من يقرأ آية 

هنا رسْت على جبل. ومن جهة أخرى فإننا إذا جعلنا اجلودي َعَلمًا جلبل فإن قوله يشعر أ
َعكَ قِ ﴿تعاىل:  َّن مَّ نَّا َوبَ رََكاٍت َعَلْيَك َوَعَلى أَُمٍم ممِّ { 44}هود:  ﴾يَل اَي نُوُح اْهِبْط ِبَسالٍم مِّ

يكون اهلبوط فيه حمتماًل ملعنيَّي كما ذكر بعض املفسرين: أوهلما اهلبوط من السفينة إىل 
، أما إذا مل يكن 17األرض، والثاين اهلبوط من اجلبل إىل األرض ليعمروها ويعيشوا فيها بسالم

يمع اجلودي اُسًا جلبل فإن اهلبوط يكون من السفينة فقط، واالحتمال األول أرجح ألنه 
معنيَّي، وذلك جاٍر على أسلوب القرآن املعجز املتمثل يف التعبري عن املعاين الكثرية أبلفاظ 

 قليلة.

أن اجلودي جبٌل، ومن ذلك ما رواه البخاري عن جماهد  اآلاثر مث إنه قد ورَد يف بعض      
 .  14معلَّقاً أن اجلوديَّ جبل ابجلزيرة

 القول الثالث: أن اجلودي اسٌم جلبل معَّين 
وهذا القول قال به غالبية اللغويَّي، وهو الرأي الراجح وهللا أعلم كما تبَّي من مناقشة        

القولَّي السابقَّي. لكن أصحاب هذا القول اختلفوا اختالفًا كثريًا يف حتديِد موقِع هذا اجلبل، 
تداولة وكتب ألفاظ القرآن وغريبه ومعانيه ميكن حصر ولدى مراجعة أمهات املعاجم العربية امل

 ما قيل يف موضع اجلودي يف األقوال اآلتية:

                                                 
47 ، تحقيق علي عبد بع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والساآللوسي، محمود بن عبد هللا،  

.1/171(، 4141الباري عطية، )بيروت: دار الكتب العلمية، بيروت،   
48 ، تحقيق محمد زهير بن ناصر )بيروت: دار طوق الجامع الصحيحالبخاري، محمد بن إسماعيل،  

.1/71(، 4111النجاة،   
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اج - . وهو بعيد، إذ 12أنه جبل قرب آمد، وهي املعروفة اليوم بدايربكر. قال هبذا القول الزَّجَّ
 ليس يف دايربكر جبٌل معروٌف هبذا االسم.

هلذا القول، وال يُعَرف قائله، ونسبه الزَّبيدي إىل  . ومل نعثر على دليل50أنه جبٌل ابلشام -
 مبهٍم مستخدماً كلمة )قيل(. وليس يف بالد الشام جبل اُسه اجلودي.

. نسبه الزَّبيدي إىل غري معَّيَّ أيضاً. وهذا أضعف األقوال وهللا أعلم، إذ 51أنه جبٌل ابهلند -
ال يُعَرف يف اهلند جبل هبذا االسم. ومجيع األنبياء الذين قصَّ هللا تعاىل علينا قصصهم كانوا 
ى اليوم ابلشرق األوسط. ويؤيد ذلك أيضًا قوله تعاىل لسيدان  يف هذه املناطق القريبة اليت ُتسمَّ

َبارًَكاوَ ﴿: نوح { على قراءة َمن قرأ: َمنزاًِل، فاملنزل 52}املؤمنون:  ﴾ُقل رَّبِّ أَنزِْليِن ُمنَزال مُّ
، واألرض اليت يعيش عليها املسلمون أقرب إىل الربكة من غريها، 55املبارك هي األرض املباركة

 وهي اليت شهدت األحداث اليت مرَّت ابألنبياء السابقَّي.
. وذكَر ايقوت 53ابجلزيرة العربية. وقال بعضهم كالفريوزآابدي إنه جبل أَبَجأأنه جبل  -

، فيكون يف جزيرة العرب. لكن يتبَّي بعد التدقيق أن 54احلموي أن أجأ هو أحد جبلي طيء
هؤالء أرادوا التنبيه إىل أن مثة جباًل جبزيرة العرب يقال له اجلودي وهو غري اجلبل الذي رست 

َوت عليه سفينُة نوٍح، عليه وعبارة الفريوزآابدي: )عليه سفينة نوح،  واجلُوِديُّ: جبٌل ابجلزيرِة اْست َ
. وعلى هذا 55(. وقريب من ذلك عبارة ايقوت احلموي يف معجمهالسالم، وجبٌل أَبَجأَ 

 فاجلبل الذي يف اجلزيرة اُسه اجلودي، ولكنه ليس اجلبل الذي استوت عليه السفينة.
وليس املراد ابجلزيرة هنا جزيرة العرب ألن هذه األخرية ال ُتذَكر إال . 56أنه جبل ابجلزيرة -

 مقيَّدة، فُيقال: اجلزيرة العربية أو جزيرة العرب.
                                                 
49 اج، إبراهيم بن السَّري،   جَّ الجليل عبده شلبي )بيروت: عالم الكتب، ، تحقيق عبدمعاني القرآن وإعرابهالزَّ

بيدي: 3/438؛ ابن منظور، لسان العرب: 7/134. ويُنظر: ابن سيده، المحكم: 3/11، (4118-4988 ؛ الزَّ
.7/134تاج العروس:   

11 بيدي، تاج العروس:   .7/134الزَّ  
14 المصدر السابق.   
11 .47/38الطبري، جامع البيان:    
13 ، تحقيق لجنة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي القاموس المحيط. الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب 

بيدي، تاج العروس:  ؛4/171(، 1111-4111، 8)بيروت: مؤسسة الرسالة، ط .7/134الزَّ  
11 .1/481(، 4991، 1)بيروت: دار صادر، ط معجم البلدانالحموي، ياقوت بن عبدهللا،    
11 المصدر السابق.   
11 -4398، تحقيق أحمد صقر )بيروت: دار الكتب العلمية، غريب القرآنابن قتيبة، عبدهللا بن مسلم،  

حاح تاج العربية:  ؛4/111(، 4978 ؛ 4/171؛ الفيروزآبادي، القاموس المحيط: 1/114الجوهري، الص ِّ
(، 4999-4111، 1)صيدا: المكتبة العصرية، ط مختار الصحاحالرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر، 

13.  

 

اك - حَّ ل الفرَّاء أكثر فقال: إنه جبل 57أنه جبٌل قرب املوصل. وروي ذلك عن الضَّ . وفصَّ
 .54حَبَضنَّي من أرض املوصل

وهذه األقوال الثالثة األخرية متقاربة، وال تنايف بينها، . 59أنه جبل بَّي املوصل واجلزيرة -
اة بثمانَّي نسبًة إىل النفر الذين كانوا مع  ولذلك قال الزَّبيدي عند حديثه عن القرية املسمَّ

؛ فجمَع 12سيدان نوح عليه السالم يف السفينة: "ومثانَّي ابجلزيرة واملوصل من داير بين محدان"
يَر تنافيًا بينهما، والعلماء يسلكون مسلك التقريب يف تعيَّي املواقع، بَّي اجلزيرة واملوصل، ومل 

واملوصل كانت مشهورة كبرية يف زماهنم، فَنسبوا إليها ما كان قريبًا منها الشتهارها، وتلك 
ى اجلزيرة، فهي اسم لإلقليم، وال تزال هذه التسمية دارجًة يف سورية والعراق،  املنطقة ُتسمَّ

اطق املمتدة بَّي هنري دجلة والفرات، وتشمل املثلث احلدودي الواقع بَّي تركيا وُتطلق على املن
 وسورية والعراق وما حوله من املناطق. 

واملعروف عند علماء التفسري واحلديث ومن كتبوا يف التعريف ابلبلدان أن اجلودي يف      
تفسري من التابعَّي؛ وهم منطقة اجلزيرة أو يف املوصل، وروى ذلك الطربي أبسانيده عن أئمة ال

اك )ت: 324جماهد )ت:  ، والطربي تويف سنة: 13ه (334ه ( وقتادة )ت: 322ه ( والضحَّ
ه ، وهو من أئمة التفسري املتقدمَّي، ونقَل بعض املفسرين عن قتادة أن اجلبل يقع يف  132

ايقوت و  11ه  542، وهو ما ذكره ابن خرداذبة املتوىف سنة: 15ابقرَدى قرب جزيرة ابن عمر
وغريهم، وكذلك صرَّح بعض ُشرَّاح احلديث ممن شهد هلم القاصي والداين ابلتبحر  14احلموي

يف علم احلديث أن اجلودي يقع قرب جزيرة ابن عمر، ومن هؤالء القاضي عياض واملبارك بن 
 .  12األثري اجلزري والبدر العيين والقسطالين وغريهم

                                                 
17 ، تحقيق محمد علي الصابوني )مكة المكرمة: جامعة أم القرى، إعراب القرآن، أحمد بن محمد، النَّحَّاس 

4119 ،)3/311.  
18 اء، معاني القرآن:   اس، معاني القرآن: 1/41الفرَّ .3/311. ويُنظر: النحَّ  
19 .4/144األصفهاني، مفردات القرآن:    
31 بيدي، تاج العروس:   .31/338الزَّ  
34 .338و 41/337ان: الطبري، جامع البي   
31 ، تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس )الرياض: دار تفسير القرآنالسمعاني، منصور بن محمد،  

.1/341(، 4997-4148الوطن،   
33 .71(، 4889)بيروت: دار صادر،  المسالك والممالكابن خرداذبة، عبيدهللا بن عبدهللا،    
31 .1/479الحموي، معجم البلدان:    
31 ياض بن موسى،  اليحصبي،  )تونس: المكتبة العتيقة ودار التراث،  مشارق األنوار على صحاح اآلثارعِّ

)بيروت: دار إحياء التراث  عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيني، محمود بن أحمد، ؛ 4/419دت(، 
.41/148العربي، دت(،   
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اج - . وهو بعيد، إذ 12أنه جبل قرب آمد، وهي املعروفة اليوم بدايربكر. قال هبذا القول الزَّجَّ
 ليس يف دايربكر جبٌل معروٌف هبذا االسم.

هلذا القول، وال يُعَرف قائله، ونسبه الزَّبيدي إىل  . ومل نعثر على دليل50أنه جبٌل ابلشام -
 مبهٍم مستخدماً كلمة )قيل(. وليس يف بالد الشام جبل اُسه اجلودي.

. نسبه الزَّبيدي إىل غري معَّيَّ أيضاً. وهذا أضعف األقوال وهللا أعلم، إذ 51أنه جبٌل ابهلند -
ال يُعَرف يف اهلند جبل هبذا االسم. ومجيع األنبياء الذين قصَّ هللا تعاىل علينا قصصهم كانوا 
ى اليوم ابلشرق األوسط. ويؤيد ذلك أيضًا قوله تعاىل لسيدان  يف هذه املناطق القريبة اليت ُتسمَّ

َبارًَكاوَ ﴿: نوح { على قراءة َمن قرأ: َمنزاًِل، فاملنزل 52}املؤمنون:  ﴾ُقل رَّبِّ أَنزِْليِن ُمنَزال مُّ
، واألرض اليت يعيش عليها املسلمون أقرب إىل الربكة من غريها، 55املبارك هي األرض املباركة

 وهي اليت شهدت األحداث اليت مرَّت ابألنبياء السابقَّي.
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49 اج، إبراهيم بن السَّري،   جَّ الجليل عبده شلبي )بيروت: عالم الكتب، ، تحقيق عبدمعاني القرآن وإعرابهالزَّ

بيدي: 3/438؛ ابن منظور، لسان العرب: 7/134. ويُنظر: ابن سيده، المحكم: 3/11، (4118-4988 ؛ الزَّ
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11 بيدي، تاج العروس:   .7/134الزَّ  
14 المصدر السابق.   
11 .47/38الطبري، جامع البيان:    
13 ، تحقيق لجنة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي القاموس المحيط. الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب 

بيدي، تاج العروس:  ؛4/171(، 1111-4111، 8)بيروت: مؤسسة الرسالة، ط .7/134الزَّ  
11 .1/481(، 4991، 1)بيروت: دار صادر، ط معجم البلدانالحموي، ياقوت بن عبدهللا،    
11 المصدر السابق.   
11 -4398، تحقيق أحمد صقر )بيروت: دار الكتب العلمية، غريب القرآنابن قتيبة، عبدهللا بن مسلم،  

حاح تاج العربية:  ؛4/111(، 4978 ؛ 4/171؛ الفيروزآبادي، القاموس المحيط: 1/114الجوهري، الص ِّ
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13.  
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اك )ت: 324جماهد )ت:  ، والطربي تويف سنة: 13ه (334ه ( وقتادة )ت: 322ه ( والضحَّ
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 نتائج البحث:

أن لفظة اجلودي مشتقة من اجلود، وهو الكرم، والياء فيه ايء  الراجح عند علماء اللغة -
النسبة، ويوجد يف املسألة رأٌي آخر نراه ضعيفاً، ويتمثل يف أن اللفظة يف أصلها فعُل أمٍر 
خوطَب به األنثى، والذي ترجح عندان أنه ال دليل على كون لفظة )اجلودي( كلمة عربية، 

وإبداء اآلراء يف املسألة يفتقر إىل األدلة القاطعة، وعلى هذا فالبحث عن أصل اشتقاقها 
 وتبقى املسألة من قبيل الظنون.

ترجح لدينا أن اجلودي الوارد يف القرآن الكرمي اسٌم جلبٍل معٍَّي، وليس اُسًا لكل جبٍل كما  -
 ذكر بعض أهل اللغة، ودعواهم تلك ال تقوم على أساٍس صحيٍح.

واملعاجم ومفردات القرآن ذكروا أن اجلودي هو جبٌل يف املوصل أكثُر َمن صنَّفوا يف الغريب  -
أو يف اجلزيرة أو بينهما، وهذه األقوال متقاربة، ووردت عن بعض التابعَّي من أئمة التفسري، 

ضعف الرأي القائل بكونه جباًل ابهلند  وقد أوضحنا أن هذا القول هو الراجح، كما أوضحنا
 ية.أو ابلشام أو ابجلزيرة العرب

 فهرس املصادر واملراجع

، حتقيق هدى حممود قراعة، القاهرة: مكتبة اخلاَني، معاين القرآناألخفش، سعيد بن مسعدة اجملاشعي.  -
3433-3222. 

 ،دار الكتب العلمية ، بريوت:شرح األْشوين على ألفية ابن مالك. علي بن حممد بن عيسى ،اأُلْْشُوين -
3432 - 3224. 

، حتقيق صفوان عدانن الداودي، دمشق: دار املفردات يف غريب القرآناألصفهاين، احلسَّي بن حممد.  -
 .3435القلم، 

، حتقيق علي عبد الباري روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثايناآللوسي، حممود بن عبد هللا.  -
 .3432عطية، بريوت: دار الكتب العلمية، بريوت، 

، حتقيق حممد زهري بن انصر، بريوت: دار طوق النجاة، اجلامع الصحيحخاري، حممد بن إُساعيل. الب -
3455. 

 

، حتقيق عبد الرزاق املهدي، بريوت: دار إحياء الرتاث فقه اللغة وسّر العربيةالثعاليب، عبد امللك بن حممد.  -
 . 5225-3455العريب، 

، حتقيق عبداملعطي أمَّي قلعجي، بريوت: دار الكتب ديثغريب احلابن اجلوزي، عبدالرمحن بن علي.  -
 .3242-3422العلمية، 

حاح، اتج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري، إُساعيل بن محَّاد.  - ، حتقيق أمحد عبدالغفور صيَّاد، بريوت: الّصِ
 .3241-3421، 4دار العلم للماليَّي، ط

 . 3222، 5، بريوت: دار صادر، طمعجم البلداناحلموي، ايقوت بن عبدهللا.  -

 .3442، بريوت: دار صادر، املسالك واملمالكابن خرداذبة، عبيدهللا بن عبدهللا.  -

-3452، 2، صيدا: املكتبة العصرية، طخمتار الصحاحالرازي، حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر.  -
3222. 

، حتقيق جمموعة من احملققَّي، الكويت: موساتج العروس من جواهر القاالزَّبيدي، حممد مرتضى بن حممد.  -
 دار اهلداية، دت.

، حتقيق عبداجلليل عبده شليب، بريوت: عامل الكتب، معاين القرآن وإعرابهالزَّجَّاج، إبراهيم بن السَّري.  -
3424-3244. 

دار الوطن، ، حتقيق ايسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس، الرايض: تفسري القرآنالسمعاين، منصور بن حممد.  -
3434-3221. 

، حتقيق عبداحلميد هنداوي، بريوت: دار الكتب احملكم واحمليط األعظمابن ِسيده، علي بن إُساعيل.  -
 .5222-3453العلمية، 

، حتقيق خليل إبراهيم جفَّال، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، املخصَّصابن ِسيده، علي بن إُساعيل.  -
3431-3221. 

، حتقيق أمحد شاكر، بريوت: مؤسسة الرسالة، جامع البيان يف أتويل القرآنمد بن جرير. الطربي، حم -
3452-5222. 

 ، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، دت.عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيين، حممود بن أمحد.  -
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HZ NÛH’UN (A.S.) TUFÂN KISSASINI MAKASIDÜ’Ş-
ŞERÎA MERKEZLİ BİR OKUMA 

Mehmet CENGİZ* 

Öz: Kur’ân’ın dilinde rasûllerin (Nisâ 4/163) ve ûlu’l-azm peygamberlerin 
(Ahzâb 33/7) ilki olarak anlatılan Hz. Nuh (a.s.), Allah’ın dinini 
gönderildiği insanlara tebliğ etmek için var gücüyle çırpınan bir 
peygamberdir. Muhatap olduğu kavmi, tevhid dinine girmeyip putlara 
tapmakta ısrar edince Allah, o kavmin tümünü- O’na inanan azınlık hariç- 
su tufânıyla topluca helak etti. İslâm’ın temel kaynağı olan Kur’ân, Hz. Nuh 
(a.s) ve kavmi zamanında cereyan eden tufân hadisesinden bahsederken 
detaya dayanan birçok meselede bedihî bir dil kullanmaz. Meselâ, tufânın 
nerede gerçekleştiği, umûmiliği-husûsiliği, ne kadar süre devam ettiği, 
gemiye alınan insan sayısı, gemiye yüklenen dişi ve erkek her canlıdan 
(hayvandan) bir çiftin neyi kapsadığı, cûdî’nin ne anlama geldiği, tufândan 
sonra ne olduğu gibi birçok husus Kur’ân’da yoruma açık lafızlarla 
geçmiştir. Bunun kanaatimizce temelde iki sebebi vardır. Birincisi, Kur’ân, 
tufân ile ilgili birçok detayı akla ve ilme havale ederek insanı konuyla ilgili 
kendi cehdini ortaya koymaya sevk etmeyi amaçlamıştır. İkincisi de Kur’ân, 
bir peygamberin asırlar süren tevhid ve risâlet mücadelesinde Allah’a iman 
etmeyi inkâr edip putlara tapmakta ısrar eden inatçı bir kavmin tufânla 
helak edildiğini sayısız âyetlerde vurgulayarak zihinleri Allaha imana, 
peygambere itaate çevirmeyi amaçlamıştır. Bu iki temel sebebi ıspatlayan 
birçok örneği Kur’ân’da bulmak mümkündür. Kur’an, “…gemi, Cûdi’nin 
üzerinde oturdu.” (Hûd 11/44) âyetiyle durulan yerin özel bir isim mi 
yoksa bir sıfat mı olduğu hususunda akla ve ilme yol açıp onlara geniş bir 
araştırma alanı sunarken, “günahları yüzünden tufânda boğuldular…” 
(Nûh 71/25) âyetiyle de tûfânın, peygamberin çağrısına kulak vermeyip 
şirk hatasında ısrar nedeniyle gerçekleştirildiğini ifade eder. Görüldüğü 
gibi yalnız başına tûfân, Kur’ânın merkeze alıp konuştuğu bir hadise 
değildir. Kur’ân, tufân hadisesini muhatabına aktarırken tufânın 
büyüklüğünü tufânın merkezinde yer alan unsurların yüceliğini dikkatlere 
sunmayı hedeflemektedir. Bu tebliğimizde gayemiz, Hz. Nûh’un tufân 
kıssasına dair Kur’ân’ın makasıdü’ş-şerîasını tespit edip ortaya koymaktır. 
Anahtar Kelimeler: Fıkıh, Makâsıd, Kur’ân, Hz. Nûh, Kıssa, Tufân 
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A READING OF THE PROPHET NOAH’S FLOOD (P. B. U. H) WİTH 
THE CENTER RELATED TO MAQÂSİD SHARİYA 

 
Abstract: According to the written verses in the Qur'an, Hz. Noah (pbuh) is 
a prophet who is struggling with all his strenght, the first prophet to be sent 
of all prophets and the prophets with resolution and perseverance, 
conveying the God’s religion to the people to whom he is sent.When the 
folk to whom he was addressed insisted on worshiping idols and not in the 
religion of Tawhid, Allah destroyed all people with the flood of water, 
except for the minority people who believed in him. The Quran, the main 
source of Islam, does not use an apparent language depending upon details 
while it mentions about Noah (pbuh) and his tribe, the floods that taking 
place. For instance, many issues such as where the flood took place, how 
long publicness-privacy lasted, the number of people taken to the ship, 
what a couple of every male and female creature (animal) included in the 
ship covered, what it meant after the flood, what happened after the flood. 
Ithas been mentioned in the Quran with expressions open to interpretation. 
In our opinion, there are basically two reasons. Firstly, the Qur'an aims to 
guide peopleto reveal their own studying by referring many details about 
the flood by sending mind and knowledge. Secondly, the Qur'an aims to 
turn minds believing in God, to obey the faith, to the prophet, by 
emphasizing that a stubborn people being destroyed and denying believing 
in Allah, insisted on worshiping the idols in the centuries-long struggle for 
monotheism. It is possible to find many examples proving these two main 
reasons in the Qur’an. The Qur'an says, “... the ship landed on the Mountain 
Cudi.” (Hûd 11/44) led to reason and knowledge about whether the place 
emphasized is a special noun or an adjective, and they gave them a wide 
field of research, “and they were drowned in the flood because of their sins 
...” (Noah 71/25) It means that it was carried out due to insistence on the 
fault of shirk, not listening. As it is seen, the flood is not an incident that the 
Qur'an takes to the center and mentions. The Qur'an aims to present the 
magnitude of the flood to the attention of the elements in the center of the 
flood while narrating the flood incident to its addressee. Our aim in this 
study is to identify and reveal the Quran’s intentions in the frame of Sharia 
regarding the prophet Noah's flood story. 
Keywords: Fiqh, Intentions, Qur’an, Prophet Noah, Parable, the Flood 

Giriş 
َوُقاِصدُوالمفعولَُمْقصود ,Makâsıd kelimesi / َمقَاِصد ُ ُيَْقِصدُقصداُفَه   fiilinin قَصدَ

masdar’ı-mîmî’si olan َمْقَصد kelimesinin çoğuludur ve lugatte; itimad, 
emm (kasıt), istikamet, bir şeyi yapmak, hedef, talep, amaç, yönelme, 
irade anlamlarına gelmektedir.1 

                                                 
1  Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed el-Ezherî el-Herevî, Tehzîbu’l-Luğa (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, 

2001), “k-s-d”, 8/274, 15/459.; Ebû Nasr İsmâîl b. Hammâd el-Cevherî, es-Sihâh Tâcu’l-Luğa (Beyrut: Dâru’l-
İlmi li’l-Melâyîn, 1407/1987), “kasade”, 2/524.; Ebü’l-Feyz Muhammed el-Murtazâ b. Muhammed b. 
Muhammed b. Abdirrezzâk ez-Zebîdî, Tâcu’l-Arûs min Cevâhiri’l-Kâmûs (b.y.: Dâru’l-Hidâye, ts.), “kasade”, 

 

ُوالمفعولُ Şeriat kelimesi ise/ الشَّريعةَُ ُشاِرع، ُفهو ُوشريعةً، َُشْرًعا ُيَشَرع، شَرَع
 ,fiilinin mastarlarından bir isim olarak lugatte; din, millet (ümmet) َمْشروع
sünnet, kanun, yol, su içmede takip edilen güzergah (mevrid), gidilen 
apaçık istikamet (yol/minhac), eşik, suyun eğim yeri, apaçıklık (vudûh, 
izhâr) anlamlarına gelmektedir. 2  Istılahî olarak ise makâsıdü’ş-şerîa, 
şeriatın gayeleri demektir. Yani şâri’in şeriatın hükümlerinden her bir 
hükümde yerleştirdiği sırlar anlamını taşımaktadır. 3  Buna göre, 
makasıdü’ş-şerîa, Allah’ın Kur’ân’daki kelâmının muradıdır.  

Allah Teâlâ, muradının bir kısmını Kur’ân’ın yaklaşık üçte birini 
oluşturan kıssalar üzerinden kullarına beyan etmiştir. “Andolsun onların 
kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Kur’an, uydurulabilecek bir 
söz değildir; fakat o, kendinden öncekiler için onay, her şey için detaylı 
açıklama, iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir.”4 âyeti, 
Kur’ân kıssalarının gayelerine dair çarpıcı bir vurguyu içinde 
barındırmaktadır. Kur’ân kıssalarının en temel özelliği, “İşte bunlar 
gerçek haberlerdir/kıssalardır…” 5  âyetinde de ifade edildiği gibi 
gerçek/gerçekleşmiş olmalarıdır. Yani Kur’ân kıssaları hayalin ürettiği, 
vehim ve şüphenin kol gezdiği, vakıaya aykırı kıssalar değildir.6 Temel 
çerçevesiyle söyleyecek olursak Allah’ın emirlerine karşı gelen 
kavimlerin helâkla sonuçlanan akıbetlerini, Allah’ın kullarına 
zulmetmediğini, kulların kendi aleyhlerinde bir delil ortaya 
koymadıkları sürece Allah’ın onlara azap etmediğini, Allah’ın kendi 
emirlerine itaat eden kullarına sayısız mükafat hazırladığını, Allah’ın, 
kavminin kendisine yönelen şiddetine karşı son Peygamber Hz. 
Muhammed’i (s.a.s.) tesellisini, mü’minlerin elde ettikleri imanlarını 
muhafaza edip sebât etmelerini, Allah’ın kendi dininden yüz çeviren 
azgın kimseleri tehditlerini ve sayılan tüm bu alanlarda Allah’ın 
dercettiği hikmetlerini beyan etmeyi hedefleyen Kur’an kıssalarının7 Hz. 

                                                                                                              
9/36.; Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr b. Ferh el-Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’ân 
(Kahire: Dâru’l-Kutubi’l-Mısriyye, 1384/1964), 1/255, 4/45. 

2  Cevherî, es-Sihâh Tâcu’l-Luğa, “şera’a”, 3/1236.; Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, 21/259-260.; Zeynüddîn Ebû Abdillâh 
Muhammed b. Ebîbekr b. Abdilkâdir er-Râzî, Muhtâru’s-Sihâh (Beyrut: Mektebetu’l-Asriyye, 1420/1999), “ş-
r-a”, 163.; İbrâhîm Mustafâ vd. el-Mu’cemu’l-Vasît (b.y.: Dâru’d-Da’vet, ts.), 1/479.; Sa’dî Ebû Habîb, el-
Kâmusu’l-Fıkhî Luğaten ve İhtilâfen (Dımaşk: Dâru’l-Fikr, 1408/1988), 193.; Ahmed Muhtâr Abdulhamîd 
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5  Âl’i-İmrân 3/62.:   ال َقَصصُ  ََلُوَ  ٰهَذا ِان  
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ve’l-Edebî ve Ulûmi’l-İnsâniyyâti ve’l-İctimâ’ 12 (2017), 25-26. 
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A READING OF THE PROPHET NOAH’S FLOOD (P. B. U. H) WİTH 
THE CENTER RELATED TO MAQÂSİD SHARİYA 

 
Abstract: According to the written verses in the Qur'an, Hz. Noah (pbuh) is 
a prophet who is struggling with all his strenght, the first prophet to be sent 
of all prophets and the prophets with resolution and perseverance, 
conveying the God’s religion to the people to whom he is sent.When the 
folk to whom he was addressed insisted on worshiping idols and not in the 
religion of Tawhid, Allah destroyed all people with the flood of water, 
except for the minority people who believed in him. The Quran, the main 
source of Islam, does not use an apparent language depending upon details 
while it mentions about Noah (pbuh) and his tribe, the floods that taking 
place. For instance, many issues such as where the flood took place, how 
long publicness-privacy lasted, the number of people taken to the ship, 
what a couple of every male and female creature (animal) included in the 
ship covered, what it meant after the flood, what happened after the flood. 
Ithas been mentioned in the Quran with expressions open to interpretation. 
In our opinion, there are basically two reasons. Firstly, the Qur'an aims to 
guide peopleto reveal their own studying by referring many details about 
the flood by sending mind and knowledge. Secondly, the Qur'an aims to 
turn minds believing in God, to obey the faith, to the prophet, by 
emphasizing that a stubborn people being destroyed and denying believing 
in Allah, insisted on worshiping the idols in the centuries-long struggle for 
monotheism. It is possible to find many examples proving these two main 
reasons in the Qur’an. The Qur'an says, “... the ship landed on the Mountain 
Cudi.” (Hûd 11/44) led to reason and knowledge about whether the place 
emphasized is a special noun or an adjective, and they gave them a wide 
field of research, “and they were drowned in the flood because of their sins 
...” (Noah 71/25) It means that it was carried out due to insistence on the 
fault of shirk, not listening. As it is seen, the flood is not an incident that the 
Qur'an takes to the center and mentions. The Qur'an aims to present the 
magnitude of the flood to the attention of the elements in the center of the 
flood while narrating the flood incident to its addressee. Our aim in this 
study is to identify and reveal the Quran’s intentions in the frame of Sharia 
regarding the prophet Noah's flood story. 
Keywords: Fiqh, Intentions, Qur’an, Prophet Noah, Parable, the Flood 

Giriş 
َوُقاِصدُوالمفعولَُمْقصود ,Makâsıd kelimesi / َمقَاِصد ُ ُيَْقِصدُقصداُفَه   fiilinin قَصدَ

masdar’ı-mîmî’si olan َمْقَصد kelimesinin çoğuludur ve lugatte; itimad, 
emm (kasıt), istikamet, bir şeyi yapmak, hedef, talep, amaç, yönelme, 
irade anlamlarına gelmektedir.1 

                                                 
1  Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed el-Ezherî el-Herevî, Tehzîbu’l-Luğa (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, 

2001), “k-s-d”, 8/274, 15/459.; Ebû Nasr İsmâîl b. Hammâd el-Cevherî, es-Sihâh Tâcu’l-Luğa (Beyrut: Dâru’l-
İlmi li’l-Melâyîn, 1407/1987), “kasade”, 2/524.; Ebü’l-Feyz Muhammed el-Murtazâ b. Muhammed b. 
Muhammed b. Abdirrezzâk ez-Zebîdî, Tâcu’l-Arûs min Cevâhiri’l-Kâmûs (b.y.: Dâru’l-Hidâye, ts.), “kasade”, 

 

ُوالمفعولُ Şeriat kelimesi ise/ الشَّريعةَُ ُشاِرع، ُفهو ُوشريعةً، َُشْرًعا ُيَشَرع، شَرَع
 ,fiilinin mastarlarından bir isim olarak lugatte; din, millet (ümmet) َمْشروع
sünnet, kanun, yol, su içmede takip edilen güzergah (mevrid), gidilen 
apaçık istikamet (yol/minhac), eşik, suyun eğim yeri, apaçıklık (vudûh, 
izhâr) anlamlarına gelmektedir. 2  Istılahî olarak ise makâsıdü’ş-şerîa, 
şeriatın gayeleri demektir. Yani şâri’in şeriatın hükümlerinden her bir 
hükümde yerleştirdiği sırlar anlamını taşımaktadır. 3  Buna göre, 
makasıdü’ş-şerîa, Allah’ın Kur’ân’daki kelâmının muradıdır.  

Allah Teâlâ, muradının bir kısmını Kur’ân’ın yaklaşık üçte birini 
oluşturan kıssalar üzerinden kullarına beyan etmiştir. “Andolsun onların 
kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Kur’an, uydurulabilecek bir 
söz değildir; fakat o, kendinden öncekiler için onay, her şey için detaylı 
açıklama, iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir.”4 âyeti, 
Kur’ân kıssalarının gayelerine dair çarpıcı bir vurguyu içinde 
barındırmaktadır. Kur’ân kıssalarının en temel özelliği, “İşte bunlar 
gerçek haberlerdir/kıssalardır…” 5  âyetinde de ifade edildiği gibi 
gerçek/gerçekleşmiş olmalarıdır. Yani Kur’ân kıssaları hayalin ürettiği, 
vehim ve şüphenin kol gezdiği, vakıaya aykırı kıssalar değildir.6 Temel 
çerçevesiyle söyleyecek olursak Allah’ın emirlerine karşı gelen 
kavimlerin helâkla sonuçlanan akıbetlerini, Allah’ın kullarına 
zulmetmediğini, kulların kendi aleyhlerinde bir delil ortaya 
koymadıkları sürece Allah’ın onlara azap etmediğini, Allah’ın kendi 
emirlerine itaat eden kullarına sayısız mükafat hazırladığını, Allah’ın, 
kavminin kendisine yönelen şiddetine karşı son Peygamber Hz. 
Muhammed’i (s.a.s.) tesellisini, mü’minlerin elde ettikleri imanlarını 
muhafaza edip sebât etmelerini, Allah’ın kendi dininden yüz çeviren 
azgın kimseleri tehditlerini ve sayılan tüm bu alanlarda Allah’ın 
dercettiği hikmetlerini beyan etmeyi hedefleyen Kur’an kıssalarının7 Hz. 

                                                                                                              
9/36.; Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr b. Ferh el-Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’ân 
(Kahire: Dâru’l-Kutubi’l-Mısriyye, 1384/1964), 1/255, 4/45. 

2  Cevherî, es-Sihâh Tâcu’l-Luğa, “şera’a”, 3/1236.; Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, 21/259-260.; Zeynüddîn Ebû Abdillâh 
Muhammed b. Ebîbekr b. Abdilkâdir er-Râzî, Muhtâru’s-Sihâh (Beyrut: Mektebetu’l-Asriyye, 1420/1999), “ş-
r-a”, 163.; İbrâhîm Mustafâ vd. el-Mu’cemu’l-Vasît (b.y.: Dâru’d-Da’vet, ts.), 1/479.; Sa’dî Ebû Habîb, el-
Kâmusu’l-Fıkhî Luğaten ve İhtilâfen (Dımaşk: Dâru’l-Fikr, 1408/1988), 193.; Ahmed Muhtâr Abdulhamîd 
Ömer, Mu’cemu’l-Luğati’l-Arabiyyeti’l-Muasıra (b.y.: Âlemu’l-kütüb, 1429/2008), 2/1118. 

3  Allâl el-Fâsî, Makâsidu’ş-Şerîati’l-İslâmiyye ve Mekârimuhâ (b.y.: Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî, 1993), 7. 
4  Kur’ân Yolu (Erişim 15 Mayıs 2021), Yûsuf 12/111.:   َل َبابِ   ِِلُ۬وِل  ِعب  َرة   َقَصِصِهم   ۪ف  َكانَ  َلَقد تَ ٰرى َح۪ديثا   َكانَ  َما اِل  َ  ۪ذيال   َتص ۪ديقَ  َوٰلِكن   يُ ف   يََدي هِ  بَ ي 

ء   ُكل ِ  َوتَ ف ۪صيلَ  َة   َوُهد ى َشي    يُ ؤ ِمُنونَ  لَِقو م   َوَرْح 
5  Âl’i-İmrân 3/62.:   ال َقَصصُ  ََلُوَ  ٰهَذا ِان  
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6  Hüseyin b. Alî ez-Zûmî, “Simâtu’d-Dâiyye Ru’yetun Kur’âniyyetun li Numûzeci Nûh Aleyhi’s-Selâm”, 
Havliyyetu Kulliyyeti’d-Dirâsâti’l-İslâmiyye ve’l-Arabiyye li’l-Benât 34/2 (ts.), 639. 

7  Berâhîmî Abbâs, “el-Makâsidu’ş-Şer’îyyetu li’l-Kısasi’l-Kur’ânî min Hilâli Sureti Nûh” Mecelletu’l-Funûnî 
ve’l-Edebî ve Ulûmi’l-İnsâniyyâti ve’l-İctimâ’ 12 (2017), 25-26. 
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Mûsâ (a.s.) ve Hz. İbrâhîm (a.s.) kıssaları gibi en çok tekrar edilen bir 
kıssası da Hz. Nûh’un (a.s.) tufân kıssasıdır. 

Hz. Nûh; İbrâhîm, Mûsâ, Îsâ ve Muhammed (aleyhimusselâm) ile 
birlikte ûlu’l-azm olarak tabir edilen beş peygamberden biridir. Ûlu’l-
azm peygamberlerin en belirgin özellikleri onların azimde ve sabırda 
öncü olmaları, Allah’ın emrine dayanan murakabeyle nefislerini tezkiye 
etmeleri, kendi ümmetlerini ıslah etmede yılmaz bir mücadeleye sahip 
olmaları ve bu uğurda her türlü eziyete katlanmalarıdır.8 Rasûllerin9 ve 
ûlu’l-azm10 peygamberlerin ilki olan Hz. Nûh’un isminin Kur’ân’da tam 
43 âyette, kıssasının da 29 surede11 zikredilmesi göstermektedir ki Allah 
Teâlâ, Hz. Nûh’un tevhid mücadelesini kıymetli kabul ederek onu 
defaatle zikretmiş ve kullarının tefekkürlerine ibretlik bir hadise olarak 
sunmuştur. Kur’ân’ın, Nûh adıyla isimlendirilen 71. suresi baştan sonra 
Hz. Nuh’un tevhid mücadelesini müstakil olarak anlattığı halde diğer 
bazı kıssalarından farklı olarak Hz. Nuh’un kıssasını birçok suresinde ve 
parçacı bir yöntemle bizlere aktarmasını Allah’ın, kıssanın her bir 
parçasında müstakil olarak bir gayeyi/gayeleri tefekkürümüze sunup 
akletme noktasında derinleşmemizi ve netice olarak ibret almamızı 
amaçladığı şeklinde makâsıd merkezli bir okumayla okumak 
mümkündür. Zira Allah Teâlâ, özellikle peygamberlerin kıssalarını 
aktarırken vahiy mücadelesinde onların sadece uğradıkları meşakkatleri 
bize aktarmayı salt amaç olarak belirlemez, bilakis peygamberlerini 
sonradan gelen müminler için uyulmaları gereken bir kudve/prototip 
olarak takdim eder. “Andolsun ki, sizin için/içinizden, Allah’a ve ahiret 
gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için Rasûlullah’ta 
güzel bir örneklik vardır.”12 âyeti bu hususa işaret etmektedir. 

Yine Kur’ân’ın Hz. Nuh’un tufân kıssasının zikredildiği surelerde 
ve âyetlerde mekanlar, zamanlar ve isimler gibi hususları tayin etmeyen 
ve hadisenin detaylarına girmeyen bir uslup kullanması, Allah’ın tufâna, 
dolayısıyla kâfir bir kavmin tümden helâkına sebep olan sebepleri ön 

                                                 
8  Alî Muhammed Muhammed Sallâbî, Nûh ve’t-Tûfânu’l-Azîm (b.y.: Dâru İbn Kesîr, ts.), 87. 
9  en-Nisâ 4/163.:  ٓ نَٓا ِاّن ا اِلَي كَ  اَو َحي   نَٓ  َكمَٓ َ  نُوح   ِاٰل  ااَو َحي   نَٓا بَ ع ِد۪ه   ِمن   َوالن ِبي۪  َباطِ  َويَ ع ُقوبَ  َوِاس ٰحقَ  َوِاْس ٰ۪عيلَ  اِب  ٰر۪هيمَ  ِالٰٓ  َواَو َحي   َس  َنا َوُسَلي ٰمَن   َوٰهُرونَ  َويُوُنسَ  َواَي وبَ  َو۪عيٰسى َواِل   َوٰاتَ ي  

دَ   ,Biz Nûh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik ve İbrâhim’e“  زَبُورا    َداُوُ۫
İsmâil’e, İshak’a, Ya‘kūb’a, torunlara, Îsâ’ya, Eyyûb’a, Yûnus’a, Hârûn’a ve Süleyman’a vahyettik. Dâvûd’a da 
Zebûr’u verdik.”. 

10  Kur’an, ûlu’l-azm peygamberlerden şöyle bahsetmektedir:   ّنَ  َوِاذ َ  ِمنَ  َاَخذ  ّنَ  َمر َيَم  اب نِ  َو۪عيَسى َوُموٰسى َواِب  ٰر۪هيمَ  نُوح   َوِمن   َوِمن كَ  ۪ميثَاقَ ُهم   الن ِبي۪   َوَاَخذ 
ُهم     ۪ميثَاقا   ِمن  

 
 Hani bütün peygamberlerden; senden, Nûh’tan, İbrâhim’den, Mûsâ’dan, Meryem oğlu Îsâ’dan“  َغ۪ليظا 

sadâkat sözü almıştık, onlardan ağır sorumluluk taşıyan bir söz almıştık.” bk. el-Ahzâb 33/7. 
11  Hz. Nûh’un tufân kıssasının zikredildiği 29 sure -mushaf tertibine göre- şunlardır: 1. Âl’i-İmrân, 2. Nisâ, 3. 

En’âm, 4. A’râf, 5. Tevbe, 6. Yûnus, 7. Hûd, 8. İbrâhîm, 9. İsrâ, 10. Meryem, 11. Enbiyâ, 12. Hac, 13. 
Mü’minûn, 14. Furkân, 15. ‘Ankebût, 16. Ahzâb, 17. Saffât, 18. Şu’arâ, 19. Sâd, 20. Mü’min (Ğâfir), 21. Şûrâ, 
22. Kâf, 23. Zâriyât, 24. Necm, 25. Kamer, 26. Hadîd, 27. Tahrîm, 28. Hakka, 29. Nûh. 

12  el-Ahzâb 33/21.:   َوة   الٰ ِ  َرُسولِ  ۪ف  َلُكم   َكانَ  َلَقد ِٰخرَ  َوال يَ و مَ  الٰ َ  يَ ر ُجوا َكانَ  ِلَمن   َحَسَنة   اُس    َك۪ثريا   الٰ َ  َوذََكرَ  اِل 

 

planda tuttuğu ve mü’minlerin bu sebepler üzerinde yoğunlaşmaları 
gerektiği gayesini ortaya çıkarmak mümkündür. Kanaatimizce bu 
hikmetlerden dolayı Allah, Kur’ân’da düşünce açısından bile insanı 
ziyadesiyle etkileyen tufân kıssasında dahi zihinlerin meşgul olup aslî 
gayeden uzaklaşmalarını önlemek için tafsilata girmemiştir. 

1. HZ. NÛH’UN (A.S.) TUFÂN KISSASINDA KUR’ÂN’IN 
MAKÂSIDÜ’Ş-ŞERÎASI 

Kur’ân’da geçen Hz. Nûh’un (a.s.) tufân kıssasının makasıdü’ş-
şerîa’ya dahil olan temel bazı gayelerini şu şekilde tefekkür etmek isteriz: 

1. 1. İnsanın Aslî Kimliği: Tevhid 
İnsanda asıl olan tevhiddir. Şirk sonradan ortaya çıkan geçici bir 

haldir. Zira ilk insan olan Âdem (a.s.) yalnızca Allah’a tapan ve ona şirk 
koşmayan bir nebî idi. Allah onun çocuklarına da tevhidi öğretmişti. Hz. 
Peygamber’in (s.a.s.), Ebû Zerr’in (r.a.) “Ya Nebîyellâh! Âdem (de) nebî 
miydi?” sorusuna “evet, Allah’ın, kendi eliyle yaratıp ruhunu üflediği 
mükellem/Allah’ın kendisiyle konuştuğu bir nebî idi”13 şeklindeki hadisi 
de bu gerçeğe bir delildir.14 İbn Abbas’tan (r.a.) rivayet edilen, “Âdem ile 
Nûh arasında on asır vardı. Hepsi haktan olan bir şeriat üzerindeydiler. 
Ne zaman ki ihtilaf ettiler, Allah nebîler ve rasûller gönderdi ve (nihayet) 
Kitâbını indirdi ve onlar tek bir ümmet oldular.”15 hadisine göre insanlar 
asırlar boyunca istikamet çizgisini koruyarak tevhid/fıtrat dini üzerinde 
kalmışlardır. Bu uzun zaman diliminden sonra insanlar tevhitten sapıp 
şirke düşünce Allah, Hz. Nuh’u (a.s.) onlara peygamber olarak 
gönderdi.16 Ancak tek bir Allah’a tapmayı bırakıp putlara tapmakta kök 
salmış bir kavmi imanla buluşturmaya çırpınan Hz. Nuh’un işi kolay 
değildi. Zira Onun kavmi putlara tapmada ve taptıkları bu putları 
savunmada azgın bir safhaya varmıştı. 

Hz. Abbas’ın (r.a.) rivayet ettiği bir hadise göre câhiliyye Arapları 
tarafından da aynı isimlerle birer ilah olarak kabul edilip tapınılan Vedd, 
Suvâ’, Yağûs, Yaûk ve Nesr isimli putlar Hz. Nuh’un kavminin şiddetli 

                                                 
13  Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, nşr. Şu’ayb el-

Arnavût ve diğerleri, (b.y.: Müessesetu’r-Risâle, 1421/2001), 36/618 (No. 22288).:  : أََو َنِبٌّ َكاَن آَدُم قَاَل: " قَاَل: قُ ل ُت ََي َنِِب  الِ 
ُ بَِيِدِه، ُُث  نَ َفَخ ِفيِه ُروَحهُ  . َنِِبٌّ ُمَكل م  َخَلَقُه ال   نَ َعم 

14  Sallâbî, Nûh ve’t-Tûfânu’l-Azîm 35. 
15  Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el- Müstedrek ‘ale’s-Sahîheyn 

(Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1411/1990), 2/480.:  :ُهَما، قَاَل َ آَدَم، َونُوح  َعَشَرُة قُ ُرون  ُكل ُهم  َعَلى َشرِيَعة  »َعِن اب ِن َعب اس  َرِضَي ال ُ َعن   َكاَن بَ ي 
ُ الن ِبيِ َي َوال ُمر َسِليَ  تَ َلُفوا بَ َعَث ال  ، فَ َلم ا اخ  َقِ  َوأَن  َزَل ِكَتابَُه َفَكانُوا أُم ة  َواِحَدة   ِمَن اْل   

16  Nûh 71/2.:  ٓ اَ۪ليم   َعَذاب   ََي تِيَ ُهم   اَن   قَ ب لِ  ِمن   قَ و َمكَ  اَن ِذر   اَن   قَ و ِمه۪ٓ  ِاٰل  نُوحا   اَر َسل َنا ِاّن  “Biz Nûh’u, ‘Kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden 
önce halkını uyar’ diyerek kavmine gönderdik.” 
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Mûsâ (a.s.) ve Hz. İbrâhîm (a.s.) kıssaları gibi en çok tekrar edilen bir 
kıssası da Hz. Nûh’un (a.s.) tufân kıssasıdır. 

Hz. Nûh; İbrâhîm, Mûsâ, Îsâ ve Muhammed (aleyhimusselâm) ile 
birlikte ûlu’l-azm olarak tabir edilen beş peygamberden biridir. Ûlu’l-
azm peygamberlerin en belirgin özellikleri onların azimde ve sabırda 
öncü olmaları, Allah’ın emrine dayanan murakabeyle nefislerini tezkiye 
etmeleri, kendi ümmetlerini ıslah etmede yılmaz bir mücadeleye sahip 
olmaları ve bu uğurda her türlü eziyete katlanmalarıdır.8 Rasûllerin9 ve 
ûlu’l-azm10 peygamberlerin ilki olan Hz. Nûh’un isminin Kur’ân’da tam 
43 âyette, kıssasının da 29 surede11 zikredilmesi göstermektedir ki Allah 
Teâlâ, Hz. Nûh’un tevhid mücadelesini kıymetli kabul ederek onu 
defaatle zikretmiş ve kullarının tefekkürlerine ibretlik bir hadise olarak 
sunmuştur. Kur’ân’ın, Nûh adıyla isimlendirilen 71. suresi baştan sonra 
Hz. Nuh’un tevhid mücadelesini müstakil olarak anlattığı halde diğer 
bazı kıssalarından farklı olarak Hz. Nuh’un kıssasını birçok suresinde ve 
parçacı bir yöntemle bizlere aktarmasını Allah’ın, kıssanın her bir 
parçasında müstakil olarak bir gayeyi/gayeleri tefekkürümüze sunup 
akletme noktasında derinleşmemizi ve netice olarak ibret almamızı 
amaçladığı şeklinde makâsıd merkezli bir okumayla okumak 
mümkündür. Zira Allah Teâlâ, özellikle peygamberlerin kıssalarını 
aktarırken vahiy mücadelesinde onların sadece uğradıkları meşakkatleri 
bize aktarmayı salt amaç olarak belirlemez, bilakis peygamberlerini 
sonradan gelen müminler için uyulmaları gereken bir kudve/prototip 
olarak takdim eder. “Andolsun ki, sizin için/içinizden, Allah’a ve ahiret 
gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için Rasûlullah’ta 
güzel bir örneklik vardır.”12 âyeti bu hususa işaret etmektedir. 

Yine Kur’ân’ın Hz. Nuh’un tufân kıssasının zikredildiği surelerde 
ve âyetlerde mekanlar, zamanlar ve isimler gibi hususları tayin etmeyen 
ve hadisenin detaylarına girmeyen bir uslup kullanması, Allah’ın tufâna, 
dolayısıyla kâfir bir kavmin tümden helâkına sebep olan sebepleri ön 

                                                 
8  Alî Muhammed Muhammed Sallâbî, Nûh ve’t-Tûfânu’l-Azîm (b.y.: Dâru İbn Kesîr, ts.), 87. 
9  en-Nisâ 4/163.:  ٓ نَٓا ِاّن ا اِلَي كَ  اَو َحي   نَٓ  َكمَٓ َ  نُوح   ِاٰل  ااَو َحي   نَٓا بَ ع ِد۪ه   ِمن   َوالن ِبي۪  َباطِ  َويَ ع ُقوبَ  َوِاس ٰحقَ  َوِاْس ٰ۪عيلَ  اِب  ٰر۪هيمَ  ِالٰٓ  َواَو َحي   َس  َنا َوُسَلي ٰمَن   َوٰهُرونَ  َويُوُنسَ  َواَي وبَ  َو۪عيٰسى َواِل   َوٰاتَ ي  

دَ   ,Biz Nûh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik ve İbrâhim’e“  زَبُورا    َداُوُ۫
İsmâil’e, İshak’a, Ya‘kūb’a, torunlara, Îsâ’ya, Eyyûb’a, Yûnus’a, Hârûn’a ve Süleyman’a vahyettik. Dâvûd’a da 
Zebûr’u verdik.”. 

10  Kur’an, ûlu’l-azm peygamberlerden şöyle bahsetmektedir:   ّنَ  َوِاذ َ  ِمنَ  َاَخذ  ّنَ  َمر َيَم  اب نِ  َو۪عيَسى َوُموٰسى َواِب  ٰر۪هيمَ  نُوح   َوِمن   َوِمن كَ  ۪ميثَاقَ ُهم   الن ِبي۪   َوَاَخذ 
ُهم     ۪ميثَاقا   ِمن  

 
 Hani bütün peygamberlerden; senden, Nûh’tan, İbrâhim’den, Mûsâ’dan, Meryem oğlu Îsâ’dan“  َغ۪ليظا 

sadâkat sözü almıştık, onlardan ağır sorumluluk taşıyan bir söz almıştık.” bk. el-Ahzâb 33/7. 
11  Hz. Nûh’un tufân kıssasının zikredildiği 29 sure -mushaf tertibine göre- şunlardır: 1. Âl’i-İmrân, 2. Nisâ, 3. 

En’âm, 4. A’râf, 5. Tevbe, 6. Yûnus, 7. Hûd, 8. İbrâhîm, 9. İsrâ, 10. Meryem, 11. Enbiyâ, 12. Hac, 13. 
Mü’minûn, 14. Furkân, 15. ‘Ankebût, 16. Ahzâb, 17. Saffât, 18. Şu’arâ, 19. Sâd, 20. Mü’min (Ğâfir), 21. Şûrâ, 
22. Kâf, 23. Zâriyât, 24. Necm, 25. Kamer, 26. Hadîd, 27. Tahrîm, 28. Hakka, 29. Nûh. 

12  el-Ahzâb 33/21.:   َوة   الٰ ِ  َرُسولِ  ۪ف  َلُكم   َكانَ  َلَقد ِٰخرَ  َوال يَ و مَ  الٰ َ  يَ ر ُجوا َكانَ  ِلَمن   َحَسَنة   اُس    َك۪ثريا   الٰ َ  َوذََكرَ  اِل 

 

planda tuttuğu ve mü’minlerin bu sebepler üzerinde yoğunlaşmaları 
gerektiği gayesini ortaya çıkarmak mümkündür. Kanaatimizce bu 
hikmetlerden dolayı Allah, Kur’ân’da düşünce açısından bile insanı 
ziyadesiyle etkileyen tufân kıssasında dahi zihinlerin meşgul olup aslî 
gayeden uzaklaşmalarını önlemek için tafsilata girmemiştir. 

1. HZ. NÛH’UN (A.S.) TUFÂN KISSASINDA KUR’ÂN’IN 
MAKÂSIDÜ’Ş-ŞERÎASI 

Kur’ân’da geçen Hz. Nûh’un (a.s.) tufân kıssasının makasıdü’ş-
şerîa’ya dahil olan temel bazı gayelerini şu şekilde tefekkür etmek isteriz: 

1. 1. İnsanın Aslî Kimliği: Tevhid 
İnsanda asıl olan tevhiddir. Şirk sonradan ortaya çıkan geçici bir 

haldir. Zira ilk insan olan Âdem (a.s.) yalnızca Allah’a tapan ve ona şirk 
koşmayan bir nebî idi. Allah onun çocuklarına da tevhidi öğretmişti. Hz. 
Peygamber’in (s.a.s.), Ebû Zerr’in (r.a.) “Ya Nebîyellâh! Âdem (de) nebî 
miydi?” sorusuna “evet, Allah’ın, kendi eliyle yaratıp ruhunu üflediği 
mükellem/Allah’ın kendisiyle konuştuğu bir nebî idi”13 şeklindeki hadisi 
de bu gerçeğe bir delildir.14 İbn Abbas’tan (r.a.) rivayet edilen, “Âdem ile 
Nûh arasında on asır vardı. Hepsi haktan olan bir şeriat üzerindeydiler. 
Ne zaman ki ihtilaf ettiler, Allah nebîler ve rasûller gönderdi ve (nihayet) 
Kitâbını indirdi ve onlar tek bir ümmet oldular.”15 hadisine göre insanlar 
asırlar boyunca istikamet çizgisini koruyarak tevhid/fıtrat dini üzerinde 
kalmışlardır. Bu uzun zaman diliminden sonra insanlar tevhitten sapıp 
şirke düşünce Allah, Hz. Nuh’u (a.s.) onlara peygamber olarak 
gönderdi.16 Ancak tek bir Allah’a tapmayı bırakıp putlara tapmakta kök 
salmış bir kavmi imanla buluşturmaya çırpınan Hz. Nuh’un işi kolay 
değildi. Zira Onun kavmi putlara tapmada ve taptıkları bu putları 
savunmada azgın bir safhaya varmıştı. 

Hz. Abbas’ın (r.a.) rivayet ettiği bir hadise göre câhiliyye Arapları 
tarafından da aynı isimlerle birer ilah olarak kabul edilip tapınılan Vedd, 
Suvâ’, Yağûs, Yaûk ve Nesr isimli putlar Hz. Nuh’un kavminin şiddetli 

                                                 
13  Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, nşr. Şu’ayb el-

Arnavût ve diğerleri, (b.y.: Müessesetu’r-Risâle, 1421/2001), 36/618 (No. 22288).:  : أََو َنِبٌّ َكاَن آَدُم قَاَل: " قَاَل: قُ ل ُت ََي َنِِب  الِ 
ُ بَِيِدِه، ُُث  نَ َفَخ ِفيِه ُروَحهُ  . َنِِبٌّ ُمَكل م  َخَلَقُه ال   نَ َعم 

14  Sallâbî, Nûh ve’t-Tûfânu’l-Azîm 35. 
15  Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el- Müstedrek ‘ale’s-Sahîheyn 

(Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1411/1990), 2/480.:  :ُهَما، قَاَل َ آَدَم، َونُوح  َعَشَرُة قُ ُرون  ُكل ُهم  َعَلى َشرِيَعة  »َعِن اب ِن َعب اس  َرِضَي ال ُ َعن   َكاَن بَ ي 
ُ الن ِبيِ َي َوال ُمر َسِليَ  تَ َلُفوا بَ َعَث ال  ، فَ َلم ا اخ  َقِ  َوأَن  َزَل ِكَتابَُه َفَكانُوا أُم ة  َواِحَدة   ِمَن اْل   

16  Nûh 71/2.:  ٓ اَ۪ليم   َعَذاب   ََي تِيَ ُهم   اَن   قَ ب لِ  ِمن   قَ و َمكَ  اَن ِذر   اَن   قَ و ِمه۪ٓ  ِاٰل  نُوحا   اَر َسل َنا ِاّن  “Biz Nûh’u, ‘Kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden 
önce halkını uyar’ diyerek kavmine gönderdik.” 



2.Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu

2nd International Symposium of The Flood, Noah’s Ark And Mount Cudi 

618
 

bir savunuyla taptıkları putlardı. Hakikatte ise Hz. Nuh’un kavminden 
birer salih insanın isimleri olan bu beş putun ilahlara dönüşme serüveni 
de aynı rivayette şöyle geçmektedir: “Hz. Nuh’un kavminden olan bu 
salih insanlar ölünce kavmi, şeytanın vahyi/telkini ile onların 
heykellerini diktiler ve onları ölmüş salih insanların isimleriyle 
isimlendirdiler. Her ne kadar önceleri bu heykellere tapılmadı ise de 
sonraki zamanlarda bu heykelleri yapan insanların/ataların ölmesi ve 
heykellerle ilgili gerçek bilginin zamanla unutulup ortadan kalkması 
sonucunda sonradan gelen yeni nesil tarafından bu heykellere/putlara 
tapıldı.” 17  “Dediler ki sakın ilâhlarınızı bırakmayın; hele Ved’den, 
Suvâ’dan, Yegūs’tan, Yeûk’tan ve Nesr’den asla vazgeçmeyin!”18 âyeti 
Hz. Nuh’un kavminin putlara tapmada büyük bir direnç gösterdiğini 
göstermektedir. Bahsi geçen rivayete dayanılarak denilebilir ki “insanlar 
Hz. Nuh’a varıncaya kadar tevhid inancı üzerinde kalmış ve putperestlik 
ilk defa Hz. Nuh’un kavmiyle ortaya çıkmıştır.”19 Böylece Hz. Nuh, Allah 
tarafından bir topluma inzâr/uyarma ve tevhide çağırma vazifesiyle 
gönderilen ilk peygamber olmuştur. 20  Kıyametle ilgili bir hadisin bir 
cümlesi de Hz. Nûh’un yeryüzüne gönderilen ilk rasûl olma özelliğine 
delalet etmektedir: “…kıyamet günü insanlar Nûh’a (a.s.) gidip, ey Nûh! 
sen yeryüzündeki ilk rasûlsün ve Allah, seni َعْبدًاَُشك وًرا/çok şükreden kul 
olarak isimlendirmiştir bize şefaat için rabbine yalvar!...”21 

Hz. Nuh’un tevhid mücadelesinde esas hedefi, nefislerine küfrün 
yerleşip karar kıldığı azgınlaşmış kavmini imana ulaştırıp Yalnızca 
Allah’a kulluk edecekleri bir bünyeye kavuşturmaktı. Bunun için de O, 
Allah’ın kendisine öğrettiği tüm tebliğ metotlarını kullanıyordu. Hz. 
Nuh, َُُِواَ۪طيع وِنُ َُواتَّق وه ُُّللٰاَُُاْعب د واُاَن  “Allah’a kulluk edin; O’na karşı gelmekten 
sakının ve bana itaat edin!”22 va’dine karşılık Allah’ın kendi kavmini 
uhrevî ve dünyevî iki büyük nimetle nimetlendireceğini müjdeliyordu: 
Uhrevî müjde, ُُْذ ن وبِك مُُِْمنُُْلَـك مُُْيَْغِفر  “Allah, sizin günahlarınızı 
bağışlasın/bağışlar…” 23  âyetinde geçtiği üzere Allah’ın, Hz. Nuh’un 
kavminin günahlarını bağışlamayı tekeffül etmesidir. Tâberî (ö.310/923), 
                                                 
17  Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu‘fî el-Buhârî, el-Câmiu’s-Sahîh, nşr. Muhammed Züheyr b. 

Nâsir en-Nâsir, (b.y.: Dâru’t-Tavki’n-Necât, 1422), “Tefsîru’l-Kur’ân”, 333 (No. 4920).:  ،ُهَما َعِن اب ِن َعب اس  َرِضَي ال ُ َعن  
َمِة اجلَن َدِل،» ، َوأَ  َصاَرِت اأَلو ََثُن ال ِِت َكاَنت  ِف قَ و ِم نُوح  ِف الَعَرِب بَ ع ُد أَم ا َودٌّ َكاَنت  ِلَكل ب  ِبَدو  َو ِف، ِعن َد َسَبإ ، َوأَم ا ُسَواع  َكاَنت  َِلَُذي ل  م ا يَ ُغوُث َفَكاَنت  ِلُمرَاد ، ُُث  لَِبِِن ُغطَي ف  ِِبجل 

َاُء رَِجال  َصاِْلِيَ  يَ َر ِِلِل ِذي الَكاَلِع، َأْس  ر  َفَكاَنت  ِْلِم  َداَن، َوأَم ا َنس  ، فَ َلم ا َهَلُكوا أَو َحىَوأَم ا يَ ُعوُق َفَكاَنت  َِلَم  الش ي طَاُن ِإَل قَ و ِمِهم ، أَِن ان ِصُبوا ِإَل ََمَاِلِسِهُم ال ِِت َكانُوا   ِمن  قَ و ِم نُوح 
، َحَّت  ِإَذا َهَلَك أُولَِئَك َوتَ َنس َخ ال َائِِهم ، فَ َفَعُلوا، فَ َلم  تُ ع َبد  «ِعل ُم ُعِبَدت  ََي ِلُسوَن أَن َصاِب  َوَْس وَها ِبَِْس    

18  Nûh 71/23.: َوَِل  َودا   َتَذُرن   َوَِل  ٰاَِلََتُكم   َذُرن  تَ  َِل  َوقَاُلوا  
 
را    َويَ ُعوقَ  يَ ُغوثَ  َوَِل  ُسَواعا    َوَنس 

19  Ömer Faruk Harman, “Nûh”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Erişim 16 Temmuz 2021). 
20  Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî et-Taberî, Târhu’r-Rüsül ve’l-Mülûk (Beyrut: Dâru’t-Turâs, 

1387), 1/178. 
21  Buhârî, “Tefsîru’l-Kur’ân”, 190 (No. 4712). 
22  Nûh 71/3. 
23  Nûh 71/4. 

 

âyette geçen من/min edatının iki türlü kullanıma sahip olduğunu, birinci 
tür kullanımda “min” edatının sadece “ba’ziyyet/bir kısım” anlamını 
sunduğunu, ikinci tür kullanımda ise عن/’an edatının من/min edatı 
yerine kullanılmasının mümkün olduğunu ve bu haliyle “min”in 
ba’ziyyet değil, “cem’iyyet/tümü” anlamını ortaya çıkardığını, 
dolayısıyla bu âyetin ikinci tür anlamıyla tefsir edilmeye elverişli 
olduğunu söylemektedir. Buna göre Allah, sadece kendisine ibadet 
edilmek, kendisine karşı takva sahibi olmak ve gönderdiği peygamberine 
itaat edilmek şartıyla Hz. Nuh’un kavminin hem cezası va’d edilmiş hem 
de cezası va’d edilmemiş tüm günahlarını bağışlamayı bir müjde olarak 
inzal buyurmuştur.24 Dünyevî müjde ise ُْْرك م ٰٓىَُوي َؤخ ِ ىُ ُاََجلُ ُاِل  َسمًّ ُم   “ve sizi belli 
bir vâdeye kadar te’hir etsin (muâheze etmeden yaşatsın)…”25 âyetinde 
geçtiği üzere Allah’ın Hz. Nuh’un kavminin ömrünü uzatmayı takdir 
ettiği belli bir süreye kadar uzatmayı tekeffül etmesidir. Şüphesiz 
ömürler takdir edilmiş ve levh’i-mahfûz’da yazılmıştır. Ancak “Allah 
dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ana Kitâb (Levh-i 
Mahfûz) O’nun yanındadır.” 26  âyeti ile Hz. Peygamber’in (s.a.s.) 
“rızkının genişletilmesi ve ömrünün uzatılması kimi sevindirirse sılâ’i-
rahm yapsın.”27 hadisine dayanılarak denilebilir ki Allah Teâlâ kendisine 
itaati, ömrü uzatmaya ve rızkı çoğaltmaya vesile kılabilir.28 Hz. Nuh’un 
putperest kavmine putlara tapmaktan vazgeçip yalnızca Allah’a kulluk 
etmelerine bir mükafat olarak ömürlerinin uzatılmasının müjdelenmesi 
dünyevî nimetler içerisinde insanların kendi çabalarıyla ulaşmak isteyip 
de ulaşamadıkları büyük bir nimetin ifadesidir. 

“Andolsun, biz Nûh’u kavmine peygamber olarak gönderdik. 
Onlara şöyle dedi: ‘Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah’tan 
başkasına ibadet/kulluk etmeyin. Doğrusu ben sizin adınıza elem dolu 
bir günün azabından korkuyorum.’”29 âyetinde de arz edildiği gibi Hz. 
Nûh, insanları yeniden tevhid dinine döndürüp yalnızca Allah’a 
tapmaya davet için geceli gündüzlü çırpınıyordu ve çırpınışlarını rabbine 
şöyle arz ediyordu: “Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece gündüz 

                                                 
24  Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî et-Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Te’vîli’l-Kur’ân (b.y.: 

Müessesetü’r-Risâle, 1420-2000), 23/630. 
25  Nûh 71/4. 
26  er-Ra’d 13/39.: اءُ  َما الٰ ُ  ََي ُحوا   ال ِكَتابِ  اُم   َوِعن َدهُٓ َويُ ث ِبُت   َيشَٓ
27  Buhârî “Buyû’”, 13 (No. 2067).:  ََمن  َسر ُه أَن  يُ ب َسَط َلُه ِف رِز ِقِه، أَو  »َسل َم، يَ ُقوُل: َعن  أََنِس ب ِن َماِلك  َرِضَي ال ُ َعن ُه، قَاَل: ْسَِع ُت َرُسوَل الِ  َصل ى هللُا َعَلي ِه و

«يُ ن َسأَ َلُه ِف أَثَرِِه، فَ ل َيِصل  َرِْحَهُ   
28  Abbâs, “el-Makâsidu’ş-Şer’îyyetu li’l-Kısasi’l-Kur’ânî min Hilâli Sureti Nûh”, 29. 
29  Hûd 11/25-26.: وا َِل  اَن    ِم۪ه   ِاٰل  نُوحا   اَر َسل َنا َوَلَقد    اَ۪ليم   يَ و م   َعَذابَ  َعَلي ُكم   َاَخافُ  ِانٓ ۪  الٰ َ   ِاِل   تَ ع ُبدُٓ  نُوحا   اَر َسل َنا َلَقد   :.Yine bk A’râf 7/59 ;  ُم۪بي    نَ۪ذير   َلُكم   ِان ۪  قَ و 

رُُه   اِٰله   ِمن   َلُكم   َما الٰ َ  اع ُبُدوا قَ و مِ  َيَ  فَ َقالَ  قَ و ِمه۪  ِاٰل   .Andolsun ki Nûh’u elçi olarak kavmine gönderdik“  َع۪ظيم   يَ و م   َعَذابَ  َعَلي ُكم   َاَخافُ  ِانٓ ۪  َغي  
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bir savunuyla taptıkları putlardı. Hakikatte ise Hz. Nuh’un kavminden 
birer salih insanın isimleri olan bu beş putun ilahlara dönüşme serüveni 
de aynı rivayette şöyle geçmektedir: “Hz. Nuh’un kavminden olan bu 
salih insanlar ölünce kavmi, şeytanın vahyi/telkini ile onların 
heykellerini diktiler ve onları ölmüş salih insanların isimleriyle 
isimlendirdiler. Her ne kadar önceleri bu heykellere tapılmadı ise de 
sonraki zamanlarda bu heykelleri yapan insanların/ataların ölmesi ve 
heykellerle ilgili gerçek bilginin zamanla unutulup ortadan kalkması 
sonucunda sonradan gelen yeni nesil tarafından bu heykellere/putlara 
tapıldı.” 17  “Dediler ki sakın ilâhlarınızı bırakmayın; hele Ved’den, 
Suvâ’dan, Yegūs’tan, Yeûk’tan ve Nesr’den asla vazgeçmeyin!”18 âyeti 
Hz. Nuh’un kavminin putlara tapmada büyük bir direnç gösterdiğini 
göstermektedir. Bahsi geçen rivayete dayanılarak denilebilir ki “insanlar 
Hz. Nuh’a varıncaya kadar tevhid inancı üzerinde kalmış ve putperestlik 
ilk defa Hz. Nuh’un kavmiyle ortaya çıkmıştır.”19 Böylece Hz. Nuh, Allah 
tarafından bir topluma inzâr/uyarma ve tevhide çağırma vazifesiyle 
gönderilen ilk peygamber olmuştur. 20  Kıyametle ilgili bir hadisin bir 
cümlesi de Hz. Nûh’un yeryüzüne gönderilen ilk rasûl olma özelliğine 
delalet etmektedir: “…kıyamet günü insanlar Nûh’a (a.s.) gidip, ey Nûh! 
sen yeryüzündeki ilk rasûlsün ve Allah, seni َعْبدًاَُشك وًرا/çok şükreden kul 
olarak isimlendirmiştir bize şefaat için rabbine yalvar!...”21 

Hz. Nuh’un tevhid mücadelesinde esas hedefi, nefislerine küfrün 
yerleşip karar kıldığı azgınlaşmış kavmini imana ulaştırıp Yalnızca 
Allah’a kulluk edecekleri bir bünyeye kavuşturmaktı. Bunun için de O, 
Allah’ın kendisine öğrettiği tüm tebliğ metotlarını kullanıyordu. Hz. 
Nuh, َُُِواَ۪طيع وِنُ َُواتَّق وه ُُّللٰاَُُاْعب د واُاَن  “Allah’a kulluk edin; O’na karşı gelmekten 
sakının ve bana itaat edin!”22 va’dine karşılık Allah’ın kendi kavmini 
uhrevî ve dünyevî iki büyük nimetle nimetlendireceğini müjdeliyordu: 
Uhrevî müjde, ُُْذ ن وبِك مُُِْمنُُْلَـك مُُْيَْغِفر  “Allah, sizin günahlarınızı 
bağışlasın/bağışlar…” 23  âyetinde geçtiği üzere Allah’ın, Hz. Nuh’un 
kavminin günahlarını bağışlamayı tekeffül etmesidir. Tâberî (ö.310/923), 
                                                 
17  Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu‘fî el-Buhârî, el-Câmiu’s-Sahîh, nşr. Muhammed Züheyr b. 

Nâsir en-Nâsir, (b.y.: Dâru’t-Tavki’n-Necât, 1422), “Tefsîru’l-Kur’ân”, 333 (No. 4920).:  ،ُهَما َعِن اب ِن َعب اس  َرِضَي ال ُ َعن  
َمِة اجلَن َدِل،» ، َوأَ  َصاَرِت اأَلو ََثُن ال ِِت َكاَنت  ِف قَ و ِم نُوح  ِف الَعَرِب بَ ع ُد أَم ا َودٌّ َكاَنت  ِلَكل ب  ِبَدو  َو ِف، ِعن َد َسَبإ ، َوأَم ا ُسَواع  َكاَنت  َِلَُذي ل  م ا يَ ُغوُث َفَكاَنت  ِلُمرَاد ، ُُث  لَِبِِن ُغطَي ف  ِِبجل 

َاُء رَِجال  َصاِْلِيَ  يَ َر ِِلِل ِذي الَكاَلِع، َأْس  ر  َفَكاَنت  ِْلِم  َداَن، َوأَم ا َنس  ، فَ َلم ا َهَلُكوا أَو َحىَوأَم ا يَ ُعوُق َفَكاَنت  َِلَم  الش ي طَاُن ِإَل قَ و ِمِهم ، أَِن ان ِصُبوا ِإَل ََمَاِلِسِهُم ال ِِت َكانُوا   ِمن  قَ و ِم نُوح 
، َحَّت  ِإَذا َهَلَك أُولَِئَك َوتَ َنس َخ ال َائِِهم ، فَ َفَعُلوا، فَ َلم  تُ ع َبد  «ِعل ُم ُعِبَدت  ََي ِلُسوَن أَن َصاِب  َوَْس وَها ِبَِْس    

18  Nûh 71/23.: َوَِل  َودا   َتَذُرن   َوَِل  ٰاَِلََتُكم   َذُرن  تَ  َِل  َوقَاُلوا  
 
را    َويَ ُعوقَ  يَ ُغوثَ  َوَِل  ُسَواعا    َوَنس 

19  Ömer Faruk Harman, “Nûh”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Erişim 16 Temmuz 2021). 
20  Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî et-Taberî, Târhu’r-Rüsül ve’l-Mülûk (Beyrut: Dâru’t-Turâs, 

1387), 1/178. 
21  Buhârî, “Tefsîru’l-Kur’ân”, 190 (No. 4712). 
22  Nûh 71/3. 
23  Nûh 71/4. 

 

âyette geçen من/min edatının iki türlü kullanıma sahip olduğunu, birinci 
tür kullanımda “min” edatının sadece “ba’ziyyet/bir kısım” anlamını 
sunduğunu, ikinci tür kullanımda ise عن/’an edatının من/min edatı 
yerine kullanılmasının mümkün olduğunu ve bu haliyle “min”in 
ba’ziyyet değil, “cem’iyyet/tümü” anlamını ortaya çıkardığını, 
dolayısıyla bu âyetin ikinci tür anlamıyla tefsir edilmeye elverişli 
olduğunu söylemektedir. Buna göre Allah, sadece kendisine ibadet 
edilmek, kendisine karşı takva sahibi olmak ve gönderdiği peygamberine 
itaat edilmek şartıyla Hz. Nuh’un kavminin hem cezası va’d edilmiş hem 
de cezası va’d edilmemiş tüm günahlarını bağışlamayı bir müjde olarak 
inzal buyurmuştur.24 Dünyevî müjde ise ُْْرك م ٰٓىَُوي َؤخ ِ ىُ ُاََجلُ ُاِل  َسمًّ ُم   “ve sizi belli 
bir vâdeye kadar te’hir etsin (muâheze etmeden yaşatsın)…”25 âyetinde 
geçtiği üzere Allah’ın Hz. Nuh’un kavminin ömrünü uzatmayı takdir 
ettiği belli bir süreye kadar uzatmayı tekeffül etmesidir. Şüphesiz 
ömürler takdir edilmiş ve levh’i-mahfûz’da yazılmıştır. Ancak “Allah 
dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ana Kitâb (Levh-i 
Mahfûz) O’nun yanındadır.” 26  âyeti ile Hz. Peygamber’in (s.a.s.) 
“rızkının genişletilmesi ve ömrünün uzatılması kimi sevindirirse sılâ’i-
rahm yapsın.”27 hadisine dayanılarak denilebilir ki Allah Teâlâ kendisine 
itaati, ömrü uzatmaya ve rızkı çoğaltmaya vesile kılabilir.28 Hz. Nuh’un 
putperest kavmine putlara tapmaktan vazgeçip yalnızca Allah’a kulluk 
etmelerine bir mükafat olarak ömürlerinin uzatılmasının müjdelenmesi 
dünyevî nimetler içerisinde insanların kendi çabalarıyla ulaşmak isteyip 
de ulaşamadıkları büyük bir nimetin ifadesidir. 

“Andolsun, biz Nûh’u kavmine peygamber olarak gönderdik. 
Onlara şöyle dedi: ‘Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah’tan 
başkasına ibadet/kulluk etmeyin. Doğrusu ben sizin adınıza elem dolu 
bir günün azabından korkuyorum.’”29 âyetinde de arz edildiği gibi Hz. 
Nûh, insanları yeniden tevhid dinine döndürüp yalnızca Allah’a 
tapmaya davet için geceli gündüzlü çırpınıyordu ve çırpınışlarını rabbine 
şöyle arz ediyordu: “Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece gündüz 

                                                 
24  Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî et-Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Te’vîli’l-Kur’ân (b.y.: 

Müessesetü’r-Risâle, 1420-2000), 23/630. 
25  Nûh 71/4. 
26  er-Ra’d 13/39.: اءُ  َما الٰ ُ  ََي ُحوا   ال ِكَتابِ  اُم   َوِعن َدهُٓ َويُ ث ِبُت   َيشَٓ
27  Buhârî “Buyû’”, 13 (No. 2067).:  ََمن  َسر ُه أَن  يُ ب َسَط َلُه ِف رِز ِقِه، أَو  »َسل َم، يَ ُقوُل: َعن  أََنِس ب ِن َماِلك  َرِضَي ال ُ َعن ُه، قَاَل: ْسَِع ُت َرُسوَل الِ  َصل ى هللُا َعَلي ِه و

«يُ ن َسأَ َلُه ِف أَثَرِِه، فَ ل َيِصل  َرِْحَهُ   
28  Abbâs, “el-Makâsidu’ş-Şer’îyyetu li’l-Kısasi’l-Kur’ânî min Hilâli Sureti Nûh”, 29. 
29  Hûd 11/25-26.: وا َِل  اَن    ِم۪ه   ِاٰل  نُوحا   اَر َسل َنا َوَلَقد    اَ۪ليم   يَ و م   َعَذابَ  َعَلي ُكم   َاَخافُ  ِانٓ ۪  الٰ َ   ِاِل   تَ ع ُبدُٓ  نُوحا   اَر َسل َنا َلَقد   :.Yine bk A’râf 7/59 ;  ُم۪بي    نَ۪ذير   َلُكم   ِان ۪  قَ و 
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(imana) davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların kaçışını artırdı. 
Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini her davet edişimde 
parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamakta 
direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler…”30  Bu, başta peygamberler 
olmak üzere Allah yoluna davet eden tüm davetçilerin karşılaştığı bir 
sonuçtu. Ancak Allah, davette yılgınlık göstermemesini ve sabretmesini 
istiyordu. Hz. Nuh da yılmadı, sabretti. Allah onu ve onun gibi ûlu’l-azm 
olan peygamberleri Hz. Peygamber’e (s.a.s.) örnek olarak takdim 
ediyordu: “O halde (Rasûlum), peygamberlerden azim sahibi olanların 
sabrettiği gibi sen de sabret. Onlar hakkında acele etme, onlar 
va’dedildikleri azabı gördükleri gün sanki dünyada sadece gündüzün bir 
saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu, bir tebliğdir. Yoldan çıkmış 
topluluklardan başkası helâk edilir mi hiç!” 31  Davetçinin en önemli 
hususiyetlerinden birisi de karşılaştığı tüm olumsuz şartlara rağmen 
hayra davet ettiği muhatabını ümit var kılmasıdır. Hz. Nuh da aynı şeyi 
yapıyordu: “Dedim ki: Rabbinizden mağfiret dileyin; çünkü O çok 
bağışlayıcıdır. (Mağfiret dileyin ki,) üzerinize gökten bol bol yağmur 
indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin, size bahçeler versin 
ve sizin için ırmaklar akıtsın.”32 Kavminin akletme/düşünme yetilerini 
esas alarak onlara kevnî ve enfüsî âyetlerden deliller getiren Hz. Nuh’un 
gayesi hep aynıydı: İnsanların putları terk edip yalnızca Allah’a kulluk 
etmelerini te’min etmek! “Ne oluyor size de Allah’ın büyüklüğünü 
hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek 
yaratmıştır. Görmediniz mi, Allah yedi göğü birbiriyle ahenktar olarak 
nasıl yaratmış! Onların içinde ayı bir nûr kılmış, güneşi de bir çerağ 
yapmıştır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş 
yollar edinip dolaşabilesiniz.””33 âyetleri Hz. Nuh’un, düşünüp hakikat 
yoluna ulaşmaları için kavmine gösterdiği bazı tefekkür yollarıydı. 

Hz. Nuh, küfürde inat edip direnç gösteren kavmini tevhid dinine 
davet ederken bir yandan akla hitap edip onların şüphe ve tereddütlerini 
izale etmeye çalışıyordu diğer yandan da tevhid yolunu kabul etmek 
istemeyen akıllara da artık bir şey yapılamayacağını şöyle izah ediyordu. 
“Nûh şöyle dedi: ‘Ey kavmim! Bir de şöyle düşünün: Ya benim, 
rabbimden gelmiş açık bir delilim varsa ve O kendi katından bana 

                                                 
30  Nûh 71/5-7.:  َي يَزِد ُهم   فَ َلم   َونَ َهارا    لَي ال   قَ و ۪مي َدَعو تُ  ِان ۪  َرب ِ  قَال تُ ُهم   ُكل َما َوِان ۪  ِفرَارا   ِاِل   ُدعَٓاء۪ٓ تَ غ َشو ا ٰاَذاِِنِم   ٓف۪  َاَصاِبَعُهم   َجَعلُٓوا ََلُم   لِتَ غ ِفرَ  َدَعو  بَ ُروا َوَاَصر وا ثَِيابَ ُهم   َواس  َتك   َواس 

َبارا   ِتك    اس 
31  el-Ahkâf 46/35.:   ِب تَ ع ِجل   َوَِل  الر ُسلِ  ِمنَ  ال َعز مِ  اُ۬وُلوا َصبَ رَ  َكَما فَاص     نَ َهار    ِمن   َساَعة   ِاِل   يَ ل بَ ثُٓوا لَ   يُوَعُدوَن   َما يَ َرو نَ  يَ و مَ  َكاَن  ُهم    ََلُم    َتس 

 
َلكُ  فَ َهل    َباَلغ    ال َفاِسُقونَ  ال َقو مُ  ِاِل   يُ ه 

32  Nûh 71/10-12.:  ُتَ غ ِفُروا فَ ُقل ت   يُ ر ِسلِ  َكانَ  اِن هُ  رَب ُكم   اس 
اءَ  َغف ارا  رَارا    َعَلي ُكم   الس مَٓ   اَن  َهارا    َلُكم   َوََي َعل   َجن ات   َلُكم   َوََي َعل   َوبَ۪نيَ  ِِبَم َوال   َوَُي ِدد ُكم   ِمد 

33  Nûh 71/13-14; 15-16; 19-20.: َْسَٰوات   َسب عَ  الٰ ُ  َخَلقَ  َكي فَ  تَ َرو ا اَلَ   اَط َوارا   َخَلَقُكم   َوَقد   َوقَارا    لِٰ ِ  تَ ر ُجونَ  َِل  َلُكم   َما  
 
سَ  َوَجَعلَ  نُورا   ۪فيِهن   ال َقَمرَ  َوَجَعلَ  ِطَباقا   الش م 

َر ضَ  لَ ُكمُ  َجَعلَ  َوالٰ ُ  ِسرَاجا     اِل 
 
ُلُكوا ِبَساطا  َها لَِتس    ُسُبال   ِمن  

 
  ِفَجاجا 

 

rahmet vermiş de siz bunu anlamamışsanız! Siz rahmeti istemediğiniz 
halde biz sizi ona zorlayabilir miyiz?”34 “Bütün peygamberler gibi Hz. 
Nûh da insanları çağırdığı tevhid inancı ve hak dinin ilkeleri konusunda 
kendisinin aklî delillere, yüce Allah tarafından kendisine peygamberlik 
görevi verildiği için de naklî delillere sahip olduğuna fakat, kavminin 
cehaleti, mal ve makama düşkünlüğü sebebiyle peygamberle kendileri 
arasındaki farkı göremediklerine işaret etmiştir. Durum böyle iken, “Siz 
(anlamak ve inanmak) istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayabilir 
miyiz?” meâlindeki bir soru ile dinde zorlama olmadığına ve 
peygamberlerin görevinin sadece tebliğ etmek olduğuna dikkat 
çekmektedir. Nitekim hiçbir peygamber dinde zorlamaya 
başvurmamıştır. Bu da onların hak peygamber olduklarını gösteren 
delillerden biridir.” 35  Muhammed Tâhir b. Aşûr’un (ö.1973) da ifade 
ettiği gibi bozuk itikadı ıslah etmek ve sahih bir akideyi öğretmek, 
toplumun ıslahına sebep olma adına Kur’an’ın en yüce maksadıdır. 
Çünkü tevhid, nefsi delilden yoksun bâtıla itaat etmekten meneder ve 
kalbi şirkten ve tanrı tanımazlıktan kaynaklanan tüm şüphelerden 
kurtarır.36 

1. 2. Sadece Allah’a Ubudiyet 
Kur’an’ın, Hz. Nûh kıssasında tevhid’ten sonra merkeze aldığı 

alan ubudiyettir. Kavmini 950 sene boyunca açıktan ve gizliden, geceli ve 
gündüzlü Allah’ın vahdaniyetine çağıran Hz. Nûh, Allah’a karşı 
ubudiyetin tahkiki için büyük bir çaba sarf etmiştir. Onun, kendi 
kavmine tebliğde bulunurken, ُُُْتَْعب د ٰٓواَُلُُاَن ُّللٰاَُ ُاِلَّ  “Allah’tan başkasına 
tapmayın/Sadece Allah’a ibadet edin” 37  şeklinde âyette geçtiği üzere 
hasr ifade eden bir dil kullanması ubudiyet alanındaki çabasını ortaya 
koymaktadır. Allah’a imanın/tevhidin kıymet kazanması Allah’a 
ibadetin/ubudiyetin halis olmasına bağlıdır. Başta putlar vesile kılınarak 
meydana gelen şirkten ve nefis, mal, şehvet vb. tüm unsurların şirk 
araçlarına dönüştürülmesinden uzak kalarak gerçekleşen Allah’a boyun 
eğme mü’mini kıymetli hale getirir. Allah, bu hakikati yüce bir maksat 
olarak Hz. Nuh’un şahsiyetinde şöyle takdim etmektedir: َُيَّة َُمعََُُحَمْلنَاَُمنُُْذ ر ِ

                                                 
34  Hûd 11/28.:  ََة   َوٰاٰتيِ۪ن  َرب ۪  ِمن   بَ يِ َنة   َعٰلى ُكن تُ  ِان   اَرَاَي  ُتم   قَ و مِ  َيَ  قَال   َكارُِهونَ  ََلَا َواَن  ُتم   اَنُ ل زُِمُكُموَها َعَلي ُكم    فَ ُعمِ َيت   ِعن ِده۪  ِمن   َرْح 
35  Hayreddin Karaman vd., Kur’ân Yolu Türkçe Meâl ve Tefsîr, (Epub: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2014), 

223. 
36  Muhammed et-Tâhir b. Muhammed b. Muhammed et-Tâhir b. Aşûr, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr (Tunus: ed-Dâru’t-

Tûnusiyye, 1984), 1/40. 
37  Hûd 11/25.:  َِم۪ه   ِاٰل  نُوحا   اَر َسل َنا َلَقد  و وا َِل  اَن   ُم۪بي    نَ۪ذير   َلُكم   ِان ۪  قَ و   Gerçek şu ki biz Nûh’u kavmine“  اَ۪ليم   يَ و م   َعَذابَ  َعَلي ُكم   َاَخافُ  ِانٓ ۪  الٰ َ   ِاِل   تَ ع ُبدُٓ

elçi olarak gönderdik; şöyle dedi: ‘Allah’tan başkasına tapmayın! diye size gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. 
Doğrusu ben, başınıza gelecek can yakıcı bir günün azabından korkuyorum’ dedi.”. 
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(imana) davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların kaçışını artırdı. 
Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini her davet edişimde 
parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamakta 
direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler…”30  Bu, başta peygamberler 
olmak üzere Allah yoluna davet eden tüm davetçilerin karşılaştığı bir 
sonuçtu. Ancak Allah, davette yılgınlık göstermemesini ve sabretmesini 
istiyordu. Hz. Nuh da yılmadı, sabretti. Allah onu ve onun gibi ûlu’l-azm 
olan peygamberleri Hz. Peygamber’e (s.a.s.) örnek olarak takdim 
ediyordu: “O halde (Rasûlum), peygamberlerden azim sahibi olanların 
sabrettiği gibi sen de sabret. Onlar hakkında acele etme, onlar 
va’dedildikleri azabı gördükleri gün sanki dünyada sadece gündüzün bir 
saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu, bir tebliğdir. Yoldan çıkmış 
topluluklardan başkası helâk edilir mi hiç!” 31  Davetçinin en önemli 
hususiyetlerinden birisi de karşılaştığı tüm olumsuz şartlara rağmen 
hayra davet ettiği muhatabını ümit var kılmasıdır. Hz. Nuh da aynı şeyi 
yapıyordu: “Dedim ki: Rabbinizden mağfiret dileyin; çünkü O çok 
bağışlayıcıdır. (Mağfiret dileyin ki,) üzerinize gökten bol bol yağmur 
indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin, size bahçeler versin 
ve sizin için ırmaklar akıtsın.”32 Kavminin akletme/düşünme yetilerini 
esas alarak onlara kevnî ve enfüsî âyetlerden deliller getiren Hz. Nuh’un 
gayesi hep aynıydı: İnsanların putları terk edip yalnızca Allah’a kulluk 
etmelerini te’min etmek! “Ne oluyor size de Allah’ın büyüklüğünü 
hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek 
yaratmıştır. Görmediniz mi, Allah yedi göğü birbiriyle ahenktar olarak 
nasıl yaratmış! Onların içinde ayı bir nûr kılmış, güneşi de bir çerağ 
yapmıştır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş 
yollar edinip dolaşabilesiniz.””33 âyetleri Hz. Nuh’un, düşünüp hakikat 
yoluna ulaşmaları için kavmine gösterdiği bazı tefekkür yollarıydı. 

Hz. Nuh, küfürde inat edip direnç gösteren kavmini tevhid dinine 
davet ederken bir yandan akla hitap edip onların şüphe ve tereddütlerini 
izale etmeye çalışıyordu diğer yandan da tevhid yolunu kabul etmek 
istemeyen akıllara da artık bir şey yapılamayacağını şöyle izah ediyordu. 
“Nûh şöyle dedi: ‘Ey kavmim! Bir de şöyle düşünün: Ya benim, 
rabbimden gelmiş açık bir delilim varsa ve O kendi katından bana 

                                                 
30  Nûh 71/5-7.:  َي يَزِد ُهم   فَ َلم   َونَ َهارا    لَي ال   قَ و ۪مي َدَعو تُ  ِان ۪  َرب ِ  قَال تُ ُهم   ُكل َما َوِان ۪  ِفرَارا   ِاِل   ُدعَٓاء۪ٓ تَ غ َشو ا ٰاَذاِِنِم   ٓف۪  َاَصاِبَعُهم   َجَعلُٓوا ََلُم   لِتَ غ ِفرَ  َدَعو  بَ ُروا َوَاَصر وا ثَِيابَ ُهم   َواس  َتك   َواس 

َبارا   ِتك    اس 
31  el-Ahkâf 46/35.:   ِب تَ ع ِجل   َوَِل  الر ُسلِ  ِمنَ  ال َعز مِ  اُ۬وُلوا َصبَ رَ  َكَما فَاص     نَ َهار    ِمن   َساَعة   ِاِل   يَ ل بَ ثُٓوا لَ   يُوَعُدوَن   َما يَ َرو نَ  يَ و مَ  َكاَن  ُهم    ََلُم    َتس 

 
َلكُ  فَ َهل    َباَلغ    ال َفاِسُقونَ  ال َقو مُ  ِاِل   يُ ه 

32  Nûh 71/10-12.:  ُتَ غ ِفُروا فَ ُقل ت   يُ ر ِسلِ  َكانَ  اِن هُ  رَب ُكم   اس 
اءَ  َغف ارا  رَارا    َعَلي ُكم   الس مَٓ   اَن  َهارا    َلُكم   َوََي َعل   َجن ات   َلُكم   َوََي َعل   َوبَ۪نيَ  ِِبَم َوال   َوَُي ِدد ُكم   ِمد 

33  Nûh 71/13-14; 15-16; 19-20.: َْسَٰوات   َسب عَ  الٰ ُ  َخَلقَ  َكي فَ  تَ َرو ا اَلَ   اَط َوارا   َخَلَقُكم   َوَقد   َوقَارا    لِٰ ِ  تَ ر ُجونَ  َِل  َلُكم   َما  
 
سَ  َوَجَعلَ  نُورا   ۪فيِهن   ال َقَمرَ  َوَجَعلَ  ِطَباقا   الش م 

َر ضَ  لَ ُكمُ  َجَعلَ  َوالٰ ُ  ِسرَاجا     اِل 
 
ُلُكوا ِبَساطا  َها لَِتس    ُسُبال   ِمن  

 
  ِفَجاجا 

 

rahmet vermiş de siz bunu anlamamışsanız! Siz rahmeti istemediğiniz 
halde biz sizi ona zorlayabilir miyiz?”34 “Bütün peygamberler gibi Hz. 
Nûh da insanları çağırdığı tevhid inancı ve hak dinin ilkeleri konusunda 
kendisinin aklî delillere, yüce Allah tarafından kendisine peygamberlik 
görevi verildiği için de naklî delillere sahip olduğuna fakat, kavminin 
cehaleti, mal ve makama düşkünlüğü sebebiyle peygamberle kendileri 
arasındaki farkı göremediklerine işaret etmiştir. Durum böyle iken, “Siz 
(anlamak ve inanmak) istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayabilir 
miyiz?” meâlindeki bir soru ile dinde zorlama olmadığına ve 
peygamberlerin görevinin sadece tebliğ etmek olduğuna dikkat 
çekmektedir. Nitekim hiçbir peygamber dinde zorlamaya 
başvurmamıştır. Bu da onların hak peygamber olduklarını gösteren 
delillerden biridir.” 35  Muhammed Tâhir b. Aşûr’un (ö.1973) da ifade 
ettiği gibi bozuk itikadı ıslah etmek ve sahih bir akideyi öğretmek, 
toplumun ıslahına sebep olma adına Kur’an’ın en yüce maksadıdır. 
Çünkü tevhid, nefsi delilden yoksun bâtıla itaat etmekten meneder ve 
kalbi şirkten ve tanrı tanımazlıktan kaynaklanan tüm şüphelerden 
kurtarır.36 

1. 2. Sadece Allah’a Ubudiyet 
Kur’an’ın, Hz. Nûh kıssasında tevhid’ten sonra merkeze aldığı 

alan ubudiyettir. Kavmini 950 sene boyunca açıktan ve gizliden, geceli ve 
gündüzlü Allah’ın vahdaniyetine çağıran Hz. Nûh, Allah’a karşı 
ubudiyetin tahkiki için büyük bir çaba sarf etmiştir. Onun, kendi 
kavmine tebliğde bulunurken, ُُُْتَْعب د ٰٓواَُلُُاَن ُّللٰاَُ ُاِلَّ  “Allah’tan başkasına 
tapmayın/Sadece Allah’a ibadet edin” 37  şeklinde âyette geçtiği üzere 
hasr ifade eden bir dil kullanması ubudiyet alanındaki çabasını ortaya 
koymaktadır. Allah’a imanın/tevhidin kıymet kazanması Allah’a 
ibadetin/ubudiyetin halis olmasına bağlıdır. Başta putlar vesile kılınarak 
meydana gelen şirkten ve nefis, mal, şehvet vb. tüm unsurların şirk 
araçlarına dönüştürülmesinden uzak kalarak gerçekleşen Allah’a boyun 
eğme mü’mini kıymetli hale getirir. Allah, bu hakikati yüce bir maksat 
olarak Hz. Nuh’un şahsiyetinde şöyle takdim etmektedir: َُيَّة َُمعََُُحَمْلنَاَُمنُُْذ ر ِ

                                                 
34  Hûd 11/28.:  ََة   َوٰاٰتيِ۪ن  َرب ۪  ِمن   بَ يِ َنة   َعٰلى ُكن تُ  ِان   اَرَاَي  ُتم   قَ و مِ  َيَ  قَال   َكارُِهونَ  ََلَا َواَن  ُتم   اَنُ ل زُِمُكُموَها َعَلي ُكم    فَ ُعمِ َيت   ِعن ِده۪  ِمن   َرْح 
35  Hayreddin Karaman vd., Kur’ân Yolu Türkçe Meâl ve Tefsîr, (Epub: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2014), 

223. 
36  Muhammed et-Tâhir b. Muhammed b. Muhammed et-Tâhir b. Aşûr, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr (Tunus: ed-Dâru’t-

Tûnusiyye, 1984), 1/40. 
37  Hûd 11/25.:  َِم۪ه   ِاٰل  نُوحا   اَر َسل َنا َلَقد  و وا َِل  اَن   ُم۪بي    نَ۪ذير   َلُكم   ِان ۪  قَ و   Gerçek şu ki biz Nûh’u kavmine“  اَ۪ليم   يَ و م   َعَذابَ  َعَلي ُكم   َاَخافُ  ِانٓ ۪  الٰ َ   ِاِل   تَ ع ُبدُٓ

elçi olarak gönderdik; şöyle dedi: ‘Allah’tan başkasına tapmayın! diye size gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. 
Doğrusu ben, başınıza gelecek can yakıcı bir günün azabından korkuyorum’ dedi.”. 
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َُشك وراًَُُعْبداًَُُكانَُُاِنَّه ُُن وح ُ  / “Ey kendilerini Nûh ile birlikte (gemide) taşıdığımız 
kimselerin çocukları! Gerçek şu ki, o (Nûh) çok şükreden bir kuldu.”38 Bu 
âyette, hass lafzın amm lafızdan sonra zikredilmesi kabilinden Hz. 
Nûh’un önce ubudiyet/âbid olma umumî sıfatı sonra da şükür/şâkir 
olma hususî sıfatı zikredilmiştir: Zira şükür de ibadetin bir parçasıdır. 
Âyetin dikkat çeken tarafı şudur: Allah Teâlâ bu âyette Hz. Nûh ile 
birlikte gemiye yüklediği mü’min kimselerin kurtulmalarını Hz. Nûh’un 
çokça şükreden bir kul olmasına bağlamıştır. Yani şükür, kurtuluş için bir 
sebep/illet olarak takdim edilmiştir. Böylece âyet, Hz. Nûh’un ve 
beraberindekilerin onun (Hz. Nûh’un) şükrü vesilesiyle kurtulduklarını 
ifade ederek ibadetin bir parçası olan şükrün ve sonuç olarak 
ibadetin/ubudiyetin Allah’ın temel maksatlarından birisi olduğunu 
ortaya koymuştur.39  

Hz. Nûh’un sahip olduğu ubudiyet kimliğinden dolayı onun 
Allah’ın özel hitabına mazhar olmasına bir vurgu da Kur’ân’ın şu 
ayetinde takdim edilmiştir: ُْمَُُْكذَّبَت َُواْزد ِجرََُُمْجن ونُ َُوقَال واَُعْبدَنَاُفَـَكذَّب واُن وح ُُقَْومُ ُقَْبلَه  / 
“Onlardan önce Nuh’un kavmi de yalanlamıştı. Onlar 
kulumuzu/abdimizi yalanlayıp ‘bu bir delidir’ dediler ve (o, tebliğ 
görevinden) alıkonuldu.”40 Bu âyette de Allah Teâlâ, kavmi tarafından 
yalanlanan Hz. Nûh’u (َعْبدَنَا/bizim abdimiz) kelimesinde geçtiği üzere 
“nûn’u azîme/büyük nûn” ile kendine isnad ederek ona şefkatini 
gösteren müstesna bir dil kullanmıştır. Hz. Nûh’un, Allah’ın bu lütfuna 
mazhar olmasının temelinde onun Allah’a karşı iyi bir abd/kul olması 
gerçeği yatmaktadır. Bunu özenle seçilen (َعْبدَنَا/bizim abdimiz) kelimesi 
üzerinden okumak mümkündür.41  

Hz. Nûh’un tüm hallerinde çokça şükreden bir kul olması,42 sadece 
Allah’a sığınıp ondan istemesi,43 Allah’ın mağfiret ve rahmetini ısrarla 
talep etmesi,44 Allah’ın emrini derhal yerine getirmesi ve kınayıcılarından 

                                                 
38  el-İsrâ 17/3. 
39  Sallâbî, Nûh ve’t-Tûfânu’l-Azîm 114. 
40  el-Kamer 54/9. 
41  Sallâbî, Nûh ve’t-Tûfânu’l-Azîm 115. 
42  el-İsrâ 17/3.:  Ey Nûh ile birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelenler! Bilesiniz ki“  َشُكورا   َعب دا   َكانَ  اِن هُ  نُوح    َمعَ  َْحَل َنا َمن   ُذر ِي ةَ 

Nûh çok şükreden bir kul idi.” 
43  el-Kamer 54/10.: فَان  َتِصر   َمغ ُلوب   َان ۪   رَب هُٓ  َفَدَعا  “Bunun üzerine Nûh, “artık yenik düştüm; yardımını esirgeme!” diye 

rabbine yalvardı.”; eş-Şuarâ 26/117.:  َبُونِ   قَ و ۪مي ِان   َرب ِ  قَال نَ ُهم   بَ ي ِ۪ن  فَاف  َتح   َكذ   ,Nuh: Rabbim! dedi“  ال ُمؤ ِم۪نيَ  ِمنَ  َمِعيَ  َوَمن   َوَنِ ِ۪ن  فَ ت حا   َوبَ ي  
kavmim beni yalancılıkla suçladı. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki 
mü’minleri kurtar.”. 

44  Hûd 11/47.:  ََاِس۪رينَ  ِمنَ  اَُكن   َوتَ ر َْح ِن۪ٓ  ۪ل  تَ غ ِفر   َوِاِل   ِعل م    بِه۪  ۪ل  لَي سَ  َما َاس   ََلكَ  اَن   ِبكَ  اَُعوذُ  ِانٓ ۪  َرب ِ  قَال  Nûh dedi ki: ‘Ey rabbim! Ben, senden“  اْل 
hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen, 
kaybedenlerden olurum!’”. 

 

kınamalarından korkmaması,45 Daima Allah’ın adıyla hareket edip onu 
anması 46  gibi sahip olduğu kalbî ve bedenî amelleri onun 
kullukta/ubudiyette zirve bir şahsiyet olduğunu ortaya koymaktadır. 
Kur’an, mü’minlere ubudiyet temelli bu hususiyetleri Allah’ın 
maksatlarından bir maksat olarak takdim etmektedir. 

1. 3. En Hayırlı Azık: Takva 
Kur’ân’ın, Hz. Nûh’un tufân kıssasındaki ana maksatlardan 

üçüncüsü takvadır. ًُُُْاَْرَسْلنَاَُولَقَد ىُن وحا هُ ُِمنُُْلَك مَُُْماُّللٰاَُُاْعب د واُقَْومُُِيَاُفَقَالَُُقَْوِمهُُ۪اِل  ه ُ ُاِل  ُاَفََلَُُُغْير 
َّق ونَُ ُتَت  “Andolsun ki Nûh’u da kavmine gönderdik de, ‘ey kavmim!’ dedi, 

‘Allah’a kulluk edin; sizin O’ndan başka bir tanrınız yoktur. İsyan 
etmekten sakınmıyor musunuz/Allah’a karşı gelmekten korkmuyor 
musunuz?’” 47  âyeti, Hz. Nûh’un risâletinin üç unsuruna vurgu 
yapmaktadır: 

ّللٰاَُُاْعب د وا -  / Allah’a ibadet edin! (Ubudiyet) 

هُ ُِمنُُْلَك مَُُْما - ه ُ ُاِل  َغْير   / Allah’tan başka ilahınız yoktur! (Tevhid) 

َّق ونَُُاَفََلُ - تَت  / Allah’tan sakınmaz/korkmaz mısınız? (Takva) 

Özü itibariyle takva Allah’ın emrettiklerini yapmayı, 
nehyettiklerini de terk etmeyi ve böylece Allah’ın azabından korunmayı 
içinde barındırmaktadır. Takvanın meydana gelmesinin yegâne yolu da 
Allah’ın peygamberlerine itaattir. Hz. Nûh’un kıssasında bu hakikat sık 
sık tekrar edilmektedir: ُْْرَس۪ليَنُ ُن وح ُ ُقَْومُ َُكذَّبَت وه مُُْلَه مُُْقَالَُُاِذُُْاْلم  َّق وَنُ ُاََلُُن وحُ ُاَخ  يُتَت ُلَك مُُْاِن ۪

اَُواَ۪طيع وِنُ ُّللٰاَُُفَاتَّق واُاَ۪مين ُ َُرس ولُ  ُُاَْجِريَُُاِنُُْاَْجر  ُُِمنَُُْعلَْيهُُِاَْسـَٔل ك مَُُْوَمٰٓ ىُاِلَّ ُّللٰاَُُفَاتَّق واُاْلعَالَ۪ميَنُ َُرب َُُِعل 
َُواَ۪طيع وِنُ   “Nûh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri 

Nûh onlara şöyle demişti: ‘İnkârdan sakınmayacak mısınız? Bakınız ben, 
size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah’a karşı gelmekten 
sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. 
Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin rabbine aittir. Artık Allah’a 
isyandan sakının ve bana itaat edin.”48 

 Hz. Nûh’un Allah’a karşı takvasını şu iki âyette çarpıcı bir şekilde 
görmek mümkündür: Takvanın birinci örneği, Hz. Nûh’un, rabbine 

                                                 
45  Hûd 11/37.:  ِِيَنا ِِبَع يُِنَنا ال ُفل كَ  َواص َنع  Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde“  ُمغ َرُقونَ  اِن  ُهم   ظََلُموا   ال ۪ذينَ  ِف  ُُتَاِطب ِ۪ن  َوَِل  َوَوح 

gemiyi yap, haktan sapanlar için bana başvuruda bulunma! Onlar boğulacaklar!”.; Hûd 11/38.:  َعَلي هِ  َمر   وَُكل َما ال ُفل كَ  َوَيص َنعُ 
َخُروا ِان   قَالَ  ِمن ُه   َسِخُروا قَ و ِمه۪  ِمن   َماَل   َخرُ  فَِاّن   ِمن ا َتس  َخُروَن   َكَما ِمن ُكم   َنس   Nûh gemiyi yaparken, kavminin ileri gelenleri yanına“  َتس 

uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Dedi ki: ‘Bizimle alay ediyorsanız edin bakalım! Ama bilin ki sizin alay 
ettiğiniz gibi (günü gelecek) biz de sizinle öyle alay edeceğiz!’”. 

46  Hûd 11/41.:  َيَها الٰ ِ  ِبس مِ  ۪فيَها ار َكُبوا َوقَال  Nûh, ‘Haydi gemiye binin! Yüzerken de dururken de“  َر۪حيم   َلَغُفور   َرب ۪  ِان   َوُمر ٰسيَها   ََم ٰر  
Allah’ın adını anın. Şüphesiz ki rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir’ dedi.”. 

47  el-Mü’minûn 23/23. 
48  eş-Şuarâ 26/105-110. 
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َُشك وراًَُُعْبداًَُُكانَُُاِنَّه ُُن وح ُ  / “Ey kendilerini Nûh ile birlikte (gemide) taşıdığımız 
kimselerin çocukları! Gerçek şu ki, o (Nûh) çok şükreden bir kuldu.”38 Bu 
âyette, hass lafzın amm lafızdan sonra zikredilmesi kabilinden Hz. 
Nûh’un önce ubudiyet/âbid olma umumî sıfatı sonra da şükür/şâkir 
olma hususî sıfatı zikredilmiştir: Zira şükür de ibadetin bir parçasıdır. 
Âyetin dikkat çeken tarafı şudur: Allah Teâlâ bu âyette Hz. Nûh ile 
birlikte gemiye yüklediği mü’min kimselerin kurtulmalarını Hz. Nûh’un 
çokça şükreden bir kul olmasına bağlamıştır. Yani şükür, kurtuluş için bir 
sebep/illet olarak takdim edilmiştir. Böylece âyet, Hz. Nûh’un ve 
beraberindekilerin onun (Hz. Nûh’un) şükrü vesilesiyle kurtulduklarını 
ifade ederek ibadetin bir parçası olan şükrün ve sonuç olarak 
ibadetin/ubudiyetin Allah’ın temel maksatlarından birisi olduğunu 
ortaya koymuştur.39  

Hz. Nûh’un sahip olduğu ubudiyet kimliğinden dolayı onun 
Allah’ın özel hitabına mazhar olmasına bir vurgu da Kur’ân’ın şu 
ayetinde takdim edilmiştir: ُْمَُُْكذَّبَت َُواْزد ِجرََُُمْجن ونُ َُوقَال واَُعْبدَنَاُفَـَكذَّب واُن وح ُُقَْومُ ُقَْبلَه  / 
“Onlardan önce Nuh’un kavmi de yalanlamıştı. Onlar 
kulumuzu/abdimizi yalanlayıp ‘bu bir delidir’ dediler ve (o, tebliğ 
görevinden) alıkonuldu.”40 Bu âyette de Allah Teâlâ, kavmi tarafından 
yalanlanan Hz. Nûh’u (َعْبدَنَا/bizim abdimiz) kelimesinde geçtiği üzere 
“nûn’u azîme/büyük nûn” ile kendine isnad ederek ona şefkatini 
gösteren müstesna bir dil kullanmıştır. Hz. Nûh’un, Allah’ın bu lütfuna 
mazhar olmasının temelinde onun Allah’a karşı iyi bir abd/kul olması 
gerçeği yatmaktadır. Bunu özenle seçilen (َعْبدَنَا/bizim abdimiz) kelimesi 
üzerinden okumak mümkündür.41  

Hz. Nûh’un tüm hallerinde çokça şükreden bir kul olması,42 sadece 
Allah’a sığınıp ondan istemesi,43 Allah’ın mağfiret ve rahmetini ısrarla 
talep etmesi,44 Allah’ın emrini derhal yerine getirmesi ve kınayıcılarından 

                                                 
38  el-İsrâ 17/3. 
39  Sallâbî, Nûh ve’t-Tûfânu’l-Azîm 114. 
40  el-Kamer 54/9. 
41  Sallâbî, Nûh ve’t-Tûfânu’l-Azîm 115. 
42  el-İsrâ 17/3.:  Ey Nûh ile birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelenler! Bilesiniz ki“  َشُكورا   َعب دا   َكانَ  اِن هُ  نُوح    َمعَ  َْحَل َنا َمن   ُذر ِي ةَ 

Nûh çok şükreden bir kul idi.” 
43  el-Kamer 54/10.: فَان  َتِصر   َمغ ُلوب   َان ۪   رَب هُٓ  َفَدَعا  “Bunun üzerine Nûh, “artık yenik düştüm; yardımını esirgeme!” diye 

rabbine yalvardı.”; eş-Şuarâ 26/117.:  َبُونِ   قَ و ۪مي ِان   َرب ِ  قَال نَ ُهم   بَ ي ِ۪ن  فَاف  َتح   َكذ   ,Nuh: Rabbim! dedi“  ال ُمؤ ِم۪نيَ  ِمنَ  َمِعيَ  َوَمن   َوَنِ ِ۪ن  فَ ت حا   َوبَ ي  
kavmim beni yalancılıkla suçladı. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki 
mü’minleri kurtar.”. 

44  Hûd 11/47.:  ََاِس۪رينَ  ِمنَ  اَُكن   َوتَ ر َْح ِن۪ٓ  ۪ل  تَ غ ِفر   َوِاِل   ِعل م    بِه۪  ۪ل  لَي سَ  َما َاس   ََلكَ  اَن   ِبكَ  اَُعوذُ  ِانٓ ۪  َرب ِ  قَال  Nûh dedi ki: ‘Ey rabbim! Ben, senden“  اْل 
hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen, 
kaybedenlerden olurum!’”. 

 

kınamalarından korkmaması,45 Daima Allah’ın adıyla hareket edip onu 
anması 46  gibi sahip olduğu kalbî ve bedenî amelleri onun 
kullukta/ubudiyette zirve bir şahsiyet olduğunu ortaya koymaktadır. 
Kur’an, mü’minlere ubudiyet temelli bu hususiyetleri Allah’ın 
maksatlarından bir maksat olarak takdim etmektedir. 

1. 3. En Hayırlı Azık: Takva 
Kur’ân’ın, Hz. Nûh’un tufân kıssasındaki ana maksatlardan 

üçüncüsü takvadır. ًُُُْاَْرَسْلنَاَُولَقَد ىُن وحا هُ ُِمنُُْلَك مَُُْماُّللٰاَُُاْعب د واُقَْومُُِيَاُفَقَالَُُقَْوِمهُُ۪اِل  ه ُ ُاِل  ُاَفََلَُُُغْير 
َّق ونَُ ُتَت  “Andolsun ki Nûh’u da kavmine gönderdik de, ‘ey kavmim!’ dedi, 

‘Allah’a kulluk edin; sizin O’ndan başka bir tanrınız yoktur. İsyan 
etmekten sakınmıyor musunuz/Allah’a karşı gelmekten korkmuyor 
musunuz?’” 47  âyeti, Hz. Nûh’un risâletinin üç unsuruna vurgu 
yapmaktadır: 

ّللٰاَُُاْعب د وا -  / Allah’a ibadet edin! (Ubudiyet) 

هُ ُِمنُُْلَك مَُُْما - ه ُ ُاِل  َغْير   / Allah’tan başka ilahınız yoktur! (Tevhid) 

َّق ونَُُاَفََلُ - تَت  / Allah’tan sakınmaz/korkmaz mısınız? (Takva) 

Özü itibariyle takva Allah’ın emrettiklerini yapmayı, 
nehyettiklerini de terk etmeyi ve böylece Allah’ın azabından korunmayı 
içinde barındırmaktadır. Takvanın meydana gelmesinin yegâne yolu da 
Allah’ın peygamberlerine itaattir. Hz. Nûh’un kıssasında bu hakikat sık 
sık tekrar edilmektedir: ُْْرَس۪ليَنُ ُن وح ُ ُقَْومُ َُكذَّبَت وه مُُْلَه مُُْقَالَُُاِذُُْاْلم  َّق وَنُ ُاََلُُن وحُ ُاَخ  يُتَت ُلَك مُُْاِن ۪

اَُواَ۪طيع وِنُ ُّللٰاَُُفَاتَّق واُاَ۪مين ُ َُرس ولُ  ُُاَْجِريَُُاِنُُْاَْجر  ُُِمنَُُْعلَْيهُُِاَْسـَٔل ك مَُُْوَمٰٓ ىُاِلَّ ُّللٰاَُُفَاتَّق واُاْلعَالَ۪ميَنُ َُرب َُُِعل 
َُواَ۪طيع وِنُ   “Nûh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri 

Nûh onlara şöyle demişti: ‘İnkârdan sakınmayacak mısınız? Bakınız ben, 
size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah’a karşı gelmekten 
sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. 
Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin rabbine aittir. Artık Allah’a 
isyandan sakının ve bana itaat edin.”48 

 Hz. Nûh’un Allah’a karşı takvasını şu iki âyette çarpıcı bir şekilde 
görmek mümkündür: Takvanın birinci örneği, Hz. Nûh’un, rabbine 

                                                 
45  Hûd 11/37.:  ِِيَنا ِِبَع يُِنَنا ال ُفل كَ  َواص َنع  Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde“  ُمغ َرُقونَ  اِن  ُهم   ظََلُموا   ال ۪ذينَ  ِف  ُُتَاِطب ِ۪ن  َوَِل  َوَوح 

gemiyi yap, haktan sapanlar için bana başvuruda bulunma! Onlar boğulacaklar!”.; Hûd 11/38.:  َعَلي هِ  َمر   وَُكل َما ال ُفل كَ  َوَيص َنعُ 
َخُروا ِان   قَالَ  ِمن ُه   َسِخُروا قَ و ِمه۪  ِمن   َماَل   َخرُ  فَِاّن   ِمن ا َتس  َخُروَن   َكَما ِمن ُكم   َنس   Nûh gemiyi yaparken, kavminin ileri gelenleri yanına“  َتس 

uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Dedi ki: ‘Bizimle alay ediyorsanız edin bakalım! Ama bilin ki sizin alay 
ettiğiniz gibi (günü gelecek) biz de sizinle öyle alay edeceğiz!’”. 

46  Hûd 11/41.:  َيَها الٰ ِ  ِبس مِ  ۪فيَها ار َكُبوا َوقَال  Nûh, ‘Haydi gemiye binin! Yüzerken de dururken de“  َر۪حيم   َلَغُفور   َرب ۪  ِان   َوُمر ٰسيَها   ََم ٰر  
Allah’ın adını anın. Şüphesiz ki rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir’ dedi.”. 

47  el-Mü’minûn 23/23. 
48  eş-Şuarâ 26/105-110. 
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yalvarıp O’ndan kendi ehlinden saydığı/zannetiği oğlunu kurtarmasını 
talep ederken kurduğu cümledir: ى َُوْعدَكََُُواِنَُُّاَْه۪ليُِمنُُْاْب۪نيُاِنََُُّرب ُُِفَقَالََُُربَّه ُُن وحُ َُونَاد 

ُاْلَحاِك۪مينَُُاَْحَكمُ َُواَْنتَُُاْلَحقُ   “Nûh rabbine şöyle seslendi: ‘Ey rabbim! Şüphesiz 
oğlum da ailemdendir. Senin va’din elbette haktır. Sen hükmedenlerin en 
iyi hükmedenisin’ dedi.”49 Bu âyetin dikkat çeken tarafı Hz. Nûh’un, özel 
bir talep içindeyken bile Allah’ın rahîm/merhamet eden sıfatına değil, 
O’nun hâkim/adaletle hükmeden sıfatına dayanmasıdır. Zira Hz. Nûh, 
Allah’ın merhametine dayanarak O’ndan kâfir oğlunun kurtarılmasını 
talep ederken bu talebinde yanılıp Allah’ın gadabına uğramaktan 
çekinmekte, bundan dolayı da duasının sonunu َُاِحِمين ُالرَّ ُأَْرَحم   Sen“ / َوأَْنَت
merhamet edenlerin en iyi merhametlisisin!” şeklinde değil de ُ ُأَْحَكم َوأَْنَت
 Sen hükmedenlerin en iyi hükmedenisin!” şeklinde“ / اْلَحاِكِمينَُ
bitirmektedir. Bu durum, Hz. Nûh’un, rabbine karşı hassas bir edep ve 
takva içerisinde olduğunu göstermektedir.50 Takvanın ikinci örneği ise 
Hz. Nûh’un, kâfir oğlunun kurtarılmasını talep ettikten sonra oğlunun 
kendi ehlinden olmadığı51 -çünkü din birliği yok- gerekçesiyle Allah’tan 
red cevabını aldıktan sonra derhal O’ndan kendisini affetmesini isterken 
kurduğu cümledir: َُيَُرب ُُِقَال ُُِعْلم ُ ُبِهُُ۪۪ليُلَْيسََُُماُاَْسـَٔلَكَُُاَنُُْبِكَُُاَع وذ ُُاِن ٰ۪ٓ يُ۪ليُتَْغِفرَُُْواِلَّ ُاَك نَُُْوتَْرَحْمنٰ۪ٓ

ُاْلَخاِس۪رينَُُِمنَُ  “Nûh dedi ki: “Ey rabbim! Ben, senden hakkında bilgi sahibi 
olmadığım bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz 
ve esirgemezsen, kaybedenlerden olurum!”52 On asırlık ömrü Allah’ın 
davasına adanmakla geçmiş Hz. Nûh’un, sanki hiçbir hizmet yapmamış 
gibi Allah’tan af dilemesi ve affedilmemesi durumunda kaybedenlerden 
olma endişesi ve korkusu içine olması takvanın zirve noktasıdır. Hz. 
Nûh’un tufân kıssasında Hz. Nûh’un şahsiyeti üzerinden verilen bu 
Kur’ânî mesaj, mü’minlerin de takva elbisesine sarılmaları gerektiğini 
hedeflemektedir. Zira “en hayırlı azık takvadır ve hikmetin başı da Allah 
korkusudur.”53  

1. 4. Şeytana Saplanan Tek Mızrak: İhlas 
Kur’ândaki bir âyet, muhlis/samimi kimseler hariç diğer tüm 

insanların şeytanın saptırma ve yoldan çıkarma faaliyetlerine karşı 
tehlike içinde olduğu tespitini yapmaktadır: َُتِكَُُقَال مُُْفَبِِعزَّ ُُُاَْجَم۪عيَنُ َُل ْغِويَنَّه  ُِعبَادَكَُُاِلَّ

                                                 
49  Hûd 11/45. 
50  Sallâbî, Nûh ve’t-Tûfânu’l-Azîm 401-402. 
51  Hûd 11/46.:  َِلَك   ِمن   لَي سَ  اِن هُ  نُوحُ  َيَ  قَال َاِه۪ليَ  ِمنَ  َتُكونَ  اَن   اَِعُظكَ  ِانٓ ۪  ِعل م    بِه۪  َلكَ  لَي سَ  َما َتس   َل نِ  َفاَل  َصاِلح    َغي  رُ  َعَمل   اِن هُ  اَه   Allah buyurdu ki: ‘Ey“  اجل 

Nûh! O senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. Sakın hakkında bilgi sahibi olmadığın 
bir şeyi benden isteme! Ben, cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum.”’. 

52  Hûd 11/47. 
53  Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyn b. Alî el-Beyhakî, Şu’abu’l-İmân (Hindistan: Mektebetu’r-Rüşd, 1423/2003), 

َمِة  :.2/201 ك  ُر الز اِد الت  ق َوى َورَأ ُس اْلِ  ُعود  أَن ُه َكاَن يَ ُقوُل ِف ُخط َبِتِه: " َخي   ََمَاَفُة هللِا َعز  َوَجل  "َعن  َعب ِد هللِا ب ِن َمس   

 

مُ  ْخلَ۪صينَُُِمْنه  ُاْلم   “İblîs, ‘Senin kudretine andolsun ki rabbim, samimi kulların 
hariç, insanların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım’ dedi.”54 Şeytanın, 
rabbi Allah Teâlâ tarafından lanetlendikten sonra O’ndan malum/belli 
bir vakte kadar süre isteyip tüm insanları saptıracağı tehdidini 
savurmasını, ardından da samimi kullara gücünün yetmeyeceği 
itirafında bulunmasını anlatan bu âyete göre ihlas/samimiyet şeytana 
işlenen tek mızraktır. Hal böyle olunca Allah’ın salih kulları içinde 
şeytanın en çetin düşmanlarından birisinin de Hz. Nûh olduğu 
muhakkaktır. Çünkü Hz. Nûh, asırları bulan tebliğ mücadelesinde 
hizmetinin bedelini sadece rabbine arz ediyordu, yaptığı mücadele için 
hiçbir ücret talep etmeyeceğini ve tek gayesinin, kavminin Allah’a 
yönelmesini sağlamak olduğunu ısrarla vurguluyordu: 

ا _ ُُيَُاَْجرُُِاِنُُْاَْجر  ُُِمنَُُْعلَْيهُُِاَْسـَٔل ك مَُُْوَمٰٓ ىُاِلَّ ُاْلعَالَ۪ميَنُ َُرب َُُِعل   “Bunun için sizden bir 
karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin rabbine 
aittir.”55 

ُُقَْومَُُِويَا _ ُُاَْجِريَُُاِنَُُْمالًُ َُعلَْيهُُِاَْسـَٔل ك مَُُْلٰٓ اُّللٰاَُُِعلَىُاِلَّ َمن واُ ُالَّ۪ذينَُُبَِطاِردُُِاَنَاُ َُوَمٰٓ مُُْا  َلق واُاِنَّه  َُرب ِِهمُُْم 
ي ِكن ٰ۪ٓ يك مَُُْول  ًُُاَر  ُتَْجَهل ونَُُقَْوما  “Ey kavmim! Buna karşılık sizden herhangi bir mal 

istemiyorum. Benim ecrim sadece Allah’a aittir. (Siz istiyorsunuz diye de) 
ben iman edenleri kovacak değilim; onlar (imanları sayesinde) rablerine 
kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizliğe gömülmüş bir topluluk olarak 
görüyorum.”56 

ُُاَْجِريَُُاِنُُْاَْجر  ُُِمنَُُْساَْلت ك مُُْفََماُتََولَّْيت مُُْفَِانُْ _ ْسِل۪مينَُُِمنَُُاَك ونَُُاَنَُُْوا ِمْرتُ ُّللٰاُِ َُعلَىُاِلَّ ُاْلم   “Şayet 
yüz çevirirseniz, zaten benim sizden bir karşılık beklediğim yok; benim 
mükâfatımı ancak Allah verir. Bana (Allah’a) teslimiyet içinde olanlardan 
biri olmam emredildi.”57 

Hz. Nûh’un tebliğ mücadelesinin temel dayanaklarından birisi 
olan samimiyet yine Hz. Nûh’un ve ona tâbi olanların kurtuluşunda bir 
faktör olarak sonuç vermiştir: Allah Teâlâ, uyarılan toplumların içinden 
sadece samimi olanların kurtuluşa erdiklerini haber vermektedir: ُُْفَاْنظ ر

ْنذَ۪ريَنُ َُعاقِبَة َُُكانََُُكْيفَُ ُُُاْلم  ْخلَ۪صيَنُ ُّللٰاُُِِعبَادَُُاِلَّ ُاْلم   “Bak şimdi, Allah’ın samimi kulları 
dışında, uyarılanların âkıbeti ne oldu!”58 Tüm bu deliller göstermektedir 
ki hem kalbî hem de bedenî amellerde asıl olan samimiyettir. Zira 
samimiyet Allah adına yapılan mücadelenin Allah katında kabulü için 
yegâne şarttır. 

                                                 
54  es-Sâd 38/82. 
55  eş-Şuarâ 26/109. 
56  Hûd 11/29. 
57  Yûnus 10/73. 
58  es-Sâffât 37/73. 
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yalvarıp O’ndan kendi ehlinden saydığı/zannetiği oğlunu kurtarmasını 
talep ederken kurduğu cümledir: ى َُوْعدَكََُُواِنَُُّاَْه۪ليُِمنُُْاْب۪نيُاِنََُُّرب ُُِفَقَالََُُربَّه ُُن وحُ َُونَاد 

ُاْلَحاِك۪مينَُُاَْحَكمُ َُواَْنتَُُاْلَحقُ   “Nûh rabbine şöyle seslendi: ‘Ey rabbim! Şüphesiz 
oğlum da ailemdendir. Senin va’din elbette haktır. Sen hükmedenlerin en 
iyi hükmedenisin’ dedi.”49 Bu âyetin dikkat çeken tarafı Hz. Nûh’un, özel 
bir talep içindeyken bile Allah’ın rahîm/merhamet eden sıfatına değil, 
O’nun hâkim/adaletle hükmeden sıfatına dayanmasıdır. Zira Hz. Nûh, 
Allah’ın merhametine dayanarak O’ndan kâfir oğlunun kurtarılmasını 
talep ederken bu talebinde yanılıp Allah’ın gadabına uğramaktan 
çekinmekte, bundan dolayı da duasının sonunu َُاِحِمين ُالرَّ ُأَْرَحم   Sen“ / َوأَْنَت
merhamet edenlerin en iyi merhametlisisin!” şeklinde değil de ُ ُأَْحَكم َوأَْنَت
 Sen hükmedenlerin en iyi hükmedenisin!” şeklinde“ / اْلَحاِكِمينَُ
bitirmektedir. Bu durum, Hz. Nûh’un, rabbine karşı hassas bir edep ve 
takva içerisinde olduğunu göstermektedir.50 Takvanın ikinci örneği ise 
Hz. Nûh’un, kâfir oğlunun kurtarılmasını talep ettikten sonra oğlunun 
kendi ehlinden olmadığı51 -çünkü din birliği yok- gerekçesiyle Allah’tan 
red cevabını aldıktan sonra derhal O’ndan kendisini affetmesini isterken 
kurduğu cümledir: َُيَُرب ُُِقَال ُُِعْلم ُ ُبِهُُ۪۪ليُلَْيسََُُماُاَْسـَٔلَكَُُاَنُُْبِكَُُاَع وذ ُُاِن ٰ۪ٓ يُ۪ليُتَْغِفرَُُْواِلَّ ُاَك نَُُْوتَْرَحْمنٰ۪ٓ

ُاْلَخاِس۪رينَُُِمنَُ  “Nûh dedi ki: “Ey rabbim! Ben, senden hakkında bilgi sahibi 
olmadığım bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz 
ve esirgemezsen, kaybedenlerden olurum!”52 On asırlık ömrü Allah’ın 
davasına adanmakla geçmiş Hz. Nûh’un, sanki hiçbir hizmet yapmamış 
gibi Allah’tan af dilemesi ve affedilmemesi durumunda kaybedenlerden 
olma endişesi ve korkusu içine olması takvanın zirve noktasıdır. Hz. 
Nûh’un tufân kıssasında Hz. Nûh’un şahsiyeti üzerinden verilen bu 
Kur’ânî mesaj, mü’minlerin de takva elbisesine sarılmaları gerektiğini 
hedeflemektedir. Zira “en hayırlı azık takvadır ve hikmetin başı da Allah 
korkusudur.”53  

1. 4. Şeytana Saplanan Tek Mızrak: İhlas 
Kur’ândaki bir âyet, muhlis/samimi kimseler hariç diğer tüm 

insanların şeytanın saptırma ve yoldan çıkarma faaliyetlerine karşı 
tehlike içinde olduğu tespitini yapmaktadır: َُتِكَُُقَال مُُْفَبِِعزَّ ُُُاَْجَم۪عيَنُ َُل ْغِويَنَّه  ُِعبَادَكَُُاِلَّ

                                                 
49  Hûd 11/45. 
50  Sallâbî, Nûh ve’t-Tûfânu’l-Azîm 401-402. 
51  Hûd 11/46.:  َِلَك   ِمن   لَي سَ  اِن هُ  نُوحُ  َيَ  قَال َاِه۪ليَ  ِمنَ  َتُكونَ  اَن   اَِعُظكَ  ِانٓ ۪  ِعل م    بِه۪  َلكَ  لَي سَ  َما َتس   َل نِ  َفاَل  َصاِلح    َغي  رُ  َعَمل   اِن هُ  اَه   Allah buyurdu ki: ‘Ey“  اجل 

Nûh! O senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. Sakın hakkında bilgi sahibi olmadığın 
bir şeyi benden isteme! Ben, cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum.”’. 

52  Hûd 11/47. 
53  Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyn b. Alî el-Beyhakî, Şu’abu’l-İmân (Hindistan: Mektebetu’r-Rüşd, 1423/2003), 

َمِة  :.2/201 ك  ُر الز اِد الت  ق َوى َورَأ ُس اْلِ  ُعود  أَن ُه َكاَن يَ ُقوُل ِف ُخط َبِتِه: " َخي   ََمَاَفُة هللِا َعز  َوَجل  "َعن  َعب ِد هللِا ب ِن َمس   

 

مُ  ْخلَ۪صينَُُِمْنه  ُاْلم   “İblîs, ‘Senin kudretine andolsun ki rabbim, samimi kulların 
hariç, insanların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım’ dedi.”54 Şeytanın, 
rabbi Allah Teâlâ tarafından lanetlendikten sonra O’ndan malum/belli 
bir vakte kadar süre isteyip tüm insanları saptıracağı tehdidini 
savurmasını, ardından da samimi kullara gücünün yetmeyeceği 
itirafında bulunmasını anlatan bu âyete göre ihlas/samimiyet şeytana 
işlenen tek mızraktır. Hal böyle olunca Allah’ın salih kulları içinde 
şeytanın en çetin düşmanlarından birisinin de Hz. Nûh olduğu 
muhakkaktır. Çünkü Hz. Nûh, asırları bulan tebliğ mücadelesinde 
hizmetinin bedelini sadece rabbine arz ediyordu, yaptığı mücadele için 
hiçbir ücret talep etmeyeceğini ve tek gayesinin, kavminin Allah’a 
yönelmesini sağlamak olduğunu ısrarla vurguluyordu: 

ا _ ُُيَُاَْجرُُِاِنُُْاَْجر  ُُِمنَُُْعلَْيهُُِاَْسـَٔل ك مَُُْوَمٰٓ ىُاِلَّ ُاْلعَالَ۪ميَنُ َُرب َُُِعل   “Bunun için sizden bir 
karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin rabbine 
aittir.”55 

ُُقَْومَُُِويَا _ ُُاَْجِريَُُاِنَُُْمالًُ َُعلَْيهُُِاَْسـَٔل ك مَُُْلٰٓ اُّللٰاَُُِعلَىُاِلَّ َمن واُ ُالَّ۪ذينَُُبَِطاِردُُِاَنَاُ َُوَمٰٓ مُُْا  َلق واُاِنَّه  َُرب ِِهمُُْم 
ي ِكن ٰ۪ٓ يك مَُُْول  ًُُاَر  ُتَْجَهل ونَُُقَْوما  “Ey kavmim! Buna karşılık sizden herhangi bir mal 

istemiyorum. Benim ecrim sadece Allah’a aittir. (Siz istiyorsunuz diye de) 
ben iman edenleri kovacak değilim; onlar (imanları sayesinde) rablerine 
kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizliğe gömülmüş bir topluluk olarak 
görüyorum.”56 

ُُاَْجِريَُُاِنُُْاَْجر  ُُِمنَُُْساَْلت ك مُُْفََماُتََولَّْيت مُُْفَِانُْ _ ْسِل۪مينَُُِمنَُُاَك ونَُُاَنَُُْوا ِمْرتُ ُّللٰاُِ َُعلَىُاِلَّ ُاْلم   “Şayet 
yüz çevirirseniz, zaten benim sizden bir karşılık beklediğim yok; benim 
mükâfatımı ancak Allah verir. Bana (Allah’a) teslimiyet içinde olanlardan 
biri olmam emredildi.”57 

Hz. Nûh’un tebliğ mücadelesinin temel dayanaklarından birisi 
olan samimiyet yine Hz. Nûh’un ve ona tâbi olanların kurtuluşunda bir 
faktör olarak sonuç vermiştir: Allah Teâlâ, uyarılan toplumların içinden 
sadece samimi olanların kurtuluşa erdiklerini haber vermektedir: ُُْفَاْنظ ر

ْنذَ۪ريَنُ َُعاقِبَة َُُكانََُُكْيفَُ ُُُاْلم  ْخلَ۪صيَنُ ُّللٰاُُِِعبَادَُُاِلَّ ُاْلم   “Bak şimdi, Allah’ın samimi kulları 
dışında, uyarılanların âkıbeti ne oldu!”58 Tüm bu deliller göstermektedir 
ki hem kalbî hem de bedenî amellerde asıl olan samimiyettir. Zira 
samimiyet Allah adına yapılan mücadelenin Allah katında kabulü için 
yegâne şarttır. 

                                                 
54  es-Sâd 38/82. 
55  eş-Şuarâ 26/109. 
56  Hûd 11/29. 
57  Yûnus 10/73. 
58  es-Sâffât 37/73. 
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1. 5. Geçilmez Bir Kale: Sabır 
Kur’ân’ın, İslâm peygamberi Hz. Muhammed’i (s.a.s.) teselli eden 

en ilgi çekici âyetlerinden birisi O’nun da ûlu’l-azm peygamberlerin 
sabrettiği gibi sabretmesi gerektiğini emreden âyetidir: ُْل واَُصبَرََُُكَماُفَاْصبِر ُا و 

س لُُِِمنَُُاْلعَْزمُِ ْمُ ُتَْستَْعِجلَُُْوَلُُالر  ُُيَْلبَث ٰٓواُلَمُُْي وَعد وَنُ َُماُيََرْونَُُيَْومََُُكاَنَّه مُُْلَه  ُي ْهلَكُ ُفََهلُُُْبََلغ ُ ُنََهار  ُُِمنَُُْساَعةًُُاِلَّ
ُ ُاْلفَاِسق ونَُُاْلقَْومُ ُاِلَّ  “Azim/kararlılık sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi 

sen de sabret. Onlar için de acele etme. Başlarına geleceği vaktiyle 
söylenen şeyleri gördüklerinde sanki gündüzün kısa bir süresini yaşamış 
gibi olacaklar. Tebliğ konusu işte budur; hiç günaha sapanlardan başkası 
helâk edilir mi?” 59  Âyet, peygamberlerin sabretme hususunda 
birbirlerinden farklı olduklarını, ûlu’l-azm peygamberlerin sahip 
oldukları sabrın en üst derecedeki sabır olduğunu belirtmektedir. Ûlu’l-
azm peygamberlerden birisi de Hz. Nûh’tur. Hz. Nûh’un hem ûlu’l-azm 
peygamberlerden olması hem de on asrı bulan uzun yaşamında ortaya 
koyduğu tebliğ mücadelesi onun tek başına sabırla örülü geçilmez bir 
kale olduğunu ortaya koymaktadır. Zira inkârcı kavmini tevhide her 
davet ettiğinde müspet bir sonuç alamadığı halde bıkmadan usanmadan 
tekrar tekrar tebliğ hayatına devam etmesi ancak sabırla kuşatılmış bir 
kişiliğin yapabileceği bir iştir. Birçok yönüyle, özellikle de sabırlı olma 
kişiliğiyle Hz. Nûh, kendisinden sonraki peygamberler için bir model 
olmuştur. ا َمنََُُوَمٰٓ َُُمعَه ُُٰٓا  ُقَ۪ليلُ ُاِلَّ  / “Zaten onunla birlikte pek azı iman 
etmişti.”60 âyeti, asırlar süren bir tebliğin az olan semeresini, ancak bir 
peygamberin (Hz. Nûh’un) çok olan sabrını ve nihayetinde bir ömrün 
Allah katındaki kabulünü belgelemektedir. Allah’ın emrini kavmine 
tebliğ ederken eziyete uğrayan, yine O’nun emri gereği gemiyi yaparken 
kavminin alaycı sözlerine maruz kalan, fakat her zorluğa göğüs gerip 
sabreden Hz. Nûh, sabrının mükafatını kendilerine karşı sabrettiği 
inkârcı kavim tufânla helâk edildiğinde, kendisi ve tâbileri de halâs olup 
esenlik ve bereket mahalli Cûdî’ye yerleştirildiğinde alıyordu. Zira Allah 
Teâlâ, sabır için geçerli olan şu sünneti belirlemiştir: ونَُُي َوفَّىُاِنََّما ابِر  ُاَْجَره مُُْالصَّ

ُِحَسابُ ُبِغَْيرُِ  / “Sabredenlere mükâfatları hesapsız verilecektir.”61 Gazzâlî 
(ö.505/1111) bu âyetin açıklamasında şöyle demektedir: “Her bir 
kurbetin (Allah’a yakınlaşmanın) ecri bir takdir ve bir hesap iledir. Sabır 
hariç. Orucun sabırdan bir parça, sabrın yarısı olması da bundan 
dolayıdır.”62 Denilebilir ki sabır dinin ikâmesi ve nefsin istikameti için bir 
mihenk taşıdır. Bu yüzden Kur’ân, Hz. Nûh’un tufân kıssasındaki 
                                                 
59  el-Ahkâf 46/35. 
60  Hûd 11/40. 
61  ez-Zümer 39/10. 
62  Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Gazzâlî, İhyâu Ulumi’d-Dîn (Beyrut: 

Dâru’l-Ma’rfe, ts.), 4/61. 

 

makasıdü’ş-şerîanın mühim bir unsuru olarak sabrı muhatabının 
dikkatine sunmaktadır.  

1. 6. Davetin Çırası: Ümitvar Olmak 
Tevhide davet ettiği kavminin insanı acıtan birçok ithamına 

rağmen Hz. Nuh’un hilm/yumuşaklık ile mukabelede bulunması ve tüm 
olumsuz koşullara rağmen daima ümit var olması Kur’ân’ın davet 
yolunda dikkatimize sunduğu önemli bir makâsıddır. Tevhide davet 
yolunda kavmi tarafından Hz. Nuh’a yöneltilen bazı ithamlar ve Hz. 
Nuh’un onlara cevapları şu şekildedir:  

_ “Kavminden ileri gelenler dediler ki: ‘Biz seni gerçekten apaçık 
bir sapıklık içinde görüyoruz!’” 63  Kendisini sapkın ve sefih olmakla 
suçlayan kavmine karşı Hz. Nuh yumuşakça şöyle cevap veriyordu: 
“Nûh şöyle cevap verdi: ‘Ey kavmim! Bende hiçbir sapkınlık yoktur; şu 
var ki ben âlemlerin rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size 
rabbimin vahyetiklerini duyuruyorum, size öğüt veriyorum ve ben sizin 
bilmediklerinizi Allah’tan (gelen vahiy ile) biliyorum. Günahtan sakınıp 
da rahmete nâil olasınız diye, içinizden sizleri uyaracak bir adam 
vasıtasıyla rabbinizden size bir zikir (vahiy) gelmesine şaşırdınız mı?’”64 

_ “Bu adam olsa olsa cin çarpmış/kendisinde delilik bulunan 
biridir; bir süre onu gözetim altında tutun.”65 Kendisini delilikle suçlayan 
kavmine karşı Hz. Nuh Allah’a dayanıp şöyle diyordu: “(Nuh), Rabbim! 
dedi, ‘beni yalanlamalarına karşı bana yardım et!’”66 

_ “Nûh gemiyi yaparken, kavminin ileri gelenleri yanına 
uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Dedi ki: ‘Bizimle alay ediyorsanız 
edin bakalım! Ama bilin ki sizin alay ettiğiniz gibi (günü gelecek) biz de 
sizinle öyle alay edeceğiz!’”67 Kurtubî’ye (ö.671/1273) göre âyette geçen 
“sıhriyyet/alay etme” kelimesi “istichâl/cehâletle suçlama anlamını 
taşımaktadır. Kavmin Hz. Nuh’u cahil olarak görüp onunla dalga 
geçmelerine sebep olan geminin inşa edilmesi konusundaki iki görüşten 
birincisine göre kavmi Hz. Nuh’un karada gemiyi yaptığını görünce “ey 
Nuh, sen peygamberlikten sonra şimdi de marangoz mu oldun?” diyerek 
onunla alay ediyorlardı. İkincisine göre ise geminin ne olduğunu 

                                                 
63  A’râf 7/60.:  َُم۪بي   َضاَلل   ۪ف  لَنَ ٰريكَ  ِاّن   قَ و ِمه۪ٓ  ِمن   ال َمَلُ  قَال  
64  A’râf 7/61-63.:  َُتم   تَ ع َلُمونَ  َِل  َما الٰ ِ  ِمنَ  َواَع َلمُ  َلُكم   َواَن َصحُ  َرب ۪  رَِساَِلتِ  اُبَ لِ ُغُكم   ال َعاَل۪ميَ  َرب ِ  ِمن   َرُسول   َوٰلِكِن۪   َضاَلَلة   ۪ب  لَي سَ  قَ و مِ  َيَ  قَال اءَُكم   اَن   اََوَعِجب   ر   جَٓ  َربِ ُكم   ِمن   ذِك 

  تُ ر َْحُونَ  َوَلَعل ُكم   َولِتَ ت  ُقوا لِيُ ن ِذرَُكم   ِمن ُكم   َرُجل   َعٰلى
65  Mü’minûn 23/25.:   ۪حي   َحَّتٰ   بِه۪  فَ تَ رَب ُصوا ِجن ة   بِه۪  َرُجل   ِاِل   ُهوَ  ِان  
66  Mü’minûn 23/26.:  ََكذ بُونِ  ِبَا ان ُصر ۪ن  َربِ   قَال  
67  Hûd 11/38.:  َُنع َخُروا ِان   قَالَ  ِمن ُه   َسِخُروا قَ و ِمه۪  ِمن   َماَل   َعَلي هِ  َمر   وَُكل َما ال ُفل كَ  َوَيص  َخرُ  فَِاّن   ِمن ا َتس  َخُروَن   َكَما ِمن ُكم   َنس    َتس 
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1. 5. Geçilmez Bir Kale: Sabır 
Kur’ân’ın, İslâm peygamberi Hz. Muhammed’i (s.a.s.) teselli eden 

en ilgi çekici âyetlerinden birisi O’nun da ûlu’l-azm peygamberlerin 
sabrettiği gibi sabretmesi gerektiğini emreden âyetidir: ُْل واَُصبَرََُُكَماُفَاْصبِر ُا و 

س لُُِِمنَُُاْلعَْزمُِ ْمُ ُتَْستَْعِجلَُُْوَلُُالر  ُُيَْلبَث ٰٓواُلَمُُْي وَعد وَنُ َُماُيََرْونَُُيَْومََُُكاَنَّه مُُْلَه  ُي ْهلَكُ ُفََهلُُُْبََلغ ُ ُنََهار  ُُِمنَُُْساَعةًُُاِلَّ
ُ ُاْلفَاِسق ونَُُاْلقَْومُ ُاِلَّ  “Azim/kararlılık sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi 

sen de sabret. Onlar için de acele etme. Başlarına geleceği vaktiyle 
söylenen şeyleri gördüklerinde sanki gündüzün kısa bir süresini yaşamış 
gibi olacaklar. Tebliğ konusu işte budur; hiç günaha sapanlardan başkası 
helâk edilir mi?” 59  Âyet, peygamberlerin sabretme hususunda 
birbirlerinden farklı olduklarını, ûlu’l-azm peygamberlerin sahip 
oldukları sabrın en üst derecedeki sabır olduğunu belirtmektedir. Ûlu’l-
azm peygamberlerden birisi de Hz. Nûh’tur. Hz. Nûh’un hem ûlu’l-azm 
peygamberlerden olması hem de on asrı bulan uzun yaşamında ortaya 
koyduğu tebliğ mücadelesi onun tek başına sabırla örülü geçilmez bir 
kale olduğunu ortaya koymaktadır. Zira inkârcı kavmini tevhide her 
davet ettiğinde müspet bir sonuç alamadığı halde bıkmadan usanmadan 
tekrar tekrar tebliğ hayatına devam etmesi ancak sabırla kuşatılmış bir 
kişiliğin yapabileceği bir iştir. Birçok yönüyle, özellikle de sabırlı olma 
kişiliğiyle Hz. Nûh, kendisinden sonraki peygamberler için bir model 
olmuştur. ا َمنََُُوَمٰٓ َُُمعَه ُُٰٓا  ُقَ۪ليلُ ُاِلَّ  / “Zaten onunla birlikte pek azı iman 
etmişti.”60 âyeti, asırlar süren bir tebliğin az olan semeresini, ancak bir 
peygamberin (Hz. Nûh’un) çok olan sabrını ve nihayetinde bir ömrün 
Allah katındaki kabulünü belgelemektedir. Allah’ın emrini kavmine 
tebliğ ederken eziyete uğrayan, yine O’nun emri gereği gemiyi yaparken 
kavminin alaycı sözlerine maruz kalan, fakat her zorluğa göğüs gerip 
sabreden Hz. Nûh, sabrının mükafatını kendilerine karşı sabrettiği 
inkârcı kavim tufânla helâk edildiğinde, kendisi ve tâbileri de halâs olup 
esenlik ve bereket mahalli Cûdî’ye yerleştirildiğinde alıyordu. Zira Allah 
Teâlâ, sabır için geçerli olan şu sünneti belirlemiştir: ونَُُي َوفَّىُاِنََّما ابِر  ُاَْجَره مُُْالصَّ

ُِحَسابُ ُبِغَْيرُِ  / “Sabredenlere mükâfatları hesapsız verilecektir.”61 Gazzâlî 
(ö.505/1111) bu âyetin açıklamasında şöyle demektedir: “Her bir 
kurbetin (Allah’a yakınlaşmanın) ecri bir takdir ve bir hesap iledir. Sabır 
hariç. Orucun sabırdan bir parça, sabrın yarısı olması da bundan 
dolayıdır.”62 Denilebilir ki sabır dinin ikâmesi ve nefsin istikameti için bir 
mihenk taşıdır. Bu yüzden Kur’ân, Hz. Nûh’un tufân kıssasındaki 
                                                 
59  el-Ahkâf 46/35. 
60  Hûd 11/40. 
61  ez-Zümer 39/10. 
62  Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Gazzâlî, İhyâu Ulumi’d-Dîn (Beyrut: 

Dâru’l-Ma’rfe, ts.), 4/61. 

 

makasıdü’ş-şerîanın mühim bir unsuru olarak sabrı muhatabının 
dikkatine sunmaktadır.  

1. 6. Davetin Çırası: Ümitvar Olmak 
Tevhide davet ettiği kavminin insanı acıtan birçok ithamına 

rağmen Hz. Nuh’un hilm/yumuşaklık ile mukabelede bulunması ve tüm 
olumsuz koşullara rağmen daima ümit var olması Kur’ân’ın davet 
yolunda dikkatimize sunduğu önemli bir makâsıddır. Tevhide davet 
yolunda kavmi tarafından Hz. Nuh’a yöneltilen bazı ithamlar ve Hz. 
Nuh’un onlara cevapları şu şekildedir:  

_ “Kavminden ileri gelenler dediler ki: ‘Biz seni gerçekten apaçık 
bir sapıklık içinde görüyoruz!’” 63  Kendisini sapkın ve sefih olmakla 
suçlayan kavmine karşı Hz. Nuh yumuşakça şöyle cevap veriyordu: 
“Nûh şöyle cevap verdi: ‘Ey kavmim! Bende hiçbir sapkınlık yoktur; şu 
var ki ben âlemlerin rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size 
rabbimin vahyetiklerini duyuruyorum, size öğüt veriyorum ve ben sizin 
bilmediklerinizi Allah’tan (gelen vahiy ile) biliyorum. Günahtan sakınıp 
da rahmete nâil olasınız diye, içinizden sizleri uyaracak bir adam 
vasıtasıyla rabbinizden size bir zikir (vahiy) gelmesine şaşırdınız mı?’”64 

_ “Bu adam olsa olsa cin çarpmış/kendisinde delilik bulunan 
biridir; bir süre onu gözetim altında tutun.”65 Kendisini delilikle suçlayan 
kavmine karşı Hz. Nuh Allah’a dayanıp şöyle diyordu: “(Nuh), Rabbim! 
dedi, ‘beni yalanlamalarına karşı bana yardım et!’”66 

_ “Nûh gemiyi yaparken, kavminin ileri gelenleri yanına 
uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Dedi ki: ‘Bizimle alay ediyorsanız 
edin bakalım! Ama bilin ki sizin alay ettiğiniz gibi (günü gelecek) biz de 
sizinle öyle alay edeceğiz!’”67 Kurtubî’ye (ö.671/1273) göre âyette geçen 
“sıhriyyet/alay etme” kelimesi “istichâl/cehâletle suçlama anlamını 
taşımaktadır. Kavmin Hz. Nuh’u cahil olarak görüp onunla dalga 
geçmelerine sebep olan geminin inşa edilmesi konusundaki iki görüşten 
birincisine göre kavmi Hz. Nuh’un karada gemiyi yaptığını görünce “ey 
Nuh, sen peygamberlikten sonra şimdi de marangoz mu oldun?” diyerek 
onunla alay ediyorlardı. İkincisine göre ise geminin ne olduğunu 

                                                 
63  A’râf 7/60.:  َُم۪بي   َضاَلل   ۪ف  لَنَ ٰريكَ  ِاّن   قَ و ِمه۪ٓ  ِمن   ال َمَلُ  قَال  
64  A’râf 7/61-63.:  َُتم   تَ ع َلُمونَ  َِل  َما الٰ ِ  ِمنَ  َواَع َلمُ  َلُكم   َواَن َصحُ  َرب ۪  رَِساَِلتِ  اُبَ لِ ُغُكم   ال َعاَل۪ميَ  َرب ِ  ِمن   َرُسول   َوٰلِكِن۪   َضاَلَلة   ۪ب  لَي سَ  قَ و مِ  َيَ  قَال اءَُكم   اَن   اََوَعِجب   ر   جَٓ  َربِ ُكم   ِمن   ذِك 

  تُ ر َْحُونَ  َوَلَعل ُكم   َولِتَ ت  ُقوا لِيُ ن ِذرَُكم   ِمن ُكم   َرُجل   َعٰلى
65  Mü’minûn 23/25.:   ۪حي   َحَّتٰ   بِه۪  فَ تَ رَب ُصوا ِجن ة   بِه۪  َرُجل   ِاِل   ُهوَ  ِان  
66  Mü’minûn 23/26.:  ََكذ بُونِ  ِبَا ان ُصر ۪ن  َربِ   قَال  
67  Hûd 11/38.:  َُنع َخُروا ِان   قَالَ  ِمن ُه   َسِخُروا قَ و ِمه۪  ِمن   َماَل   َعَلي هِ  َمر   وَُكل َما ال ُفل كَ  َوَيص  َخرُ  فَِاّن   ِمن ا َتس  َخُروَن   َكَما ِمن ُكم   َنس    َتس 
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bilmeyen kavmi Hz. Nuh’un bir şeyler yapmakla meşgul olduğunu 
görünce dayanamayıp “ey Nuh, sen ne yapıyorsun?” diye soruyorlardı. 
Hz. Nuh da onlara “ben su üzerinde yürüyecek bir ev yapıyorum.” 
diyerek cevap veriyordu. Bu cevaba çok şaşıran kavmi Hz. Nuh’la alay 
etmeye başlıyorlardı. Fakat Hz. Nuh sükûnetini muhafaza edip onlara 
sadece “bizim de bir gün (tufân koptuğunda) sizinle dalga geçeceğimiz 
vakit gelecektir” diyerek cevap veriyordu.68  

_ “Dediler ki: ‘Ey Nuh! (Bu davadan) vazgeçmezsen, iyi bil ki, 
taşlanmışlardan olacaksın!’”69 Bu ifade, Hz. Nuh’un kavmi tarafından 
ölümle tehdit edilmesi demektir. Hz. Nuh bu tehdide karşılık olarak yine 
Allah’a sığınıyordu: “Nûh şöyle dedi: ‘Ey Rabbim! Kavmim beni 
yalanladı. Artık onlarla benim aramda sen hükmet. Beni ve benimle 
birlikte olan mü’minleri kurtar.’” 70  Hz. Nuh’un, kendisini her türlü 
suçlamayla suçlayan ve hatta ölümle tehdit eden kavmine karşı 
gösterdiği sabır, metanet, şefkat, merhamet ve ümit var olma hali, 
Allah’ın daha önce iman edenler hariç bundan sonra kimsenin kendisine 
iman etmeyeceğini ve bu nedenle de artık üzülmemesi gerektiğini 
bildiren âyet71 ininceye kadar devam etmiştir. 

1. 7. Allah Yolunda Sebâtın Nişanesi: Cesurca Meydan Okuma 
Allah’ın dinini tebliğ yolunda eza ve çile, tehdit ve işkence 

nübüvvete mazhar olmuş her peygamberin uğratıldığı duraklardır. 
Dayanılmasına zor takat getirilen bu duraklara uğramaktan nasibini 
ziyadesiyle alan peygamberlerden birisi de Hz. Nuh’tur. Bazı 
kaynakların rivayetine göre Hz. Nuh, kavmini tevhide davet ederken 
saldırıya uğrar, kavmi onun yakasını tutarak bayılıncaya kadar boğazını 
sıkarlardı. Hz. Nuh ayılıp kendine geldiğinde Allah’a yalvarıp şöyle dua 
ederdi: “Allah’ım! kavmimi bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlar!”. Daha 
sonra kaldığı yerden insanları uyarmaya devam ederdi, ancak her gelen 
yeni asrın insanları öncekilerden daha şerli idi. Öyle ki birbirlerine “bu 
mecnun, babalarımız ve dedelerimiz zamanında da vardı, onlar onu 
kabul etmezlerdi.” deyip Hz. Nuh’u öldüresiye döverlerdi ve öldü 
zannedip bohça gibi katlarlardı, sonra da evine atarlardı. 72  Yine bazı 

                                                 
68  Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’ân, 9/32-33. 
69  Şuarâ 26/116.: َتهِ۬  لَ   لَِئن   قَاُلوا   ال َمر ُجو۪مَي   ِمنَ  لََتُكونَن   نُوحُ  َيَ  تَ ن  
70  Şuarâ 26/117-118.:  َبُونِ   قَ و ۪مي ِان   َرب ِ  قَال نَ ُهم   بَ ي ِ۪ن  فَاف  َتح   َكذ    ال ُمؤ ِم۪نيَ  ِمنَ  َمِعيَ  َوَمن   َوَنِ ِ۪ن  فَ ت حا   َوبَ ي  
71  Hûd 11/36.:  َِحي َتِئس   َفاَل  ٰاَمنَ  َقد   َمن   ِاِل   قَ و ِمكَ  ِمن   يُ ؤ ِمنَ  َلن   اَن هُ  نُوح   ِاٰل  َواُوُ۫ َعُلوَن   َكانُوا ِبَا تَ ب    Nûh’a vahyolundu ki: Kavminden daha önce“  يَ ف 

iman etmiş olanlardan başka, artık hiç kimse iman etmeyecek. O halde, onların yapmakta oldukları şeylerden 
dolayı üzülme.” 

72  Ebü’l-Hasen İzzüddîn Alî b. Muhammed b. Muhammed İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh (Lübnan: Dâru’l-
Kitâbi’l-Arabî, 1417/1997), 163. 

 

kaynaklara göre Hz. Nuh’un kavminden kişi(ler) oğlunun elinden tutar, 
onu Hz. Nuh’a götürür ve ona “bu adamdan (Hz. Nuh’tan) uzak dur, 
çünkü o yalancıdır. Babam da beni buraya getirip uyarmıştı. Şimdi ben 
de seni aynı şekilde uyarıyorum.” Babalarından bu öğüdü alan çocuklar 
ölen babalarının yerlerine geçtiklerinde küfürde azgınlaşmış bir halde 
Allah’ın peygamberi Hz. Nuh’a karşı daha zalimce davranırlardı. Hz. 
Nuh, rabbine dayanıp “ben yenik düştüm, bana yardım et!” 73 
yalvarışında bulununcaya kadar kendisine her türlü zulmü yapmaktan 
çekinmeyen kavmi tarafından günde iki defa bayılıncaya kadar 
dövülürdü.74 Kendisine reva görülen tüm bu zulümlere rağmen Hz. Nuh, 
kendine geldiğinde yıkanır ve insanları Allah’a çağırmak için tekrar 
meydanlara inerdi. Burada dikkatlere sunmak istediğimiz husus şudur: 
Hz. Nuh, her yeni gelen asırdaki kavminin bir önceki asra göre daha 
gaddar bir kimlik taşımasına rağmen onlara karşı hiçbir zaman nübüvvet 
davasını tebliğ etmekten geri durmamış, yeri geldiğinde bu zalim 
zümreye meydan okumuştur.  

Allah Teâlâ, Hz. Nûh’un dini tebliğ etmedeki sebatını, zulme 
boyun eğmeyen direnişini, Allah davasındaki samimiyetini, kararlılığını 
ve inkârcılara karşı cesurca meydan okumasını bir örnek olarak son 
Peygamber’e (s.a.s.) takdim etmekte ve ondan bu bilgiyi kendisini inkâr 
eden Mekke müşriklerine karşı bir tehdit unsuru olarak sunmasını 
emretmektedir: “Onlara Nûh’un kıssasını da oku! O, kavmine şöyle 
demişti: “Ey kavmim! Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah’ın 
âyetlerini bildirmem zorunuza gidiyorsa, bilin ki ben yalnız Allah’a 
dayanıp güveniyorum; siz de ortaklarınızı toplayıp ne yapacağınızı 
kararlaştırın, yapacağınız iş içinizde niyet olarak kalmasın ve bana 
mühlet de vermeden yapacağınızı yapın.”75 Meydan okuma içeren bu 
âyet Hz. Nûh’un nübüvvet mucizesini ve buna dayanan büyük bir iman 
kuvvetini göstermektedir. Zira bu meydan okuma kavminin Hz. Nûh’u 
delilikle, sapıklıkla itham edip onu recmetmeye/öldürmeye varıncaya 
kadar ona her türlü eziyeti reva görmelerinden sonra gerçekleşen bir 
meydan okumadır. Bu meydan okumayla Hz. Nûh, kendisine zulmeden 
inkârcılardan Allah’ın yardımına dayanarak korkmadığını ortaya 

                                                 
73  el-Kamer 54/10.: فَان  َتِصر   َمغ ُلوب   َان ۪  رَب هُٓ  َفَدَعا  
74  Ebü’l-Hasen Mukâtil b. Süleymân b. Beşîr el-Ezdî el-Belhî, Tefsîru Muḳâtil b. Süleymân (et-Tefsîrü’l-Kebîr.) 

(Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâs, 1423), 4/167-178. 
75  Yûnus 10/71.:  ُعُٓوا تَ وَك ل تُ  الٰ ِ  فَ َعَلى الٰ ِ  ِِبََٰيتِ  َوَتذ ۪كر۪يي َمَقا۪مي َعَلي ُكم   َكبُ رَ  َكانَ  ِان   قَ و مِ  َيَ  لَِقو ِمه۪  قَالَ  اِذ   نُوح    نَ َباَ  َعَلي ِهم   َوات ل اءَُكم   اَم رَُكم   فََاْجِ   َعَلي ُكم   اَم رُُكم   َيُكن   َِل  ُُث   َوُشرَكَٓ

  تُ ن ِظُرونِ  َوَِل  ِاَل   اق ضُٓوا ُُث   ُغم ة  
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bilmeyen kavmi Hz. Nuh’un bir şeyler yapmakla meşgul olduğunu 
görünce dayanamayıp “ey Nuh, sen ne yapıyorsun?” diye soruyorlardı. 
Hz. Nuh da onlara “ben su üzerinde yürüyecek bir ev yapıyorum.” 
diyerek cevap veriyordu. Bu cevaba çok şaşıran kavmi Hz. Nuh’la alay 
etmeye başlıyorlardı. Fakat Hz. Nuh sükûnetini muhafaza edip onlara 
sadece “bizim de bir gün (tufân koptuğunda) sizinle dalga geçeceğimiz 
vakit gelecektir” diyerek cevap veriyordu.68  

_ “Dediler ki: ‘Ey Nuh! (Bu davadan) vazgeçmezsen, iyi bil ki, 
taşlanmışlardan olacaksın!’”69 Bu ifade, Hz. Nuh’un kavmi tarafından 
ölümle tehdit edilmesi demektir. Hz. Nuh bu tehdide karşılık olarak yine 
Allah’a sığınıyordu: “Nûh şöyle dedi: ‘Ey Rabbim! Kavmim beni 
yalanladı. Artık onlarla benim aramda sen hükmet. Beni ve benimle 
birlikte olan mü’minleri kurtar.’” 70  Hz. Nuh’un, kendisini her türlü 
suçlamayla suçlayan ve hatta ölümle tehdit eden kavmine karşı 
gösterdiği sabır, metanet, şefkat, merhamet ve ümit var olma hali, 
Allah’ın daha önce iman edenler hariç bundan sonra kimsenin kendisine 
iman etmeyeceğini ve bu nedenle de artık üzülmemesi gerektiğini 
bildiren âyet71 ininceye kadar devam etmiştir. 

1. 7. Allah Yolunda Sebâtın Nişanesi: Cesurca Meydan Okuma 
Allah’ın dinini tebliğ yolunda eza ve çile, tehdit ve işkence 

nübüvvete mazhar olmuş her peygamberin uğratıldığı duraklardır. 
Dayanılmasına zor takat getirilen bu duraklara uğramaktan nasibini 
ziyadesiyle alan peygamberlerden birisi de Hz. Nuh’tur. Bazı 
kaynakların rivayetine göre Hz. Nuh, kavmini tevhide davet ederken 
saldırıya uğrar, kavmi onun yakasını tutarak bayılıncaya kadar boğazını 
sıkarlardı. Hz. Nuh ayılıp kendine geldiğinde Allah’a yalvarıp şöyle dua 
ederdi: “Allah’ım! kavmimi bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlar!”. Daha 
sonra kaldığı yerden insanları uyarmaya devam ederdi, ancak her gelen 
yeni asrın insanları öncekilerden daha şerli idi. Öyle ki birbirlerine “bu 
mecnun, babalarımız ve dedelerimiz zamanında da vardı, onlar onu 
kabul etmezlerdi.” deyip Hz. Nuh’u öldüresiye döverlerdi ve öldü 
zannedip bohça gibi katlarlardı, sonra da evine atarlardı. 72  Yine bazı 

                                                 
68  Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’ân, 9/32-33. 
69  Şuarâ 26/116.: َتهِ۬  لَ   لَِئن   قَاُلوا   ال َمر ُجو۪مَي   ِمنَ  لََتُكونَن   نُوحُ  َيَ  تَ ن  
70  Şuarâ 26/117-118.:  َبُونِ   قَ و ۪مي ِان   َرب ِ  قَال نَ ُهم   بَ ي ِ۪ن  فَاف  َتح   َكذ    ال ُمؤ ِم۪نيَ  ِمنَ  َمِعيَ  َوَمن   َوَنِ ِ۪ن  فَ ت حا   َوبَ ي  
71  Hûd 11/36.:  َِحي َتِئس   َفاَل  ٰاَمنَ  َقد   َمن   ِاِل   قَ و ِمكَ  ِمن   يُ ؤ ِمنَ  َلن   اَن هُ  نُوح   ِاٰل  َواُوُ۫ َعُلوَن   َكانُوا ِبَا تَ ب    Nûh’a vahyolundu ki: Kavminden daha önce“  يَ ف 

iman etmiş olanlardan başka, artık hiç kimse iman etmeyecek. O halde, onların yapmakta oldukları şeylerden 
dolayı üzülme.” 

72  Ebü’l-Hasen İzzüddîn Alî b. Muhammed b. Muhammed İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh (Lübnan: Dâru’l-
Kitâbi’l-Arabî, 1417/1997), 163. 

 

kaynaklara göre Hz. Nuh’un kavminden kişi(ler) oğlunun elinden tutar, 
onu Hz. Nuh’a götürür ve ona “bu adamdan (Hz. Nuh’tan) uzak dur, 
çünkü o yalancıdır. Babam da beni buraya getirip uyarmıştı. Şimdi ben 
de seni aynı şekilde uyarıyorum.” Babalarından bu öğüdü alan çocuklar 
ölen babalarının yerlerine geçtiklerinde küfürde azgınlaşmış bir halde 
Allah’ın peygamberi Hz. Nuh’a karşı daha zalimce davranırlardı. Hz. 
Nuh, rabbine dayanıp “ben yenik düştüm, bana yardım et!” 73 
yalvarışında bulununcaya kadar kendisine her türlü zulmü yapmaktan 
çekinmeyen kavmi tarafından günde iki defa bayılıncaya kadar 
dövülürdü.74 Kendisine reva görülen tüm bu zulümlere rağmen Hz. Nuh, 
kendine geldiğinde yıkanır ve insanları Allah’a çağırmak için tekrar 
meydanlara inerdi. Burada dikkatlere sunmak istediğimiz husus şudur: 
Hz. Nuh, her yeni gelen asırdaki kavminin bir önceki asra göre daha 
gaddar bir kimlik taşımasına rağmen onlara karşı hiçbir zaman nübüvvet 
davasını tebliğ etmekten geri durmamış, yeri geldiğinde bu zalim 
zümreye meydan okumuştur.  

Allah Teâlâ, Hz. Nûh’un dini tebliğ etmedeki sebatını, zulme 
boyun eğmeyen direnişini, Allah davasındaki samimiyetini, kararlılığını 
ve inkârcılara karşı cesurca meydan okumasını bir örnek olarak son 
Peygamber’e (s.a.s.) takdim etmekte ve ondan bu bilgiyi kendisini inkâr 
eden Mekke müşriklerine karşı bir tehdit unsuru olarak sunmasını 
emretmektedir: “Onlara Nûh’un kıssasını da oku! O, kavmine şöyle 
demişti: “Ey kavmim! Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah’ın 
âyetlerini bildirmem zorunuza gidiyorsa, bilin ki ben yalnız Allah’a 
dayanıp güveniyorum; siz de ortaklarınızı toplayıp ne yapacağınızı 
kararlaştırın, yapacağınız iş içinizde niyet olarak kalmasın ve bana 
mühlet de vermeden yapacağınızı yapın.”75 Meydan okuma içeren bu 
âyet Hz. Nûh’un nübüvvet mucizesini ve buna dayanan büyük bir iman 
kuvvetini göstermektedir. Zira bu meydan okuma kavminin Hz. Nûh’u 
delilikle, sapıklıkla itham edip onu recmetmeye/öldürmeye varıncaya 
kadar ona her türlü eziyeti reva görmelerinden sonra gerçekleşen bir 
meydan okumadır. Bu meydan okumayla Hz. Nûh, kendisine zulmeden 
inkârcılardan Allah’ın yardımına dayanarak korkmadığını ortaya 

                                                 
73  el-Kamer 54/10.: فَان  َتِصر   َمغ ُلوب   َان ۪  رَب هُٓ  َفَدَعا  
74  Ebü’l-Hasen Mukâtil b. Süleymân b. Beşîr el-Ezdî el-Belhî, Tefsîru Muḳâtil b. Süleymân (et-Tefsîrü’l-Kebîr.) 

(Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâs, 1423), 4/167-178. 
75  Yûnus 10/71.:  ُعُٓوا تَ وَك ل تُ  الٰ ِ  فَ َعَلى الٰ ِ  ِِبََٰيتِ  َوَتذ ۪كر۪يي َمَقا۪مي َعَلي ُكم   َكبُ رَ  َكانَ  ِان   قَ و مِ  َيَ  لَِقو ِمه۪  قَالَ  اِذ   نُوح    نَ َباَ  َعَلي ِهم   َوات ل اءَُكم   اَم رَُكم   فََاْجِ   َعَلي ُكم   اَم رُُكم   َيُكن   َِل  ُُث   َوُشرَكَٓ

  تُ ن ِظُرونِ  َوَِل  ِاَل   اق ضُٓوا ُُث   ُغم ة  
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koyduğu gibi ilah diye tapılan şeylerden de kendisine ne bir fayda ne de 
bir zararın gelemeyeceğini ispat etmiştir.76  

Hz. Nuh’un haktan sapmaz kararlılığına verilecek en çarpıcı 
örneklerden birisi de onun, kendisine iman eden azınlıktaki zayıf 
kimselere dil uzatan ve onları yanından kovmasını isteyen kavminin 
mele’/elit zümresinin teklifini reddederek onlara karşı çıkması ve 
zayıf/fakir kimseleri de sonuna kadar korumayı sürdürmesidir. 
“Kavminin ileri gelen inkârcıları, ‘Biz seni sadece bizim gibi bir insan 
olarak görüyoruz. Sana sığ görüşlü (basit görüşle hareket eden) ayak 
takımımızdan başkasının uyduğunu da görmüyoruz. Sizin bize karşı bir 
üstünlüğünüzü de kabul etmiyoruz, bilâkis sizin yalancı olduğunuz 
kanaatini taşıyoruz’ dediler.”77 Hz. Nuh, onların sünnetüllaha aykırı bu 
tekliflerini şöyle reddediyordu: “Ey kavmim! Buna karşılık sizden 
herhangi bir mal istemiyorum. Benim ecrim sadece Allah’a aittir. (Siz 
istiyorsunuz diye) ben iman edenleri kovacak değilim; onlar (imanları 
sayesinde) rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizliğe 
gömülmüş bir topluluk olarak görüyorum.” 78  “Ey kavmim! Onları 
kovarsam, beni Allah’a karşı kim koruyabilir? Düşünmüyor musunuz?”79 
“Size ben, ‘Allah'ın hazineleri yanımdadır’, demiyorum, gaybı da 
bilmem. ‘Ben bir meleğim’ de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz 
kimseler için, ‘Allah onlara asla hiçbir hayır vermez’ de diyemem. Allah 
onların içlerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben 
gerçekten zalimlerden olurum.”80 

1. 8. Mâsivâyı Terk 
Allah’ın, asırlar süren bir davetten sonra küfürde azgınlaşmış 

kavminin inkârından başka bir sonuçla karşılaşmayan Hz. Nuh’a birlikte 
olduğu azınlığın dışında başka kimsenin artık iman etmeyeceğini 
bildirmesi81, yapımını emrettiği82 geminin bitmesinden sonra da tufânı 
koparması83  sonucunda kavmi hataları (küfür ve isyanları) yüzünden 
suda boğuldular. Tufânda boğulanlardan birisi de Hz. Nuh’un küfürde 
                                                 
76  Ebû Muhammed Muhyissünne el-Hüseyn b. Mes‘ûd b. Muhammed el-Ferrâ’ el-Beğavî, Me’âlimu’t-Tenzîl 

(Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, 1420), 2/428. 
77  Hûd 11/27.:  ََنا َلُكم   نَ ٰرى َوَما الر أ يِ   َِبِديَ  اَرَاِذلَُنا ُهم   ال ۪ذينَ  ِاِل   ات  بَ َعكَ  نَ ٰريكَ  َوَما ِمث  َلَنا َبَشرا   ِاِل   نَ ٰريكَ  َما قَ و ِمه۪  ِمن   َكَفُروا ۪ذينَ ال   ال َمَلُ  فَ َقال   َكاِذ۪بيَ  نَظُن ُكم   بَل   َفض ل   ِمن   َعَلي  
78  Hûd 11/29.:  ََعَلي هِ  َاس   َُلُكم   ِلَٓ  قَ و مِ  َوَي  

 
رِيَ  ِان   َماِل  ِم   ُماَلُقوا اِن  ُهم   ٰاَمُنوا   ال ۪ذينَ  ِبطَارِدِ  اّنَ۬  َومَٓا الٰ ِ  َعَلى ِاِل   َاج    ََت َهُلونَ  قَ و ما   اَٰريُكم   َوٰلِكِن ۪ٓ  َرّبِ 

79  Hûd 11/30.:  َتُ ُهم    ِان   الٰ ِ  ِمنَ  يَ ن ُصُر۪ن  َمن   قَ و مِ  َوَي   َتذَك ُرونَ  اََفاَل  طََرد 
80  Hûd 11/31.:  َٓا    الٰ ُ  يُ ؤ تِيَ ُهمُ  َلن   اَع يُ ُنُكم   تَ ز َدر۪ٓي لِل ۪ذينَ  اَُقولُ  َوِلَٓ  َمَلك   ِان ۪  اَُقولُ  َوِلَٓ  ال َغي بَ  اَع َلمُ  َوِلَٓ  الٰ ِ  َخزَٓائِنُ  ِعن ۪دي َلُكم   اَُقولُ  َوِل  َلِمنَ  ِاذا   ِانٓ ۪  اَن  ُفِسِهم    ٓف۪  ِبَا اَع َلمُ  َالٰ ُ  َخري 

  الظ اِل۪ميَ 
81  Hûd 11/36. 
82  Hûd 11/37.:  ِِيَنا ِِبَع يُِنَنا ال ُفل كَ  َواص َنع  .Gözetimimiz altında ve vahyimize göre gemiyi yap“  ُمغ َرُقونَ  اِن  ُهم   ظََلُموا   ال ۪ذينَ  ِف  ُُتَاِطب ِ۪ن  َوَِل  َوَوح 

Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır.”. 
83  Hûd 11/40.:  ٰٓ اءَ  اَِذا َحَّت  .”…Nihayet emrimiz gelip, tandır kaynamaya başlayınca (sular coşup taşınca)“  الت  ن وُر   َوفَارَ  اَم ُرّنَ  جَٓ

 

kalmakta ısrar eden bir oğluydu. Suların coşup taştığı o zor ve dar 
vakitte dahi babalık şefkati baskın çıkıp oğlunun boğulmasına gönlü razı 
gelemeyen Hz. Nuh, oğluna şöyle sesleniyordu: “Haydi yavrum gel, sen 
de bizimle birlikte gemiye bin, kâfirlerle beraber olma!” 84  Oğlu ise 
babasının bu son kurtarıcı teklifini “ben, kendimi sudan koruyacak bir 
dağa sığınacağım”85 diyerek reddetti ve nihayetinde o da diğerleri gibi 
suda boğuldu. Hz. Nuh’un, Allah’ın “…daha önce haklarında hüküm 
verilmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye bindir…” 86 
emrinde geçen “ve ehleke/aileni” sözüne atıf yaparak, ancak “illâ men 
sabeke aleyhil kavlu/daha önce haklarında hüküm verilenlerin dışında” 
sözünü ise terk ederek O’ndan oğlunu boğulmaktan kurtarmayı 
istemesi87  Allah’ın, “Ey Nûh! o senin ailenden değildir. Çünkü onun 
yaptığı iyi olmayan bir iştir. Sakın hakkında bilgi sahibi olmadığın bir 
şeyi benden isteme! Ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt 
veriyorum.” 88  şeklindeki şiddetli uyarısıyla karşılaşmasına sebep 
olmuştur. Hz. Nûh, bu uyarı karşısında “Rabbim! Şüphesiz ben senden 
hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni 
bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan 
olurum.” 89  diyerek Allah’a sığınmış ve bağışlanma dilemiştir. Hz. 
Nuh’un, iman sıfatından mahrum kaldığı için Allah tarafından ailesinden 
sayılmayan oğlu hakkında ilâhî ikazla karşılaştıktan sonra talep ettiği 
şeyin Allah’ın muradına uygun olmadığını anlayıp derhal bu isteğinden 
vazgeçmesi Hz. Peygamber’in ümmetine de bazı mühim mesajlar 
vermektedir. Buna göre şer’î çerçevede olmayıp Allah’ın haram kıldığı 
arzu ve emellerin mühlet verilmeksizin derhal terkedilmesi, Allah’ın 
maksuduna varmak için elzemdir. Ayrıca tufânda boğulan oğlun Hz. 
Nuh’un oğlu olduğu halde Allah’ın, onu Hz. Nuh’un ehlinden olarak 
kabul etmemesi aynı dine bağlanmanın tesis ettiği yakınlığın nesep 
birliğinin tesis ettiği akrabalıktan daha asıl/öncelikli olduğunu ortaya 

                                                 
84  Hûd 11/42.:  ََِبالِ  َمو ج   ۪ف  ِّبِم   ََت ۪ري َوِهي  Derken gemi onları, dağlar gibi“  ال َكاِف۪رينَ  َمعَ  َتُكن   َوَِل  َمَعَنا ار َكب     بُ َِن   َيَ  َمع زِل   ۪ف  وََكانَ  اب  َنهُ  نُوح    َوَّنٰدى َكاجل 

dalgalar arasında götürmeye başladı. Nûh, uzak duran oğluna, ‘Haydi yavrum gel, sen de bizimle birlikte 
gemiye bin, kâfirlerle beraber olma!’ diye seslendi.”. 

85  Hûd 11/43.:  َنَ ُهَما َوَحالَ  َرِحَم   َمن   ِاِل   الٰ ِ  اَم رِ  ِمن   ال يَ و مَ  َعاِصمَ  َِل  قَالَ  اءِ  ال مَٓ  ِمنَ  يَ ع ِصُمِ۪ن  َجَبل   ِاٰل  َسٰاو۪ٓي قَال  Oğlu, ‘Beni sudan“  ال ُمغ َر۪قيَ  ِمنَ  َفَكانَ  ال َمو جُ  بَ ي  
koruyacak bir dağa sığınacağım’ diye cevap verdi. Nûh dedi ki: ‘Bugün Allah’ın hükmünden ancak O’nun 
esirgedikleri kurtulacaktır’, derken aralarına dalga giriverdi, böylece o da boğulanlardan oldu.”. 

86  Hûd 11/40.:  ٰٓ اءَ  ِاَذا َحَّت ل   قُ ل َنا الت  ن وُر   َوفَارَ  اَم ُرّنَ  جَٓ ِ  ُكل    ِمن   ۪فيَها اْحِ  ِ  َزو َجي  َلكَ  اث  نَ ي   Nihayet emrimiz“  قَ۪ليل   ِاِل   َمَعهُٓ  ٰاَمنَ  َومَٓا ٰاَمَن   َوَمن   ال َقو لُ  َعَلي هِ  َسَبقَ  َمن   ِاِل   َواَه 
geldi ve sular coşup yükseldi. Nûh’a dedik ki: ‘Her türden (hayvan) birer çift ile -daha önce haklarında hüküm 
verilmiş olanlar dışında- aileni ve iman edenleri gemiye bindir!’ Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti.”. 

87  Hûd 11/45.: ۪لي ِمن   اب ِ۪ن  ِان   َرب ِ  فَ َقالَ  رَب هُ  نُوح   َوَّنٰدى َق   َوع َدكَ  َوِان   اَه  َكمُ  َواَن تَ  اْل  َاِك۪ميَ  َاح   !Nûh Rabbine seslenip şöyle dedi: ‘Rabbim“  اْل 
Şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin va’din elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin.”’. 

88  Hûd 11/46.:  َِلَك   ِمن   لَي سَ  اِن هُ  نُوحُ  َيَ  قَال َاِه۪ليَ  ِمنَ  َتُكونَ  اَن   اَِعُظكَ  ِانٓ ۪  ِعل م    بِه۪  َلكَ  لَي سَ  َما َفاَل َتس   َل نِ  َصاِلح    َغي  رُ  َعَمل   اِن هُ  اَه    اجل 
89  Hûd 11/47.:  ََاِس۪رينَ  ِمنَ  اَُكن   َوتَ ر َْح ِن۪ٓ  ۪ل  تَ غ ِفر   َوِاِل   ِعل م    بِه۪  ۪ل  لَي سَ  َما َاس   ََلكَ  اَن   ِبكَ  اَُعوذُ  ِانٓ ۪  َرب ِ  قَال    اْل 
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koyduğu gibi ilah diye tapılan şeylerden de kendisine ne bir fayda ne de 
bir zararın gelemeyeceğini ispat etmiştir.76  

Hz. Nuh’un haktan sapmaz kararlılığına verilecek en çarpıcı 
örneklerden birisi de onun, kendisine iman eden azınlıktaki zayıf 
kimselere dil uzatan ve onları yanından kovmasını isteyen kavminin 
mele’/elit zümresinin teklifini reddederek onlara karşı çıkması ve 
zayıf/fakir kimseleri de sonuna kadar korumayı sürdürmesidir. 
“Kavminin ileri gelen inkârcıları, ‘Biz seni sadece bizim gibi bir insan 
olarak görüyoruz. Sana sığ görüşlü (basit görüşle hareket eden) ayak 
takımımızdan başkasının uyduğunu da görmüyoruz. Sizin bize karşı bir 
üstünlüğünüzü de kabul etmiyoruz, bilâkis sizin yalancı olduğunuz 
kanaatini taşıyoruz’ dediler.”77 Hz. Nuh, onların sünnetüllaha aykırı bu 
tekliflerini şöyle reddediyordu: “Ey kavmim! Buna karşılık sizden 
herhangi bir mal istemiyorum. Benim ecrim sadece Allah’a aittir. (Siz 
istiyorsunuz diye) ben iman edenleri kovacak değilim; onlar (imanları 
sayesinde) rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizliğe 
gömülmüş bir topluluk olarak görüyorum.” 78  “Ey kavmim! Onları 
kovarsam, beni Allah’a karşı kim koruyabilir? Düşünmüyor musunuz?”79 
“Size ben, ‘Allah'ın hazineleri yanımdadır’, demiyorum, gaybı da 
bilmem. ‘Ben bir meleğim’ de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz 
kimseler için, ‘Allah onlara asla hiçbir hayır vermez’ de diyemem. Allah 
onların içlerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben 
gerçekten zalimlerden olurum.”80 

1. 8. Mâsivâyı Terk 
Allah’ın, asırlar süren bir davetten sonra küfürde azgınlaşmış 

kavminin inkârından başka bir sonuçla karşılaşmayan Hz. Nuh’a birlikte 
olduğu azınlığın dışında başka kimsenin artık iman etmeyeceğini 
bildirmesi81, yapımını emrettiği82 geminin bitmesinden sonra da tufânı 
koparması83  sonucunda kavmi hataları (küfür ve isyanları) yüzünden 
suda boğuldular. Tufânda boğulanlardan birisi de Hz. Nuh’un küfürde 
                                                 
76  Ebû Muhammed Muhyissünne el-Hüseyn b. Mes‘ûd b. Muhammed el-Ferrâ’ el-Beğavî, Me’âlimu’t-Tenzîl 

(Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, 1420), 2/428. 
77  Hûd 11/27.:  ََنا َلُكم   نَ ٰرى َوَما الر أ يِ   َِبِديَ  اَرَاِذلَُنا ُهم   ال ۪ذينَ  ِاِل   ات  بَ َعكَ  نَ ٰريكَ  َوَما ِمث  َلَنا َبَشرا   ِاِل   نَ ٰريكَ  َما قَ و ِمه۪  ِمن   َكَفُروا ۪ذينَ ال   ال َمَلُ  فَ َقال   َكاِذ۪بيَ  نَظُن ُكم   بَل   َفض ل   ِمن   َعَلي  
78  Hûd 11/29.:  ََعَلي هِ  َاس   َُلُكم   ِلَٓ  قَ و مِ  َوَي  

 
رِيَ  ِان   َماِل  ِم   ُماَلُقوا اِن  ُهم   ٰاَمُنوا   ال ۪ذينَ  ِبطَارِدِ  اّنَ۬  َومَٓا الٰ ِ  َعَلى ِاِل   َاج    ََت َهُلونَ  قَ و ما   اَٰريُكم   َوٰلِكِن ۪ٓ  َرّبِ 

79  Hûd 11/30.:  َتُ ُهم    ِان   الٰ ِ  ِمنَ  يَ ن ُصُر۪ن  َمن   قَ و مِ  َوَي   َتذَك ُرونَ  اََفاَل  طََرد 
80  Hûd 11/31.:  َٓا    الٰ ُ  يُ ؤ تِيَ ُهمُ  َلن   اَع يُ ُنُكم   تَ ز َدر۪ٓي لِل ۪ذينَ  اَُقولُ  َوِلَٓ  َمَلك   ِان ۪  اَُقولُ  َوِلَٓ  ال َغي بَ  اَع َلمُ  َوِلَٓ  الٰ ِ  َخزَٓائِنُ  ِعن ۪دي َلُكم   اَُقولُ  َوِل  َلِمنَ  ِاذا   ِانٓ ۪  اَن  ُفِسِهم    ٓف۪  ِبَا اَع َلمُ  َالٰ ُ  َخري 

  الظ اِل۪ميَ 
81  Hûd 11/36. 
82  Hûd 11/37.:  ِِيَنا ِِبَع يُِنَنا ال ُفل كَ  َواص َنع  .Gözetimimiz altında ve vahyimize göre gemiyi yap“  ُمغ َرُقونَ  اِن  ُهم   ظََلُموا   ال ۪ذينَ  ِف  ُُتَاِطب ِ۪ن  َوَِل  َوَوح 

Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır.”. 
83  Hûd 11/40.:  ٰٓ اءَ  اَِذا َحَّت  .”…Nihayet emrimiz gelip, tandır kaynamaya başlayınca (sular coşup taşınca)“  الت  ن وُر   َوفَارَ  اَم ُرّنَ  جَٓ

 

kalmakta ısrar eden bir oğluydu. Suların coşup taştığı o zor ve dar 
vakitte dahi babalık şefkati baskın çıkıp oğlunun boğulmasına gönlü razı 
gelemeyen Hz. Nuh, oğluna şöyle sesleniyordu: “Haydi yavrum gel, sen 
de bizimle birlikte gemiye bin, kâfirlerle beraber olma!” 84  Oğlu ise 
babasının bu son kurtarıcı teklifini “ben, kendimi sudan koruyacak bir 
dağa sığınacağım”85 diyerek reddetti ve nihayetinde o da diğerleri gibi 
suda boğuldu. Hz. Nuh’un, Allah’ın “…daha önce haklarında hüküm 
verilmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye bindir…” 86 
emrinde geçen “ve ehleke/aileni” sözüne atıf yaparak, ancak “illâ men 
sabeke aleyhil kavlu/daha önce haklarında hüküm verilenlerin dışında” 
sözünü ise terk ederek O’ndan oğlunu boğulmaktan kurtarmayı 
istemesi87  Allah’ın, “Ey Nûh! o senin ailenden değildir. Çünkü onun 
yaptığı iyi olmayan bir iştir. Sakın hakkında bilgi sahibi olmadığın bir 
şeyi benden isteme! Ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt 
veriyorum.” 88  şeklindeki şiddetli uyarısıyla karşılaşmasına sebep 
olmuştur. Hz. Nûh, bu uyarı karşısında “Rabbim! Şüphesiz ben senden 
hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni 
bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan 
olurum.” 89  diyerek Allah’a sığınmış ve bağışlanma dilemiştir. Hz. 
Nuh’un, iman sıfatından mahrum kaldığı için Allah tarafından ailesinden 
sayılmayan oğlu hakkında ilâhî ikazla karşılaştıktan sonra talep ettiği 
şeyin Allah’ın muradına uygun olmadığını anlayıp derhal bu isteğinden 
vazgeçmesi Hz. Peygamber’in ümmetine de bazı mühim mesajlar 
vermektedir. Buna göre şer’î çerçevede olmayıp Allah’ın haram kıldığı 
arzu ve emellerin mühlet verilmeksizin derhal terkedilmesi, Allah’ın 
maksuduna varmak için elzemdir. Ayrıca tufânda boğulan oğlun Hz. 
Nuh’un oğlu olduğu halde Allah’ın, onu Hz. Nuh’un ehlinden olarak 
kabul etmemesi aynı dine bağlanmanın tesis ettiği yakınlığın nesep 
birliğinin tesis ettiği akrabalıktan daha asıl/öncelikli olduğunu ortaya 

                                                 
84  Hûd 11/42.:  ََِبالِ  َمو ج   ۪ف  ِّبِم   ََت ۪ري َوِهي  Derken gemi onları, dağlar gibi“  ال َكاِف۪رينَ  َمعَ  َتُكن   َوَِل  َمَعَنا ار َكب     بُ َِن   َيَ  َمع زِل   ۪ف  وََكانَ  اب  َنهُ  نُوح    َوَّنٰدى َكاجل 

dalgalar arasında götürmeye başladı. Nûh, uzak duran oğluna, ‘Haydi yavrum gel, sen de bizimle birlikte 
gemiye bin, kâfirlerle beraber olma!’ diye seslendi.”. 

85  Hûd 11/43.:  َنَ ُهَما َوَحالَ  َرِحَم   َمن   ِاِل   الٰ ِ  اَم رِ  ِمن   ال يَ و مَ  َعاِصمَ  َِل  قَالَ  اءِ  ال مَٓ  ِمنَ  يَ ع ِصُمِ۪ن  َجَبل   ِاٰل  َسٰاو۪ٓي قَال  Oğlu, ‘Beni sudan“  ال ُمغ َر۪قيَ  ِمنَ  َفَكانَ  ال َمو جُ  بَ ي  
koruyacak bir dağa sığınacağım’ diye cevap verdi. Nûh dedi ki: ‘Bugün Allah’ın hükmünden ancak O’nun 
esirgedikleri kurtulacaktır’, derken aralarına dalga giriverdi, böylece o da boğulanlardan oldu.”. 

86  Hûd 11/40.:  ٰٓ اءَ  ِاَذا َحَّت ل   قُ ل َنا الت  ن وُر   َوفَارَ  اَم ُرّنَ  جَٓ ِ  ُكل    ِمن   ۪فيَها اْحِ  ِ  َزو َجي  َلكَ  اث  نَ ي   Nihayet emrimiz“  قَ۪ليل   ِاِل   َمَعهُٓ  ٰاَمنَ  َومَٓا ٰاَمَن   َوَمن   ال َقو لُ  َعَلي هِ  َسَبقَ  َمن   ِاِل   َواَه 
geldi ve sular coşup yükseldi. Nûh’a dedik ki: ‘Her türden (hayvan) birer çift ile -daha önce haklarında hüküm 
verilmiş olanlar dışında- aileni ve iman edenleri gemiye bindir!’ Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti.”. 

87  Hûd 11/45.: ۪لي ِمن   اب ِ۪ن  ِان   َرب ِ  فَ َقالَ  رَب هُ  نُوح   َوَّنٰدى َق   َوع َدكَ  َوِان   اَه  َكمُ  َواَن تَ  اْل  َاِك۪ميَ  َاح   !Nûh Rabbine seslenip şöyle dedi: ‘Rabbim“  اْل 
Şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin va’din elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin.”’. 

88  Hûd 11/46.:  َِلَك   ِمن   لَي سَ  اِن هُ  نُوحُ  َيَ  قَال َاِه۪ليَ  ِمنَ  َتُكونَ  اَن   اَِعُظكَ  ِانٓ ۪  ِعل م    بِه۪  َلكَ  لَي سَ  َما َفاَل َتس   َل نِ  َصاِلح    َغي  رُ  َعَمل   اِن هُ  اَه    اجل 
89  Hûd 11/47.:  ََاِس۪رينَ  ِمنَ  اَُكن   َوتَ ر َْح ِن۪ٓ  ۪ل  تَ غ ِفر   َوِاِل   ِعل م    بِه۪  ۪ل  لَي سَ  َما َاس   ََلكَ  اَن   ِبكَ  اَُعوذُ  ِانٓ ۪  َرب ِ  قَال    اْل 
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koymaktadır. 90 Çünkü Allah kat’î bir ifadeyle91 mü’min ile kâfir arasında 
velayet ilişkisinin olmadığını beyan etmiştir.92 Akıllara bir soru olarak 
gelen bir hususa da burada değinmekte fayda mülahaza ediyoruz: Bir 
peygamber olduğu halde Hz. Nuh’un, Allah’tan önce kâfirlerin tümünü 
helâk etmesini isteyip sonra da bir kısmını (oğlunu) kurtarmasını 
istemesinin arka planını Kurtubî (ö.671/1273) şöyle değerlendirmektedir: 
Hz. Nuh’un, Allah’tan kâfirlerin tümünün helâkını istemesinden sonra 
bazılarını da kurtarmasını istemesi muhâldir. Zira onun oğlu açıktan 
iman ettiğini gösteren, ama içten küfür üzerinde olan münafık birisiydi. 
Hz. Nûh, bundan haberdar olmadığı için oğlunun da kendi ehlinden 
olduğunu zannetmiş ve Allah’tan onu boğulmaktan kurtarmasını talep 
etmiş, ancak Allah gayb bilgisinin kendi katında olduğunu ve ona bu 
konuda bir istekte bulunmamasını emretmiştir.93 Bu görüşe benzer bir 
görüş de Fahreddîn er-Râzî’den (ö.606/1210) gelmiştir: “Hz. Nûh’un 
ümmeti açıktan kâfir, açıktan mü’min ve gizli (münafık) grup olmak 
üzere üç kısımdı. Hz. Nûh’un oğlu da bu üçüncü gruptandı. Dolayısıyla 
Hz. Nûh’un Allah’tan oğlunu kurtarması talebi, oğlunun kâfir olduğu 
halde yine kurtarmasını istediği şeklinde anlaşılmamalıdır. Hz. Nûh’un 
bu talebini O’nun, kendi oğlunun mü’min olduğunu zannetmesi ve 
ayrıca oğluna karşı babalık şefkatinin baskın çıkması sonucu gerçekleşen 
bir talep olarak anlamak gerekir. Allah, Hz. Nûh’a oğlunun münafık olup 
tevhid dini üzerinde olmadığı hakikatini bildirince Hz. Nûh da bu 
talebinden dolayı Allah’tan mağfiret dilemiştir. Sonuç itibariyle Hz. 
Nûh’tan sadır olan bu zelle büyük günahlardan olmayıp ictihatta hata 
kabilinden olan bir şeydir.”94  

1. 9. İsyanın Ardındaki Tufân 
Hz. Nûh’un on asra ve on asır içindeki büyük sabra dayanan tebliğ 

mücadelesi, Hz. Nûh ve bir kısım mü’min hariç tüm kâfirlerin su 
tufânıyla boğularak helâk olmalarıyla sonuçlandı. Neden? Bu soruya kısa 
bir cevapla “çünkü başka yol kalmadı” denilerek cevap verilebilir. 
Kur’ân’ın bu soruya cevabı şöyledir: “Nûh, ‘Rabbim’ dedi, ‘Doğrusu 
bunlar beni dinlemediler, malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan 

                                                 
90  Ebû Abdillâh Muhammed b. Alî b. Muhammed eş-Şevkânî, Fethu’l-Kadîr (Dımaşk: Dâru İbn’i-Kesîr, 1414), 

2/570. 
91  Hûd 11/46.:  َِلَك   ِمن   لَي سَ  اِن هُ  نُوحُ  َيَ  قَال اَه   
92  Nâsirüddîn Ebû Saîd (Ebû Muhammed) Abdullâh b. Ömer b. Muhammed el-Beydâvî, Envâru’t-Tenzîl ve 

Esrâru’t-Te’vîl (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, 1418), 3/136.  
93  Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’ân, 9/45. 
94  Ebû Abdillâh (Ebü’l-Fadl) Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyn er-Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb (Beyrut: Dâru 

İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, 1420), 18/359. 

 

başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar 
kurdular.’ Dediler ki: ‘Sakın ilâhlarınızı bırakmayın; hele Ved’den, 
Suvâ’dan, Yegūs’tan, Yeûk’tan ve Nesr’den asla vazgeçmeyin!’ 
‘Gerçekten de birçoklarını saptırdılar; (Rabbim!) sen de artık bu 
zalimlerin şaşkınlıklarını arttır!’ Günahları yüzünden tûfanda 
boğuldular, ardından ateşe atıldılar, kendilerini Allah’a karşı koruyacak 
yardımcılar da bulamadılar. Nûh ‘Rabbim’ dedi, ‘Yeryüzünde 
inkârcılardan hiç kimseyi sağ bırakma! Sen onları bırakırsan kullarını 
saptırırlar; günahkâr/ahlaksız kâfir/nankör nesillerden başkasını da 
yetiştirmezler. Rabbim! Beni, annemi babamı, inanmış olarak evime 
girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla, zalimleri ise 
daima helâk et.’”95 Bu âyetlere göre Hz. Nûh, Allah’a çağrı yolunda her 
türlü çabayı göstermiş, ancak kavmi inkârda ve isyanda direnince Hz. 
Nûh, Allah’a iltica ederek onlarının tümünün helâkını talep etmiştir: 

َُكذَّب ونُُِبَِماُاْنص ْر۪نيَُرِبُ ُقَالَُ _  / “Nûh, ‘Rabbim! Bunların beni yalancılıkla 
suçlamalarına karşı bana yardım et!’ dedi.”96 

يَُربَّه ُُٰٓفَدََعا _ ُفَاْنتَِصرَُُْمْغل وبُ ُاَن ۪  / “Nûh, Rabbine ‘Ey Rabbim! Ben yenilgiye 
uğradım, yardım et’ diye dua etti.”97 

ينَاَُولَقَدُْ _ ۪جيب وَنُ ُفَلَنِْعمَُُن وحُ ُنَاد  ْينَاه ُُاْلم  ُاْلعَ۪ظيِمُ ُاْلَكْربُُِِمنََُُواَْهلَه َُُونَجَّ  “Vaktiyle Nûh bize 
yakarmıştı; biz de ne güzel karşılık vermiştik! Nitekim kendisini ve 
ailesini o büyük felâketten kurtardık.”98 şeklindeki ilticalar Hz. Nuh’un, 
azgın kavmi karşısındaki son çırpınışlarını göstermektedir. Peygamberler 
içerisinde asırları bulan uzun ömrü boyunca yılmaz bir tevhid 
savunucusu olma kimliğinden 99  dolayı Kur’ân’da özel bir vurguyla 
anılan Hz. Nûh’un her türlü çabasına rağmen kavminin neden iman 
etmediği sorusuna da “çünkü günahta batmışlardı” şeklinde kısaca 
cevap verilebilir. Şöyle ki; Kur’ân âyetleri bize Hz. Nuh’un günahta 
batmış kavminin karakteristik bazı özelliklerini şu şekilde sunmaktadır: 

_ Hz. Nuh’un kavmi kör/isabetli görüşten yoksun 100  bir 
kavimdi.101 

                                                 
95  Nûh 71/21-28.:  َرا   َوَمَكُروا َخَسارا    ِاِل   َوَوَلُدهُٓ  َماُلهُ  يَزِد هُ  لَ   َمن   َوات  بَ ُعوا َعَصو ۪ن  اِن  ُهم   َرب ِ  نُوح   قَال   َوَِل  َودا   َتَذُرن   َوَِل  ٰاَِلََتُكم   َتَذُرن   َِل  َوقَاُلوا ُكب ارا   َمك 

 
 َويَ ُعوقَ  يَ ُغوثَ  َوَِل  ُسَواعا 

را    َاِِتِم   ِم ا َضاَلِل   ِاِل   الظ اِل۪ميَ  تَزِدِ  َوَِل  َك۪ثريا    َاَضل وا َوَقد   َوَنس  ي   ُدوا فَ َلم   َّنرا   فَاُد ِخُلوا اُغ رُِقوا َخط۪ٓ َر ضِ  َعَلى َتَذر   َِل  َرب ِ  نُوح   َوقَالَ  اَن َصارا   الٰ ِ  ُدونِ  ِمن   ََلُم   َيَِ را   ال َكاِف۪رينَ  ِمنَ  اِل   اِن   اِن كَ  َدَي 
وا َوَِل  ِعَباَدكَ  ُيِضل وا َتَذر ُهم   ِمَناتِ   َولِل ُمؤ ِم۪نيَ  ُمؤ ِمنا   بَ ي ِِتَ  َدَخلَ  َوِلَمن   َوِلَواِلَدي   ۪ل  اغ ِفر   َرب ِ  َكف ارا   فَاِجرا   ِاِل   يَِلدُٓ   تَ َبارا   ِاِل   الظ اِل۪ميَ  تَزِدِ  َوَِل  َوال ُمؤ 

96  el-Mü’minûn 23/26. 
97  el-Kamer 54/10. 
98  es-Sâffât 37/75-76. 
99  el-Ankebût 29/14.:   ََخ ۪سيَ  ِاِل   َسَنة   اَل فَ  ۪فيِهم   فَ َلِبثَ  قَ و ِمه۪  ِاٰل  نُوحا   اَر َسل َنا َوَلَقد  

 
 Vaktiyle biz Nûh’u kendi“  ظَاِلُمونَ  َوُهم   الط وفَانُ  فََاَخَذُهمُ  َعاما 

kavmine resul olarak göndermiştik. Nûh, bin yıldan elli yıl daha az bir süreyle onların arasında kaldı. Sonunda 
zulümlerini sürdürürlerken onları tûfan yakaladı.”. 

100  Tâhir b. Aşûr, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, 8/198. 
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koymaktadır. 90 Çünkü Allah kat’î bir ifadeyle91 mü’min ile kâfir arasında 
velayet ilişkisinin olmadığını beyan etmiştir.92 Akıllara bir soru olarak 
gelen bir hususa da burada değinmekte fayda mülahaza ediyoruz: Bir 
peygamber olduğu halde Hz. Nuh’un, Allah’tan önce kâfirlerin tümünü 
helâk etmesini isteyip sonra da bir kısmını (oğlunu) kurtarmasını 
istemesinin arka planını Kurtubî (ö.671/1273) şöyle değerlendirmektedir: 
Hz. Nuh’un, Allah’tan kâfirlerin tümünün helâkını istemesinden sonra 
bazılarını da kurtarmasını istemesi muhâldir. Zira onun oğlu açıktan 
iman ettiğini gösteren, ama içten küfür üzerinde olan münafık birisiydi. 
Hz. Nûh, bundan haberdar olmadığı için oğlunun da kendi ehlinden 
olduğunu zannetmiş ve Allah’tan onu boğulmaktan kurtarmasını talep 
etmiş, ancak Allah gayb bilgisinin kendi katında olduğunu ve ona bu 
konuda bir istekte bulunmamasını emretmiştir.93 Bu görüşe benzer bir 
görüş de Fahreddîn er-Râzî’den (ö.606/1210) gelmiştir: “Hz. Nûh’un 
ümmeti açıktan kâfir, açıktan mü’min ve gizli (münafık) grup olmak 
üzere üç kısımdı. Hz. Nûh’un oğlu da bu üçüncü gruptandı. Dolayısıyla 
Hz. Nûh’un Allah’tan oğlunu kurtarması talebi, oğlunun kâfir olduğu 
halde yine kurtarmasını istediği şeklinde anlaşılmamalıdır. Hz. Nûh’un 
bu talebini O’nun, kendi oğlunun mü’min olduğunu zannetmesi ve 
ayrıca oğluna karşı babalık şefkatinin baskın çıkması sonucu gerçekleşen 
bir talep olarak anlamak gerekir. Allah, Hz. Nûh’a oğlunun münafık olup 
tevhid dini üzerinde olmadığı hakikatini bildirince Hz. Nûh da bu 
talebinden dolayı Allah’tan mağfiret dilemiştir. Sonuç itibariyle Hz. 
Nûh’tan sadır olan bu zelle büyük günahlardan olmayıp ictihatta hata 
kabilinden olan bir şeydir.”94  

1. 9. İsyanın Ardındaki Tufân 
Hz. Nûh’un on asra ve on asır içindeki büyük sabra dayanan tebliğ 

mücadelesi, Hz. Nûh ve bir kısım mü’min hariç tüm kâfirlerin su 
tufânıyla boğularak helâk olmalarıyla sonuçlandı. Neden? Bu soruya kısa 
bir cevapla “çünkü başka yol kalmadı” denilerek cevap verilebilir. 
Kur’ân’ın bu soruya cevabı şöyledir: “Nûh, ‘Rabbim’ dedi, ‘Doğrusu 
bunlar beni dinlemediler, malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan 

                                                 
90  Ebû Abdillâh Muhammed b. Alî b. Muhammed eş-Şevkânî, Fethu’l-Kadîr (Dımaşk: Dâru İbn’i-Kesîr, 1414), 

2/570. 
91  Hûd 11/46.:  َِلَك   ِمن   لَي سَ  اِن هُ  نُوحُ  َيَ  قَال اَه   
92  Nâsirüddîn Ebû Saîd (Ebû Muhammed) Abdullâh b. Ömer b. Muhammed el-Beydâvî, Envâru’t-Tenzîl ve 

Esrâru’t-Te’vîl (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, 1418), 3/136.  
93  Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’ân, 9/45. 
94  Ebû Abdillâh (Ebü’l-Fadl) Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyn er-Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb (Beyrut: Dâru 

İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, 1420), 18/359. 

 

başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar 
kurdular.’ Dediler ki: ‘Sakın ilâhlarınızı bırakmayın; hele Ved’den, 
Suvâ’dan, Yegūs’tan, Yeûk’tan ve Nesr’den asla vazgeçmeyin!’ 
‘Gerçekten de birçoklarını saptırdılar; (Rabbim!) sen de artık bu 
zalimlerin şaşkınlıklarını arttır!’ Günahları yüzünden tûfanda 
boğuldular, ardından ateşe atıldılar, kendilerini Allah’a karşı koruyacak 
yardımcılar da bulamadılar. Nûh ‘Rabbim’ dedi, ‘Yeryüzünde 
inkârcılardan hiç kimseyi sağ bırakma! Sen onları bırakırsan kullarını 
saptırırlar; günahkâr/ahlaksız kâfir/nankör nesillerden başkasını da 
yetiştirmezler. Rabbim! Beni, annemi babamı, inanmış olarak evime 
girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla, zalimleri ise 
daima helâk et.’”95 Bu âyetlere göre Hz. Nûh, Allah’a çağrı yolunda her 
türlü çabayı göstermiş, ancak kavmi inkârda ve isyanda direnince Hz. 
Nûh, Allah’a iltica ederek onlarının tümünün helâkını talep etmiştir: 

َُكذَّب ونُُِبَِماُاْنص ْر۪نيَُرِبُ ُقَالَُ _  / “Nûh, ‘Rabbim! Bunların beni yalancılıkla 
suçlamalarına karşı bana yardım et!’ dedi.”96 

يَُربَّه ُُٰٓفَدََعا _ ُفَاْنتَِصرَُُْمْغل وبُ ُاَن ۪  / “Nûh, Rabbine ‘Ey Rabbim! Ben yenilgiye 
uğradım, yardım et’ diye dua etti.”97 

ينَاَُولَقَدُْ _ ۪جيب وَنُ ُفَلَنِْعمَُُن وحُ ُنَاد  ْينَاه ُُاْلم  ُاْلعَ۪ظيِمُ ُاْلَكْربُُِِمنََُُواَْهلَه َُُونَجَّ  “Vaktiyle Nûh bize 
yakarmıştı; biz de ne güzel karşılık vermiştik! Nitekim kendisini ve 
ailesini o büyük felâketten kurtardık.”98 şeklindeki ilticalar Hz. Nuh’un, 
azgın kavmi karşısındaki son çırpınışlarını göstermektedir. Peygamberler 
içerisinde asırları bulan uzun ömrü boyunca yılmaz bir tevhid 
savunucusu olma kimliğinden 99  dolayı Kur’ân’da özel bir vurguyla 
anılan Hz. Nûh’un her türlü çabasına rağmen kavminin neden iman 
etmediği sorusuna da “çünkü günahta batmışlardı” şeklinde kısaca 
cevap verilebilir. Şöyle ki; Kur’ân âyetleri bize Hz. Nuh’un günahta 
batmış kavminin karakteristik bazı özelliklerini şu şekilde sunmaktadır: 

_ Hz. Nuh’un kavmi kör/isabetli görüşten yoksun 100  bir 
kavimdi.101 

                                                 
95  Nûh 71/21-28.:  َرا   َوَمَكُروا َخَسارا    ِاِل   َوَوَلُدهُٓ  َماُلهُ  يَزِد هُ  لَ   َمن   َوات  بَ ُعوا َعَصو ۪ن  اِن  ُهم   َرب ِ  نُوح   قَال   َوَِل  َودا   َتَذُرن   َوَِل  ٰاَِلََتُكم   َتَذُرن   َِل  َوقَاُلوا ُكب ارا   َمك 

 
 َويَ ُعوقَ  يَ ُغوثَ  َوَِل  ُسَواعا 

را    َاِِتِم   ِم ا َضاَلِل   ِاِل   الظ اِل۪ميَ  تَزِدِ  َوَِل  َك۪ثريا    َاَضل وا َوَقد   َوَنس  ي   ُدوا فَ َلم   َّنرا   فَاُد ِخُلوا اُغ رُِقوا َخط۪ٓ َر ضِ  َعَلى َتَذر   َِل  َرب ِ  نُوح   َوقَالَ  اَن َصارا   الٰ ِ  ُدونِ  ِمن   ََلُم   َيَِ را   ال َكاِف۪رينَ  ِمنَ  اِل   اِن   اِن كَ  َدَي 
وا َوَِل  ِعَباَدكَ  ُيِضل وا َتَذر ُهم   ِمَناتِ   َولِل ُمؤ ِم۪نيَ  ُمؤ ِمنا   بَ ي ِِتَ  َدَخلَ  َوِلَمن   َوِلَواِلَدي   ۪ل  اغ ِفر   َرب ِ  َكف ارا   فَاِجرا   ِاِل   يَِلدُٓ   تَ َبارا   ِاِل   الظ اِل۪ميَ  تَزِدِ  َوَِل  َوال ُمؤ 

96  el-Mü’minûn 23/26. 
97  el-Kamer 54/10. 
98  es-Sâffât 37/75-76. 
99  el-Ankebût 29/14.:   ََخ ۪سيَ  ِاِل   َسَنة   اَل فَ  ۪فيِهم   فَ َلِبثَ  قَ و ِمه۪  ِاٰل  نُوحا   اَر َسل َنا َوَلَقد  

 
 Vaktiyle biz Nûh’u kendi“  ظَاِلُمونَ  َوُهم   الط وفَانُ  فََاَخَذُهمُ  َعاما 

kavmine resul olarak göndermiştik. Nûh, bin yıldan elli yıl daha az bir süreyle onların arasında kaldı. Sonunda 
zulümlerini sürdürürlerken onları tûfan yakaladı.”. 

100  Tâhir b. Aşûr, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, 8/198. 
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_ Hz. Nuh’un kavmi zâlim bir kavimdi.102 

_ Hz. Nuh’un kavmi kötü/Allah’a itaat etmeyen ve O’nun 
emirlerine muhalefet eden103 bir kavimdi.104 

_ Hz. Nuh’un kavmi peygamberini yalancılıkla suçlayan bir 
kavimdi.105 

_ Hz. Nuh’un kavmi fâsık/küfür ve isyan sebebiyle istikametten 
sapmış106 bir kavimdi.107 

_ Hz. Nuh’un kavmi tâğî/küfürde ve isyanda haddi aşmış bir 
kavimdi.108 

                                                                                                              
101  el-A’râf 7/64:  ُبُوه َناهُ  َفَكذ  بُوا ال ۪ذينَ  َواَغ َرق  نَا ال ُفل كِ  ِف  َمَعهُ  َوال ۪ذينَ  فََان َي    Onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla“  َع۪مَي   قَ و ما   َكانُوا اِن  ُهم   ِِبََٰيتَِنا   َكذ 

beraber gemide bulunanları kurtardık; âyetlerimizi asılsız sayanları da suda boğduk! Çünkü onlar kör bir kavim 
idiler.”. 

102  1. et-Tevbe 9/70.:   ََينَ  َوَاص َحابِ  اِب  ٰر۪هيمَ  َوقَ و مِ  َوََثُودَ  َوَعاد   نُوح   قَ و مِ  قَ ب ِلِهم   ِمن   ال ۪ذينَ  نَ َباُ  ََي ِِتِم   اَل ُهم   َوال ُمؤ َتِفَكاتِ   َمد   َكانُٓوا َوٰلِكن   لَِيظ ِلَمُهم   الٰ ُ  َكانَ  َفَما ِِبل بَ يِ َناتِ   ُرُسُلُهم   اَتَ ت  
 ,Bunlara kendilerinden öncekilerin, Nûh, Âd ve Semûd toplumlarının, İbrâhim’in kavminin“  َيظ ِلُمونَ  اَن  ُفَسُهم  

Medyen halkının ve yıkılıp giden beldeler ahalisinin haberleri gelmemiş miydi? Onlara peygamberleri apaçık 
delillerle geldiler. Demek ki Allah onlara zulmetmiş değildi, asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdi.”. 2. el-
Furkân 25/37.:  َّنَ  ٰايَة    لِلن اسِ  َوَجَعل َناُهم   اَغ َرق  َناُهم   الر ُسلَ  َكذ بُوا َلم ا نُوح   َوقَ و م   َع َذاِب   ِل۪ميَ لِلظ ا َواَع َتد 

 
 Peygamberleri yalancı saymaları üzerine“  اَ۪ليما 

Nûh kavmini de sulara gömdük ve böylece onları insanlık için bir ibret yaptık. Biz, zalimler için çok acı bir 
azap hazırladık.”. 3. en-Necm 53/52.:  ََواَط ٰغى   اَظ َلمَ  ُهم   َكانُوا اِن  ُهم   قَ ب ُل   ِمن   نُوح   َوقَ و م  “Bunlardan da önce Nûh kavmini. Çünkü 
onlar çok zalim ve çok azgın idiler.”. 4. Hûd 11/44.:  َاءُ  َو۪غيضَ  اَق ِل۪عي َْسَٓاءُ  َوَيَ  مَٓاَءكِ  اب  َل۪عي اَر ضُ  َيَٓ  َو۪قيل َم رُ  َوُقِضيَ  ال مَٓ تَ َوت   اِل  ُوِدي ِ  َعَلى َواس   َو۪قيلَ  اجل 

 Ey yeryüzü! Yut suyunu. Ey gök! Tut suyunu denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cûdî'ye“  الظ اِل۪ميَ  لِل َقو مِ  بُ ع دا  
oturdu ve ‘Zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun!’ denildi.”. 5. el-Ankebût 29/14.:   ِاٰل  وحا  نُ  اَر َسل َنا َوَلَقد 

  ََخ ۪سيَ  ِاِل   َسَنة   اَل فَ  ۪فيِهم   فَ َلِبثَ  قَ و ِمه۪ 
 
 Andolsun ki biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik de o bin“  ظَاِلُمونَ  َوُهم   الط وفَانُ  فََاَخَذُهمُ  َعاما 

yıldan elli yıl eksik bir süre onların arasında kaldı. Sonunda onlar zulümlerini sürdürürken tufân kendilerini 
yakalayıverdi.”. 6. Hûd 11/37, el-Mü’minûn 23/27.:  ُمغ رَُقونَ  اِن  ُهم   ظََلُموا   ال ۪ذينَ  ِف  ُُتَاِطب ِ۪ن  َوَِل  “Zulmedenler konusunda sakın 
bana bir şey söyleme! Onlar kesinlikle boğulacaklardır!”.  

103  Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Te’vîli’l-Kur’ân, 16/318. 
104  Kur’ân,   َم َسو ء  Kötü toplum ifadesini iki peygamberin kavimleri için kullanmıştır. Biri Hz. Nûh’un (a.s.) / قَ و 

kavmi, diğeri de Hz. Lût’un (a.s.) kavmidir. Bk. el-Enbiyâ 21/77.:  ُفَاَغ َرق  َناُهم   َسو ء   قَ و مَ  َكانُوا اِن  ُهم   ِِبََٰيتَِنا   َكذ بُوا ل ۪ذينَ ا ال َقو مِ  ِمنَ  َوَنَصر َّنه 
 Âyetlerimizi yalanlayanlara karşı ona yardım etmiştik. Şüphesiz onlar kötü bir toplumdu. Bu yüzden biz“  َاْج َ۪عيَ 

de onların hepsini suda boğduk.”.; el-Enbiyâ 21/74.:  َُناهُ  وطا  َول ما   ٰاتَ ي   َناهُ  َوِعل ما   ُحك  َبَٓاِئَث   تَ ع َملُ  َكاَنت   ال ِ۪ت  ال َقر يَةِ  ِمنَ  َوَن ي    َسو ء   قَ و مَ  َكانُوا اِن  ُهم   اْل 
 Lût'a gelince, ona da hüküm (hakimlik, peygamberlik, hükümdarlık) ve ilim verdik; onu, çirkin işler“  فَاِس۪قَي  

yapmakta olan memleketten kurtardık. Zira onlar (o memleketin halkı), gerçekten fena işler yapan kötü bir 
kavimdi.”. Beydâvî,   َم َسو ء  ifadesinin sadedinde şunu söylemektedir: “Eğer bir toplumda hakkı tekzip/yalanlama قَ و 
ve şerde inhimâk/batma birleşirse Allah’ın o toplumu helâk etmesi kaçınılmaz olur.” bk. Beydâvî, Envâru’t-
Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, 4/57.; Tâhir b. Aşûr’a göre ise   قَ و َم َسو ء ifadesinde geçen   َسو ء / Sev’ kelimesi; küfür, 
tekebbür, inat ve peygamberlerle alay etmek anlamlarını taşımaktadır. bk. Tâhir b. Aşûr, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, 
17/114. 

105  1. el-Kamer 54/9.:   َلُهم   َكذ َبت بُوا نُوح   قَ و مُ  قَ ب    Bunlardan önce Nûh’un kavmi de (peygamberlerini)“  َواز ُدِجرَ  ََم ُنون   َوقَاُلوا َعب َدّنَ  فَ َكذ 
yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar, ‘delinin biri!’ dediler ve o görevinden alıkondu.”. 2. eş-
Şuarâ 26/105.:   ال ُمر َس۪لَي   نُوح    قَ و مُ  َكذ َبت  “Nûh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar.”. 3. el-Mü’minûn 23/24.: 

ا َما قَ و ِمه۪  ِمن   َكَفُروا ال ۪ذينَ  ال َمَلُؤا فَ َقالَ  اءَ  َوَلو   َعَلي ُكم    يَ تَ َفض لَ  اَن   يُ۪ريدُ  ِمث  ُلُكم    َبَشر   ِاِل   ٰهذَٓ ئَِنا ٓف۪  ِّبَٰذا ْسَِع َنا َما َمٰلِٓئَكة    َِلَن  َزلَ  الٰ ُ  شَٓ َو ۪لَي   ٰاِبَٓ  Kavminin inkâra sapmış“  اِل 
ileri gelenleri dediler ki: "Bu adam, içinizde üstün olmak isteyen, sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer 
Allah (elçi göndermek) isteseydi herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey 
duymadık.”. 

106  Beydâvî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, 5/150. 
107  1. ez-Zâriyât 51/46.:  َفَاِس۪قَي   قَ و ما   َكانُوا اِن  ُهم   قَ ب ُل   ِمن   نُوح   َوقَ و م  “Bunlardan önce yaşayan Nûh’un kavminde de (ibretler var). 

Çünkü onlar fâsık/yoldan çıkmış bir topluluk idi.”. 2. el-Hadîd 57/26.:   ُهم   َوال ِكَتابَ  الن  بُ و ةَ  ُذر ِي ِتِهَما ۪ف  َوَجَعل َنا َواِب  ٰر۪هيمَ  نُوحا   اَر َسل َنا َوَلَقد  َفِمن  
َتد    ُهم   وََك۪ثري   ُمه   Andolsun Nûh’u ve İbrâhim’i elçi olarak gönderdik, onların soyundan gelenlere de“  فَاِسُقونَ  ِمن  

peygamberlik ve kitap verdik. Onlardan doğru yolu bulanlar olduğu gibi birçoğu da fâsık/yoldan çıkmış 
kimselerdir.”. 

 

_ Hz. Nuh’un kavmi kibirli109 bir kavimdi.110 

_ Hz. Nuh’un kavmi inatçı bir kavimdi.111 

_ Hz. Nuh’un kavmi kör taklide sahip bir kavimdi.112 

_ Hz. Nuh’un kavmi putperest bir kavimdi.113 

_ Hz. Nuh’un kavmi mele’ denilen kibirli ve şımarık ileri gelen 
kimselere/elit tabakaya uyan bir kavimdi.114 

Temel başlıklarıyla saydığımız bu karakteristik özelliklere sahip 
Hz. Nûh’un inkârcı kavmi, peygamberleri olan Hz. Nûh’un istikâmete 
davet çabalarını bütünüyle sonuçsuz bırakınca O da rabbine yönelip 
kendisine iman eden azınlık grup hariç geri kalan tüm kavminin helâkını 
talep etti. Allah da Hz. Nuh’a kendi gözetimi altında bir geminin 
yapılması ve sonrasında kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş 
olanların dışındaki herkesi (her cinsten birer çift hayvan da dahil olmak 
üzere) gemiye alması emrini verdikten sonra115 gökten ve yerden sular 

                                                                                                              
108  en-Necm 53/52.:  ََواَط ٰغى   اَظ َلمَ  ُهم   َكانُوا اِن  ُهم   قَ ب ُل   ِمن   نُوح   َوقَ و م  “Daha önce de Nûh’un kavmini helâk etmişti. Şüphesiz onlar 

daha zalim ve daha azgın kimselerdi.”. Fahreddîn er-Râzî’nin ifadesiyle zâlim, bir şeyi yerine değil başka bir 
yere koyan/bir şeyin hakkını vermeyen kimsedir. Tâğî ise haddi aşan kimsedir. Tuğyan zulümden daha 
şiddetlidir. bk. Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, 29/284. 

109  Hz. Peygamber’in (s.a.s.) ifadesiyle kibir, “hakkı inkâr etmek, insanları küçük görmek demektir.” ( ، قِ  ُر بَطَُر اْلَ  ال ِكب  
ُط الن اسِ   bk. Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müslim, el-Câmiu’s-Sahîh, nşr. Muhammed Fuâd .(َوَغم 
Abdulbâkî (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, ts.), “İmân”, 147. 

110  1. el-A’râf 7/63.:   ُتم اءَُكم   اَن   اََوَعِجب   ر   جَٓ  Günahtan sakınıp da rahmete nâil“  تُ ر َْحُونَ  َوَلَعل ُكم   َولِتَ ت  ُقوا رَُكم  لِيُ ن ذِ  ِمن ُكم   َرُجل   َعٰلى َربِ ُكم   ِمن   ذِك 
olasınız diye, içinizden sizleri uyaracak bir adam vasıtasıyla rabbinizden size bir zikir (vahiy) gelmesine 
şaşırdınız mı?”. 2. eş-Şuarâ 26/111.: َر َذُلوَن   َوات  بَ َعكَ  َلكَ  اَنُ ؤ ِمنُ  قَالُٓوا  ,Dediler ki: ‘Sana hep aşağılık kimseler uymuş iken“  اِل 
biz hiç sana inanır mıyız.’”. 3. Hûd 11/31.:  َٓتِيَ ُهمُ  َلن   اَع يُ ُنُكم   تَ ز َدر۪ٓي لِل ۪ذينَ  اَُقولُ  َوِلَٓ  َمَلك   ِان ۪  اَُقولُ  َوِلَٓ  ال َغي بَ  اَع َلمُ  َوِلَٓ  الٰ ِ  َخزَٓائِنُ  ِعن ۪دي َلُكم   اَُقولُ  َوِل  الٰ ُ  يُ ؤ 

ا     ,Size, ‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır’ demiyorum, gaybı da bilmem“  الظ اِل۪ميَ  َلِمنَ  ِاذا   ِانٓ ۪  اَن  ُفِسِهم    ٓف۪  ِبَا اَع َلمُ  َالٰ ُ  َخري 
melek olduğumu da söylemiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için, ‘Allah onlara şeyler vermeyecektir’ 
diyemem. Onların içlerinde olan şeyi Allah daha iyi bilir. Bunları yaparsam gerçekten zalimlerden olurum!”. 4. 
Nûh 71/7.:  ۪ تَ غ َشو ا ٰاَذاِِنِم   ٓف۪  َاَصابَِعُهم   َجَعلُٓوا ََلُم   لِتَ غ ِفرَ  َدَعو تُ ُهم   ُكل َما َوِان بَ ُروا َوَاَصر وا ثَِيابَ ُهم   َواس  َتك  َبارا   َواس  ِتك  اس   “Kendilerini bağışlaman için ben 
onları ne zaman çağırdıysam, parmaklarını kulaklarına tıkadılar; elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, 
kibirlendikçe kibirlendiler.”. 

111  Nûh 71/6.:   ي يَزِد ُهم   فَ َلم  .”.Fakat benim yaptığım çağrı onları daha da uzaklaştırdı“  ِفرَارا   ِاِل   ُدعَٓاء۪ٓ
112  Nûh 71/21.:  ََخَسارا    ِاِل   َوَوَلُدهُٓ  َمالُهُ  يَزِد هُ  لَ   َمن   َوات  بَ ُعوا َعَصو ۪ن  اِن  ُهم   َرب ِ  نُوح   قَال  “Nûh, ‘Rabbim’ dedi, ‘Doğrusu bunlar beni 

dinlemediler, malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular.”. Bu âyete 
göre Hz. Nûh’un kavmi, onun tüm çağrılarına kulak tıkayıp toplumda mallarının ve çocuklarının çokluğuyla 
şımarmış yüksek zümreye uyuyordu. bk. Beydâvî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, 5/150. 

113  Nûh 71/23.: َوَِل  َودا   َتَذُرن   َوَِل  ٰاَِلََتُكم   َتَذُرن   َِل  َوقَاُلوا  
 
را    َويَ ُعوقَ  يَ ُغوثَ  َوَِل  ُسَواعا   Dediler ki: ‘Sakın ilâhlarınızı bırakmayın; hele“  َوَنس 

Ved’den, Suvâ’dan, Yeğûs’tan, Yeûk’tan ve Nesr’den asla vazgeçmeyin!’”. 
114  1. Nûh 71/22, 24.: را   َوَمَكُروا  َضاَلِل   ِاِل   الظ اِل۪ميَ  تَزِدِ  َوَِل  َك۪ثريا    َاَضل وا َوَقد     Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. Gerçekten de“  ُكب ارا    َمك 

birçoklarını saptırdılar; (Rabbim!) sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır!’”. 2. el-Mü’minûn 23/24-25.: 
ا َما قَ و ِمه۪  ِمن   َكَفُروا ال ۪ذينَ  ال َمَلُؤا فَ َقالَ  اءَ  َوَلو   َعَلي ُكم    يَ تَ َفض لَ  اَن   يُ۪ريدُ  ِمث  ُلُكم    َبَشر   ِاِل   ٰهذَٓ ئَِنا ٓف۪  ِّبَٰذا ْسَِع َنا َما َمٰلِٓئَكة    َِلَن  َزلَ  الٰ ُ  شَٓ َو ۪لَي   ٰاِبَٓ  َحَّتٰ   بِه۪  فَ تَ رَب ُصوا ِجن ة   بِه۪  َرُجل   ِاِل   ُهوَ  ِان   اِل 

 Kavminin inkâra sapmış ileri gelenleri dediler ki: ‘Bu adam, içinizde üstün olmak isteyen, sadece sizin gibi“  ۪حي  
sıradan bir insandır. Eğer Allah (elçi göndermek) isteseydi herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş 
atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu adam olsa olsa cin çarpmış biridir; bir süre onu gözetim altında 
tutun.’”. 

115  el-Mü’minûn 23/26.:  َنَٓا َكذ بُونِ  ِبَا ان ُصر ۪ن  َربِ   قَال َنعِ  اَنِ  اِلَي هِ  فَاَو َحي   ِيَنا ِِبَع يُِنَنا ال ُفل كَ  اص  اءَ  فَِاَذا َوَوح  ُلك   الت  ن وُر   َوفَارَ  اَم ُرّنَ  جَٓ ِ  ُكل    ِمن   ۪فيَها فَاس  ِ  َزو َجي  َلكَ  اث  نَ ي   َمن   ِاِل   َواَه 
ُهم    ال َقو لُ  َعَلي هِ  َسَبقَ   Nûh, ‘Rabbim! Bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana“  ُمغ رَُقونَ  اِن  ُهم   ظََلُموا   ال ۪ذينَ  ِف  ُُتَاِطب ِ۪ن  َوَِل  ِمن  

yardım et!’ dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: ‘Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde 
gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten birer çift hayvan ile 
kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş olanların dışındaki aileni gemiye al; ama o haksızlığa sapmış olanlar 
konusunda sakın bana bir şey söyleme! Onlar kesinlikle boğulacaklar!’”. 



Hz. Nûh’un (A.S.) Tufân Kıssasını Makasıdü’ş-Şerîa Merkezli Bir Okuma
Mehmet CENGİZ
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_ Hz. Nuh’un kavmi zâlim bir kavimdi.102 

_ Hz. Nuh’un kavmi kötü/Allah’a itaat etmeyen ve O’nun 
emirlerine muhalefet eden103 bir kavimdi.104 

_ Hz. Nuh’un kavmi peygamberini yalancılıkla suçlayan bir 
kavimdi.105 

_ Hz. Nuh’un kavmi fâsık/küfür ve isyan sebebiyle istikametten 
sapmış106 bir kavimdi.107 

_ Hz. Nuh’un kavmi tâğî/küfürde ve isyanda haddi aşmış bir 
kavimdi.108 

                                                                                                              
101  el-A’râf 7/64:  ُبُوه َناهُ  َفَكذ  بُوا ال ۪ذينَ  َواَغ َرق  نَا ال ُفل كِ  ِف  َمَعهُ  َوال ۪ذينَ  فََان َي    Onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla“  َع۪مَي   قَ و ما   َكانُوا اِن  ُهم   ِِبََٰيتَِنا   َكذ 

beraber gemide bulunanları kurtardık; âyetlerimizi asılsız sayanları da suda boğduk! Çünkü onlar kör bir kavim 
idiler.”. 

102  1. et-Tevbe 9/70.:   ََينَ  َوَاص َحابِ  اِب  ٰر۪هيمَ  َوقَ و مِ  َوََثُودَ  َوَعاد   نُوح   قَ و مِ  قَ ب ِلِهم   ِمن   ال ۪ذينَ  نَ َباُ  ََي ِِتِم   اَل ُهم   َوال ُمؤ َتِفَكاتِ   َمد   َكانُٓوا َوٰلِكن   لَِيظ ِلَمُهم   الٰ ُ  َكانَ  َفَما ِِبل بَ يِ َناتِ   ُرُسُلُهم   اَتَ ت  
 ,Bunlara kendilerinden öncekilerin, Nûh, Âd ve Semûd toplumlarının, İbrâhim’in kavminin“  َيظ ِلُمونَ  اَن  ُفَسُهم  

Medyen halkının ve yıkılıp giden beldeler ahalisinin haberleri gelmemiş miydi? Onlara peygamberleri apaçık 
delillerle geldiler. Demek ki Allah onlara zulmetmiş değildi, asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdi.”. 2. el-
Furkân 25/37.:  َّنَ  ٰايَة    لِلن اسِ  َوَجَعل َناُهم   اَغ َرق  َناُهم   الر ُسلَ  َكذ بُوا َلم ا نُوح   َوقَ و م   َع َذاِب   ِل۪ميَ لِلظ ا َواَع َتد 

 
 Peygamberleri yalancı saymaları üzerine“  اَ۪ليما 

Nûh kavmini de sulara gömdük ve böylece onları insanlık için bir ibret yaptık. Biz, zalimler için çok acı bir 
azap hazırladık.”. 3. en-Necm 53/52.:  ََواَط ٰغى   اَظ َلمَ  ُهم   َكانُوا اِن  ُهم   قَ ب ُل   ِمن   نُوح   َوقَ و م  “Bunlardan da önce Nûh kavmini. Çünkü 
onlar çok zalim ve çok azgın idiler.”. 4. Hûd 11/44.:  َاءُ  َو۪غيضَ  اَق ِل۪عي َْسَٓاءُ  َوَيَ  مَٓاَءكِ  اب  َل۪عي اَر ضُ  َيَٓ  َو۪قيل َم رُ  َوُقِضيَ  ال مَٓ تَ َوت   اِل  ُوِدي ِ  َعَلى َواس   َو۪قيلَ  اجل 

 Ey yeryüzü! Yut suyunu. Ey gök! Tut suyunu denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cûdî'ye“  الظ اِل۪ميَ  لِل َقو مِ  بُ ع دا  
oturdu ve ‘Zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun!’ denildi.”. 5. el-Ankebût 29/14.:   ِاٰل  وحا  نُ  اَر َسل َنا َوَلَقد 

  ََخ ۪سيَ  ِاِل   َسَنة   اَل فَ  ۪فيِهم   فَ َلِبثَ  قَ و ِمه۪ 
 
 Andolsun ki biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik de o bin“  ظَاِلُمونَ  َوُهم   الط وفَانُ  فََاَخَذُهمُ  َعاما 

yıldan elli yıl eksik bir süre onların arasında kaldı. Sonunda onlar zulümlerini sürdürürken tufân kendilerini 
yakalayıverdi.”. 6. Hûd 11/37, el-Mü’minûn 23/27.:  ُمغ رَُقونَ  اِن  ُهم   ظََلُموا   ال ۪ذينَ  ِف  ُُتَاِطب ِ۪ن  َوَِل  “Zulmedenler konusunda sakın 
bana bir şey söyleme! Onlar kesinlikle boğulacaklardır!”.  

103  Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Te’vîli’l-Kur’ân, 16/318. 
104  Kur’ân,   َم َسو ء  Kötü toplum ifadesini iki peygamberin kavimleri için kullanmıştır. Biri Hz. Nûh’un (a.s.) / قَ و 

kavmi, diğeri de Hz. Lût’un (a.s.) kavmidir. Bk. el-Enbiyâ 21/77.:  ُفَاَغ َرق  َناُهم   َسو ء   قَ و مَ  َكانُوا اِن  ُهم   ِِبََٰيتَِنا   َكذ بُوا ل ۪ذينَ ا ال َقو مِ  ِمنَ  َوَنَصر َّنه 
 Âyetlerimizi yalanlayanlara karşı ona yardım etmiştik. Şüphesiz onlar kötü bir toplumdu. Bu yüzden biz“  َاْج َ۪عيَ 

de onların hepsini suda boğduk.”.; el-Enbiyâ 21/74.:  َُناهُ  وطا  َول ما   ٰاتَ ي   َناهُ  َوِعل ما   ُحك  َبَٓاِئَث   تَ ع َملُ  َكاَنت   ال ِ۪ت  ال َقر يَةِ  ِمنَ  َوَن ي    َسو ء   قَ و مَ  َكانُوا اِن  ُهم   اْل 
 Lût'a gelince, ona da hüküm (hakimlik, peygamberlik, hükümdarlık) ve ilim verdik; onu, çirkin işler“  فَاِس۪قَي  

yapmakta olan memleketten kurtardık. Zira onlar (o memleketin halkı), gerçekten fena işler yapan kötü bir 
kavimdi.”. Beydâvî,   َم َسو ء  ifadesinin sadedinde şunu söylemektedir: “Eğer bir toplumda hakkı tekzip/yalanlama قَ و 
ve şerde inhimâk/batma birleşirse Allah’ın o toplumu helâk etmesi kaçınılmaz olur.” bk. Beydâvî, Envâru’t-
Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, 4/57.; Tâhir b. Aşûr’a göre ise   قَ و َم َسو ء ifadesinde geçen   َسو ء / Sev’ kelimesi; küfür, 
tekebbür, inat ve peygamberlerle alay etmek anlamlarını taşımaktadır. bk. Tâhir b. Aşûr, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, 
17/114. 

105  1. el-Kamer 54/9.:   َلُهم   َكذ َبت بُوا نُوح   قَ و مُ  قَ ب    Bunlardan önce Nûh’un kavmi de (peygamberlerini)“  َواز ُدِجرَ  ََم ُنون   َوقَاُلوا َعب َدّنَ  فَ َكذ 
yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar, ‘delinin biri!’ dediler ve o görevinden alıkondu.”. 2. eş-
Şuarâ 26/105.:   ال ُمر َس۪لَي   نُوح    قَ و مُ  َكذ َبت  “Nûh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar.”. 3. el-Mü’minûn 23/24.: 

ا َما قَ و ِمه۪  ِمن   َكَفُروا ال ۪ذينَ  ال َمَلُؤا فَ َقالَ  اءَ  َوَلو   َعَلي ُكم    يَ تَ َفض لَ  اَن   يُ۪ريدُ  ِمث  ُلُكم    َبَشر   ِاِل   ٰهذَٓ ئَِنا ٓف۪  ِّبَٰذا ْسَِع َنا َما َمٰلِٓئَكة    َِلَن  َزلَ  الٰ ُ  شَٓ َو ۪لَي   ٰاِبَٓ  Kavminin inkâra sapmış“  اِل 
ileri gelenleri dediler ki: "Bu adam, içinizde üstün olmak isteyen, sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer 
Allah (elçi göndermek) isteseydi herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey 
duymadık.”. 

106  Beydâvî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, 5/150. 
107  1. ez-Zâriyât 51/46.:  َفَاِس۪قَي   قَ و ما   َكانُوا اِن  ُهم   قَ ب ُل   ِمن   نُوح   َوقَ و م  “Bunlardan önce yaşayan Nûh’un kavminde de (ibretler var). 

Çünkü onlar fâsık/yoldan çıkmış bir topluluk idi.”. 2. el-Hadîd 57/26.:   ُهم   َوال ِكَتابَ  الن  بُ و ةَ  ُذر ِي ِتِهَما ۪ف  َوَجَعل َنا َواِب  ٰر۪هيمَ  نُوحا   اَر َسل َنا َوَلَقد  َفِمن  
َتد    ُهم   وََك۪ثري   ُمه   Andolsun Nûh’u ve İbrâhim’i elçi olarak gönderdik, onların soyundan gelenlere de“  فَاِسُقونَ  ِمن  

peygamberlik ve kitap verdik. Onlardan doğru yolu bulanlar olduğu gibi birçoğu da fâsık/yoldan çıkmış 
kimselerdir.”. 

 

_ Hz. Nuh’un kavmi kibirli109 bir kavimdi.110 

_ Hz. Nuh’un kavmi inatçı bir kavimdi.111 

_ Hz. Nuh’un kavmi kör taklide sahip bir kavimdi.112 

_ Hz. Nuh’un kavmi putperest bir kavimdi.113 

_ Hz. Nuh’un kavmi mele’ denilen kibirli ve şımarık ileri gelen 
kimselere/elit tabakaya uyan bir kavimdi.114 

Temel başlıklarıyla saydığımız bu karakteristik özelliklere sahip 
Hz. Nûh’un inkârcı kavmi, peygamberleri olan Hz. Nûh’un istikâmete 
davet çabalarını bütünüyle sonuçsuz bırakınca O da rabbine yönelip 
kendisine iman eden azınlık grup hariç geri kalan tüm kavminin helâkını 
talep etti. Allah da Hz. Nuh’a kendi gözetimi altında bir geminin 
yapılması ve sonrasında kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş 
olanların dışındaki herkesi (her cinsten birer çift hayvan da dahil olmak 
üzere) gemiye alması emrini verdikten sonra115 gökten ve yerden sular 

                                                                                                              
108  en-Necm 53/52.:  ََواَط ٰغى   اَظ َلمَ  ُهم   َكانُوا اِن  ُهم   قَ ب ُل   ِمن   نُوح   َوقَ و م  “Daha önce de Nûh’un kavmini helâk etmişti. Şüphesiz onlar 

daha zalim ve daha azgın kimselerdi.”. Fahreddîn er-Râzî’nin ifadesiyle zâlim, bir şeyi yerine değil başka bir 
yere koyan/bir şeyin hakkını vermeyen kimsedir. Tâğî ise haddi aşan kimsedir. Tuğyan zulümden daha 
şiddetlidir. bk. Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, 29/284. 

109  Hz. Peygamber’in (s.a.s.) ifadesiyle kibir, “hakkı inkâr etmek, insanları küçük görmek demektir.” ( ، قِ  ُر بَطَُر اْلَ  ال ِكب  
ُط الن اسِ   bk. Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müslim, el-Câmiu’s-Sahîh, nşr. Muhammed Fuâd .(َوَغم 
Abdulbâkî (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, ts.), “İmân”, 147. 

110  1. el-A’râf 7/63.:   ُتم اءَُكم   اَن   اََوَعِجب   ر   جَٓ  Günahtan sakınıp da rahmete nâil“  تُ ر َْحُونَ  َوَلَعل ُكم   َولِتَ ت  ُقوا رَُكم  لِيُ ن ذِ  ِمن ُكم   َرُجل   َعٰلى َربِ ُكم   ِمن   ذِك 
olasınız diye, içinizden sizleri uyaracak bir adam vasıtasıyla rabbinizden size bir zikir (vahiy) gelmesine 
şaşırdınız mı?”. 2. eş-Şuarâ 26/111.: َر َذُلوَن   َوات  بَ َعكَ  َلكَ  اَنُ ؤ ِمنُ  قَالُٓوا  ,Dediler ki: ‘Sana hep aşağılık kimseler uymuş iken“  اِل 
biz hiç sana inanır mıyız.’”. 3. Hûd 11/31.:  َٓتِيَ ُهمُ  َلن   اَع يُ ُنُكم   تَ ز َدر۪ٓي لِل ۪ذينَ  اَُقولُ  َوِلَٓ  َمَلك   ِان ۪  اَُقولُ  َوِلَٓ  ال َغي بَ  اَع َلمُ  َوِلَٓ  الٰ ِ  َخزَٓائِنُ  ِعن ۪دي َلُكم   اَُقولُ  َوِل  الٰ ُ  يُ ؤ 

ا     ,Size, ‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır’ demiyorum, gaybı da bilmem“  الظ اِل۪ميَ  َلِمنَ  ِاذا   ِانٓ ۪  اَن  ُفِسِهم    ٓف۪  ِبَا اَع َلمُ  َالٰ ُ  َخري 
melek olduğumu da söylemiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için, ‘Allah onlara şeyler vermeyecektir’ 
diyemem. Onların içlerinde olan şeyi Allah daha iyi bilir. Bunları yaparsam gerçekten zalimlerden olurum!”. 4. 
Nûh 71/7.:  ۪ تَ غ َشو ا ٰاَذاِِنِم   ٓف۪  َاَصابَِعُهم   َجَعلُٓوا ََلُم   لِتَ غ ِفرَ  َدَعو تُ ُهم   ُكل َما َوِان بَ ُروا َوَاَصر وا ثَِيابَ ُهم   َواس  َتك  َبارا   َواس  ِتك  اس   “Kendilerini bağışlaman için ben 
onları ne zaman çağırdıysam, parmaklarını kulaklarına tıkadılar; elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, 
kibirlendikçe kibirlendiler.”. 

111  Nûh 71/6.:   ي يَزِد ُهم   فَ َلم  .”.Fakat benim yaptığım çağrı onları daha da uzaklaştırdı“  ِفرَارا   ِاِل   ُدعَٓاء۪ٓ
112  Nûh 71/21.:  ََخَسارا    ِاِل   َوَوَلُدهُٓ  َمالُهُ  يَزِد هُ  لَ   َمن   َوات  بَ ُعوا َعَصو ۪ن  اِن  ُهم   َرب ِ  نُوح   قَال  “Nûh, ‘Rabbim’ dedi, ‘Doğrusu bunlar beni 

dinlemediler, malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular.”. Bu âyete 
göre Hz. Nûh’un kavmi, onun tüm çağrılarına kulak tıkayıp toplumda mallarının ve çocuklarının çokluğuyla 
şımarmış yüksek zümreye uyuyordu. bk. Beydâvî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, 5/150. 

113  Nûh 71/23.: َوَِل  َودا   َتَذُرن   َوَِل  ٰاَِلََتُكم   َتَذُرن   َِل  َوقَاُلوا  
 
را    َويَ ُعوقَ  يَ ُغوثَ  َوَِل  ُسَواعا   Dediler ki: ‘Sakın ilâhlarınızı bırakmayın; hele“  َوَنس 

Ved’den, Suvâ’dan, Yeğûs’tan, Yeûk’tan ve Nesr’den asla vazgeçmeyin!’”. 
114  1. Nûh 71/22, 24.: را   َوَمَكُروا  َضاَلِل   ِاِل   الظ اِل۪ميَ  تَزِدِ  َوَِل  َك۪ثريا    َاَضل وا َوَقد     Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. Gerçekten de“  ُكب ارا    َمك 

birçoklarını saptırdılar; (Rabbim!) sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır!’”. 2. el-Mü’minûn 23/24-25.: 
ا َما قَ و ِمه۪  ِمن   َكَفُروا ال ۪ذينَ  ال َمَلُؤا فَ َقالَ  اءَ  َوَلو   َعَلي ُكم    يَ تَ َفض لَ  اَن   يُ۪ريدُ  ِمث  ُلُكم    َبَشر   ِاِل   ٰهذَٓ ئَِنا ٓف۪  ِّبَٰذا ْسَِع َنا َما َمٰلِٓئَكة    َِلَن  َزلَ  الٰ ُ  شَٓ َو ۪لَي   ٰاِبَٓ  َحَّتٰ   بِه۪  فَ تَ رَب ُصوا ِجن ة   بِه۪  َرُجل   ِاِل   ُهوَ  ِان   اِل 

 Kavminin inkâra sapmış ileri gelenleri dediler ki: ‘Bu adam, içinizde üstün olmak isteyen, sadece sizin gibi“  ۪حي  
sıradan bir insandır. Eğer Allah (elçi göndermek) isteseydi herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş 
atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu adam olsa olsa cin çarpmış biridir; bir süre onu gözetim altında 
tutun.’”. 

115  el-Mü’minûn 23/26.:  َنَٓا َكذ بُونِ  ِبَا ان ُصر ۪ن  َربِ   قَال َنعِ  اَنِ  اِلَي هِ  فَاَو َحي   ِيَنا ِِبَع يُِنَنا ال ُفل كَ  اص  اءَ  فَِاَذا َوَوح  ُلك   الت  ن وُر   َوفَارَ  اَم ُرّنَ  جَٓ ِ  ُكل    ِمن   ۪فيَها فَاس  ِ  َزو َجي  َلكَ  اث  نَ ي   َمن   ِاِل   َواَه 
ُهم    ال َقو لُ  َعَلي هِ  َسَبقَ   Nûh, ‘Rabbim! Bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana“  ُمغ رَُقونَ  اِن  ُهم   ظََلُموا   ال ۪ذينَ  ِف  ُُتَاِطب ِ۪ن  َوَِل  ِمن  

yardım et!’ dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: ‘Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde 
gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten birer çift hayvan ile 
kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş olanların dışındaki aileni gemiye al; ama o haksızlığa sapmış olanlar 
konusunda sakın bana bir şey söyleme! Onlar kesinlikle boğulacaklar!’”. 
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fışkırtarak inkârcı bir kavmi toptan helâk etti: “Bunun üzerine Nûh, 
‘Artık yenik düştüm; yardımını esirgeme!’ diye rabbine yalvardı. Hemen 
göğün kapılarını bardaktan boşanırcasına inen bir yağmura açtık. Yerden 
de sular fışkırttık; derken sular önceden belirlenmiş bir iş için birleşti. 
Onu tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemide taşıdık. Gözetim ve 
korumamız altında akıp gidiyordu, kendisine inanılmamış olan o 
kulumuza bir mükâfat olmak üzere. Andolsun, bunu bir ibret levhası 
olarak bıraktık; ibret alacak yok mu?”.116 Hz. Nûh’un kavminin toptan 
helâkı onların küfürde batmış olduklarını ve artık iman etmelerinin 
mümkün olmadığını göstermektedir.117 Zira hiçbir peygamber, büyük bir 
ısrarla davet ettiği kavminden yüz çevirme görmeyinceye kadar onların 
aleyhinde dua/beddua etmez.118 

1. 10. İtaatin Ardındaki Cûdî 
Allah Teâlâ, Hz. Nûh’un inkârcı kavmini helâk eden su tufânını şu 

emriyle sona erdirerek kendisine iman eden ve peygamberine itaat eden 
topluluğa mükafat olarak Cûdî’nin bereketini sunuyordu: “Ey yeryüzü! 
Yut suyunu. Ey gök! Tut suyunu denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi de 
Cûdî’ye oturdu ve zalimler topluluğu Allah’ın rahmetinden uzak olsun! 
denildi.”.119 Âyette geçen ُُاْبلَِعيَُماَءكَُِوقِيَل يَاأَْرض   / “Ey yeryüzü! Yut suyunu.” 
ifadesi yerin, kendi suyunu adetin dışında süratli bir şekilde yuttuğunu 
ve böylece Allah’ın yüce kudretini sembolize etmektedir. 120  Bundan 
dolayı “tüm beşer, lafzında ihtişamlı, nazmında güzel ve mânasında 
mükemmel olan bu âyetin benzerini getirmekten âcizdir denilmiştir.”121 
Zira yerin ve göğün sanki temyiz ve akıl sahibi birer canlıymış gibi 
Allah’ın emrine muhatap olmaları Allah’ın iktidarının azametini 
göstermektedir. 122  Yerin ve göğün Allah’ın emrine itaat etmelerinden 
sonra su çekildi, iş bitirildi/kâfir kavim helak edildi ve gemi Cûdî’ye 
oturdu. İslâm tarihi ve tefsir kaynakları genel olarak Cûdî’yi Cezîretu 
İbn’i-Ömer’in doğusunda, Dicle’nin yanında, Musul’a yakın yerde bir 

                                                 
116  el-Kamer 54/10-15.: نَٓا فَان  َتِصر   َمغ ُلوب   َان ۪   رَب هُٓ  َفَدَعا اءِ  اَب  َوابَ  فَ َفَتح  َهِمر    ِبَٓاء   الس مَٓ َر ضَ  َوَفج ر ّنَ  ُمن   اءُ  فَال تَ َقى ُعُيوّن   اِل   َوُدُسر    اَل َواح   َذاتِ  َعٰلى َوَْحَل َناهُ  ُقِدَر   َقد   اَم ر   َعلٰٓى ال مَٓ

ا َوَلَقد    ُكِفرَ  َكانَ  ِلَمن   َجزَٓاء   ِِبَع ُيِنَنا   ََت ۪ري َناهَٓ   ُمد ِكر   ِمن   فَ َهل   ٰايَة   تَ رَك 
117  Hûd 11/36.:  َِحي َتِئس   َفاَل  ٰاَمنَ  َقد   َمن   ِاِل   قَ و ِمكَ  ِمن   يُ ؤ ِمنَ  َلن   اَن هُ  نُوح   ِاٰل  َواُوُ۫ َعُلونَ  َكانُوا ِبَا تَ ب    Nûh’a vahyolundu ki: ‘Kavminden daha önce“  يَ ف 

iman etmiş olanlardan başkası artık inanmayacak. Sakın onların yaptıklarına üzülme!’”. 
118  Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, 29/284. 
119  Hûd 11/44.:  َاءُ  َو۪غيضَ  اَق ِل۪عي َْسَٓاءُ  َوَيَ  مَٓاَءكِ  اب  َل۪عي اَر ضُ  َيَٓ  َو۪قيل َم رُ  َوُقِضيَ  ال مَٓ تَ َوت   اِل  ُوِدي ِ  َعَلى َواس    الظ اِل۪ميَ  لِل َقو مِ  بُ ع دا   َو۪قيلَ  اجل 
120  Ebü’l-Kâsım Mahmûd b. Ebi’l-Hasen b. el-Hüseyn el-Gaznevî en-Nîsâbûrî, Îcâzu’l-Beyân ‘an Meâni’l-Kur’ân 

(Beyrut: Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî, 1415), 1/413. 
121  Ebü’l-Kâsım Tâcülkurrâ Burhânüddîn Mahmûd b. Hamza b. Nasr el-Kirmânî, Ğarâibu’t-Tefsîr ve Acâibu’t-

Te’vîl (Beyrut: Dâru’l-Kible, ts.), 1/507. 
122  Ebü’l-Kâsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî ez-Zemahşerî, el-Keşşâf ‘an Hakâiki Ğevâmidi’t-

Tenzîl (Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, 1407), 2/397. 

 

dağ123 olarak konumlandırırken Kur’ân, Cûdî’yi Allah’tan gelen selâma 
ve berekete kaynaklık eden bir yurt olarak belirlemektedir. Bunu, Hz. 
Nûh’un ve iman etmiş az sayıdaki kavminin hem gemiye binmesi hem 
de gemiden inmesi sürecini anlatan âyetlerde görmek mümkündür: 

_ Gemiye binme süreci: ُُِاْلَحْمد ُُفَق لُُِاْلف ْلكَُُِعلَىَُمعَكََُُوَمنُُْاَْنتَُُاْستََوْيتَُُفَِاذَا ُنَٰجينَاُالَّ۪ذيُلِِلٰ
ْنَزلًُُاَْنِزْل۪نيَُرب َُُِوق لُُْالظَّاِل۪مينَُُاْلقَْومُُِِمنَُ ًُُم  بَاَركا ْنِز۪لينََُُخْيرُ َُواَْنتَُُم  ُاْلم   “Sen ve beraberindeki 

kimseler gemiye bindiğiniz zaman, ‘bizi zalim kavmin elinden kurtaran 
Allah’a hamd olsun’ de. Yine de ki ‘ey Rabbim! Beni bereketli bir yere 
indir. En iyi indirip yerleştiren sensin.”124 

_ Gemiden inme süreci: َُٰٓىَُعلَْيكََُُوبََرَكاتُ ُِمنَّاَُسَلمُ بُُِاْهبِطُُْن وحُ ُيَاُ۪قيل نُُْا َممُ َُوَعل  َُمعََك ُُِممَّ
مَُُْوا َممُ  مُُْث مََُُّسن َمت ِع ه  ُاَ۪ليمُ َُعذَابُ ُِمنَّاُيََمس ه   “Denildi ki: ‘Ey Nûh! Sana ve seninle beraber 

olan gruplar üzerine bizden selâm ve bereketlerle gemiden in! İleride, bir 
süre faydalandıracağımız, sonra tarafımızdan can yakıcı bir azapla 
cezalandırılacak topluluklar da olacaktır.”125  

Sonuç itibariyle Cûdî, Allah tarafından önce “selâm” ifadesiyle 
müjdelenip korkusundan emin kılınan, sonra da “berekât” ifadesiyle 
açlık endişesinden kurtarılan 126  Hz. Nûh ve beraberindeki mü’min 
ümmeti için ilahi emre itaatten sonra gelen/lutfedilen bir menzil 
olmuştur. “Zira insanlık medeniyetinin ikinci temeli, Hz. Nuh’un eliyle 
rabbânî selâm ve berekât esasları üzerinde burada atılmıştır. Bu da 
imanın ve itaatin semeresidir.”127 

Cûdî aynı zamanda tevazünün da bir sembolüdür Cûdî, Taberî 
tarafından tevazünün bir sembolü olarak tarif edilmiştir. Çünkü boğulma 
esnasında diğer dağlar kibirlendikleri halde Cûdî kibirlenmedi, tevazu 
gösterdi. Allah onu yok etmediği gibi gemi için bir dayanak yaptı.128 
Fahreddîn er-Râzî’nin, kendi tefsirinde Cûdî’yi münhafîd/düşük rakımlı 
bir dağ129 olarak tarif etmesini de bu çerçevede okumak mümkündür. 

                                                 
123  Ebü’l-Fidâ’ İmâdüddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr b. Dav’ İbn. Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye (Dâru’l-

Fikr, 1407/1986), 1/22.; Ebû Hafs Zeynüddîn Ömer b. el-Muzaffer b. Ömer İbnü’l-Verdî, Tetimmetu’l-
Muhtasar fî Ahbâri’l-Beşer (Târîhu İbni’l-Verdî) (Lübnan: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1417/1996), 1/11.; Ebü’l-
Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân b. Alî b. Muhammed İbnü’l-Cevzî, el-Muntezâm fî Târihi’l-Umemi ve’l-Mülûk 
(Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1412/1992), 1/242.; Taberî, Târhu’r-Rüsül ve’l-Mülûk, 1/185.; İbnü’l-Esîr, 
el-Kâmil fi’t-Târîh, 1/66.; Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, 17/354.; Son dönemin mühim bir çalışmasında 
Cûdi ile ilgili şu sonuca varılmıştır: “Kaynaklarda “Cûdî” adını taşıyan çok sayıda dağ zikredilmekle birlikte 
bunların içinde üzerine Nûh’un gemisinin indiğine inanılan ve tûfanla ilişkisi kurulan tek dağ, günümüz Şırnak 
şehir merkezi karşısında bütün ihtişamıyla duran Cûdî Dağı ’dır. Başka bir ifadeyle ilk dönem İslâm tarihçileri, 
tûfandan sonra Nûh’un gemisinin Cûdî Dağı’na indiği konusunda görüş birliği içindedirler.” bk. Hüseyin 
Güneş, İslam Tarihi Kaynaklarına Göre Nuh Tufânı ve Cudi Dağı (Ankara: İlâhiyât, 2014), 147. 

124  el-Mü’minûn 23/28-29. 
125  Hûd 11/48. 
126  Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, 18/360. 
127  Sallâbî, Nûh ve’t-Tûfânu’l-Azîm, 386. 
128  Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Te’vîli’l-Kur’ân, 12/422. 
129  Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, 17/354. 
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fışkırtarak inkârcı bir kavmi toptan helâk etti: “Bunun üzerine Nûh, 
‘Artık yenik düştüm; yardımını esirgeme!’ diye rabbine yalvardı. Hemen 
göğün kapılarını bardaktan boşanırcasına inen bir yağmura açtık. Yerden 
de sular fışkırttık; derken sular önceden belirlenmiş bir iş için birleşti. 
Onu tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemide taşıdık. Gözetim ve 
korumamız altında akıp gidiyordu, kendisine inanılmamış olan o 
kulumuza bir mükâfat olmak üzere. Andolsun, bunu bir ibret levhası 
olarak bıraktık; ibret alacak yok mu?”.116 Hz. Nûh’un kavminin toptan 
helâkı onların küfürde batmış olduklarını ve artık iman etmelerinin 
mümkün olmadığını göstermektedir.117 Zira hiçbir peygamber, büyük bir 
ısrarla davet ettiği kavminden yüz çevirme görmeyinceye kadar onların 
aleyhinde dua/beddua etmez.118 

1. 10. İtaatin Ardındaki Cûdî 
Allah Teâlâ, Hz. Nûh’un inkârcı kavmini helâk eden su tufânını şu 

emriyle sona erdirerek kendisine iman eden ve peygamberine itaat eden 
topluluğa mükafat olarak Cûdî’nin bereketini sunuyordu: “Ey yeryüzü! 
Yut suyunu. Ey gök! Tut suyunu denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi de 
Cûdî’ye oturdu ve zalimler topluluğu Allah’ın rahmetinden uzak olsun! 
denildi.”.119 Âyette geçen ُُاْبلَِعيَُماَءكَُِوقِيَل يَاأَْرض   / “Ey yeryüzü! Yut suyunu.” 
ifadesi yerin, kendi suyunu adetin dışında süratli bir şekilde yuttuğunu 
ve böylece Allah’ın yüce kudretini sembolize etmektedir. 120  Bundan 
dolayı “tüm beşer, lafzında ihtişamlı, nazmında güzel ve mânasında 
mükemmel olan bu âyetin benzerini getirmekten âcizdir denilmiştir.”121 
Zira yerin ve göğün sanki temyiz ve akıl sahibi birer canlıymış gibi 
Allah’ın emrine muhatap olmaları Allah’ın iktidarının azametini 
göstermektedir. 122  Yerin ve göğün Allah’ın emrine itaat etmelerinden 
sonra su çekildi, iş bitirildi/kâfir kavim helak edildi ve gemi Cûdî’ye 
oturdu. İslâm tarihi ve tefsir kaynakları genel olarak Cûdî’yi Cezîretu 
İbn’i-Ömer’in doğusunda, Dicle’nin yanında, Musul’a yakın yerde bir 

                                                 
116  el-Kamer 54/10-15.: نَٓا فَان  َتِصر   َمغ ُلوب   َان ۪   رَب هُٓ  َفَدَعا اءِ  اَب  َوابَ  فَ َفَتح  َهِمر    ِبَٓاء   الس مَٓ َر ضَ  َوَفج ر ّنَ  ُمن   اءُ  فَال تَ َقى ُعُيوّن   اِل   َوُدُسر    اَل َواح   َذاتِ  َعٰلى َوَْحَل َناهُ  ُقِدَر   َقد   اَم ر   َعلٰٓى ال مَٓ

ا َوَلَقد    ُكِفرَ  َكانَ  ِلَمن   َجزَٓاء   ِِبَع ُيِنَنا   ََت ۪ري َناهَٓ   ُمد ِكر   ِمن   فَ َهل   ٰايَة   تَ رَك 
117  Hûd 11/36.:  َِحي َتِئس   َفاَل  ٰاَمنَ  َقد   َمن   ِاِل   قَ و ِمكَ  ِمن   يُ ؤ ِمنَ  َلن   اَن هُ  نُوح   ِاٰل  َواُوُ۫ َعُلونَ  َكانُوا ِبَا تَ ب    Nûh’a vahyolundu ki: ‘Kavminden daha önce“  يَ ف 

iman etmiş olanlardan başkası artık inanmayacak. Sakın onların yaptıklarına üzülme!’”. 
118  Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, 29/284. 
119  Hûd 11/44.:  َاءُ  َو۪غيضَ  اَق ِل۪عي َْسَٓاءُ  َوَيَ  مَٓاَءكِ  اب  َل۪عي اَر ضُ  َيَٓ  َو۪قيل َم رُ  َوُقِضيَ  ال مَٓ تَ َوت   اِل  ُوِدي ِ  َعَلى َواس    الظ اِل۪ميَ  لِل َقو مِ  بُ ع دا   َو۪قيلَ  اجل 
120  Ebü’l-Kâsım Mahmûd b. Ebi’l-Hasen b. el-Hüseyn el-Gaznevî en-Nîsâbûrî, Îcâzu’l-Beyân ‘an Meâni’l-Kur’ân 

(Beyrut: Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî, 1415), 1/413. 
121  Ebü’l-Kâsım Tâcülkurrâ Burhânüddîn Mahmûd b. Hamza b. Nasr el-Kirmânî, Ğarâibu’t-Tefsîr ve Acâibu’t-

Te’vîl (Beyrut: Dâru’l-Kible, ts.), 1/507. 
122  Ebü’l-Kâsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî ez-Zemahşerî, el-Keşşâf ‘an Hakâiki Ğevâmidi’t-

Tenzîl (Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, 1407), 2/397. 

 

dağ123 olarak konumlandırırken Kur’ân, Cûdî’yi Allah’tan gelen selâma 
ve berekete kaynaklık eden bir yurt olarak belirlemektedir. Bunu, Hz. 
Nûh’un ve iman etmiş az sayıdaki kavminin hem gemiye binmesi hem 
de gemiden inmesi sürecini anlatan âyetlerde görmek mümkündür: 

_ Gemiye binme süreci: ُُِاْلَحْمد ُُفَق لُُِاْلف ْلكَُُِعلَىَُمعَكََُُوَمنُُْاَْنتَُُاْستََوْيتَُُفَِاذَا ُنَٰجينَاُالَّ۪ذيُلِِلٰ
ْنَزلًُُاَْنِزْل۪نيَُرب َُُِوق لُُْالظَّاِل۪مينَُُاْلقَْومُُِِمنَُ ًُُم  بَاَركا ْنِز۪لينََُُخْيرُ َُواَْنتَُُم  ُاْلم   “Sen ve beraberindeki 

kimseler gemiye bindiğiniz zaman, ‘bizi zalim kavmin elinden kurtaran 
Allah’a hamd olsun’ de. Yine de ki ‘ey Rabbim! Beni bereketli bir yere 
indir. En iyi indirip yerleştiren sensin.”124 

_ Gemiden inme süreci: َُٰٓىَُعلَْيكََُُوبََرَكاتُ ُِمنَّاَُسَلمُ بُُِاْهبِطُُْن وحُ ُيَاُ۪قيل نُُْا َممُ َُوَعل  َُمعََك ُُِممَّ
مَُُْوا َممُ  مُُْث مََُُّسن َمت ِع ه  ُاَ۪ليمُ َُعذَابُ ُِمنَّاُيََمس ه   “Denildi ki: ‘Ey Nûh! Sana ve seninle beraber 

olan gruplar üzerine bizden selâm ve bereketlerle gemiden in! İleride, bir 
süre faydalandıracağımız, sonra tarafımızdan can yakıcı bir azapla 
cezalandırılacak topluluklar da olacaktır.”125  

Sonuç itibariyle Cûdî, Allah tarafından önce “selâm” ifadesiyle 
müjdelenip korkusundan emin kılınan, sonra da “berekât” ifadesiyle 
açlık endişesinden kurtarılan 126  Hz. Nûh ve beraberindeki mü’min 
ümmeti için ilahi emre itaatten sonra gelen/lutfedilen bir menzil 
olmuştur. “Zira insanlık medeniyetinin ikinci temeli, Hz. Nuh’un eliyle 
rabbânî selâm ve berekât esasları üzerinde burada atılmıştır. Bu da 
imanın ve itaatin semeresidir.”127 

Cûdî aynı zamanda tevazünün da bir sembolüdür Cûdî, Taberî 
tarafından tevazünün bir sembolü olarak tarif edilmiştir. Çünkü boğulma 
esnasında diğer dağlar kibirlendikleri halde Cûdî kibirlenmedi, tevazu 
gösterdi. Allah onu yok etmediği gibi gemi için bir dayanak yaptı.128 
Fahreddîn er-Râzî’nin, kendi tefsirinde Cûdî’yi münhafîd/düşük rakımlı 
bir dağ129 olarak tarif etmesini de bu çerçevede okumak mümkündür. 

                                                 
123  Ebü’l-Fidâ’ İmâdüddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr b. Dav’ İbn. Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye (Dâru’l-

Fikr, 1407/1986), 1/22.; Ebû Hafs Zeynüddîn Ömer b. el-Muzaffer b. Ömer İbnü’l-Verdî, Tetimmetu’l-
Muhtasar fî Ahbâri’l-Beşer (Târîhu İbni’l-Verdî) (Lübnan: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1417/1996), 1/11.; Ebü’l-
Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân b. Alî b. Muhammed İbnü’l-Cevzî, el-Muntezâm fî Târihi’l-Umemi ve’l-Mülûk 
(Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1412/1992), 1/242.; Taberî, Târhu’r-Rüsül ve’l-Mülûk, 1/185.; İbnü’l-Esîr, 
el-Kâmil fi’t-Târîh, 1/66.; Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, 17/354.; Son dönemin mühim bir çalışmasında 
Cûdi ile ilgili şu sonuca varılmıştır: “Kaynaklarda “Cûdî” adını taşıyan çok sayıda dağ zikredilmekle birlikte 
bunların içinde üzerine Nûh’un gemisinin indiğine inanılan ve tûfanla ilişkisi kurulan tek dağ, günümüz Şırnak 
şehir merkezi karşısında bütün ihtişamıyla duran Cûdî Dağı ’dır. Başka bir ifadeyle ilk dönem İslâm tarihçileri, 
tûfandan sonra Nûh’un gemisinin Cûdî Dağı’na indiği konusunda görüş birliği içindedirler.” bk. Hüseyin 
Güneş, İslam Tarihi Kaynaklarına Göre Nuh Tufânı ve Cudi Dağı (Ankara: İlâhiyât, 2014), 147. 

124  el-Mü’minûn 23/28-29. 
125  Hûd 11/48. 
126  Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, 18/360. 
127  Sallâbî, Nûh ve’t-Tûfânu’l-Azîm, 386. 
128  Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Te’vîli’l-Kur’ân, 12/422. 
129  Fahreddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, 17/354. 



2.Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu

2nd International Symposium of The Flood, Noah’s Ark And Mount Cudi 

638
 

2. İLK RASÛL HZ. NÛH (A.S.) İLE SON RASÛL HZ. 
MUHAMMED (S.A.S.) ARASINDA VUKU BULAN İKİ KIYAMET 
SAHNESİ 

Buhârî’de geçen bir hadise göre ilk rasûl Hz. Nûh’un (a.s.) 
Allah’tan aldığı emirleri tebliğ ettiğine, son rasûl Hz. Muhammed ve 
ümmeti şahitlik edecektir. Hâkimin Allah (c.c.), mahkûmun Hz. Nûh 
(a.s.), sâdık şahitlerin ise Hz. Muhammed (s.a.s.) ve ümmeti olduğu bu 
kıyamet sahnesinin hadis metnindeki anlatımı şöyledir: Ebû Said el-
Hudrî’den (r.a.) rivayet edilmiştir: “Kıyamet günü Hz. Nûh (a.s.) getirilir. 
Ona ‘sen (Allah’ın emirlerini) tebliğ ettin mi?’ denilir. O da ‘evet, ya 
Rabbî (tebliğ ettim).’ diye cevap verir. Ümmetine sorulur, ‘Nûh, (Allah’ın 
emirlerini) size tebliğ etti mi?’ onlar da ‘bize hiçbir uyarıcı gelmedi.’ 
derler. Bunun üzerine (Allah, Hz. Nûh’a) ‘senin şahitlerin kimlerdir?’ 
diye sorar. O da ‘Muhammed ve ümmetidir.’ diye cevap verir. Onlar 
(Muhammed ve ümmeti) getirilir ve şahitlik ederler. Sonra Rasûlullâh 
(s.a.s.), ‘işte böylece sizi vasat/adil bir ümmet yaptık.’ 130  âyetini 
okudu.”131 Kıyamette Hz. Nûh (a.s.) ile Hz. Muhammed (s.a.s.) arasında 
meydana gelen bu buluşmayı şöyle okumak ve yorumlamak 
mümkündür: Hz. Nûh’un kavminin dünyada iken büyük bir bela olan 
tufânı ve boğularak helak olmayı tattıkları halde kıyamette diriltilip 
şahitliklerine başvurulduğunda kendi peygamberleri olan Hz. Nûh’un 
nübüvvet vazifesini tebliğ ettiğini yalanlamaları onların hakikaten 
küfürde ve isyanda azgınlaşmış bir kavim/toplum olduklarını 
göstermektedir. Hz. Muhammed (s.a.s.) ve ümmeti ise Hz. Nûh’un tebliğ 
görevini layıkıyla yaptığına sadakatle şahitlik etmişlerdir. Hz. 
Muhammed (s.a.s.) ve ümmetinin Hz. Nûh’u dünya hayatında 
görmedikleri halde O’nun, görevini tebliğ ettiğine dair ahirette şahitlikte 
bulunmalarının hangi temele dayandığı sorusuna da şöyle cevap 
verilebilir: Allah’ın son vahyi Kur’ândır. Kur’ân, bir hayat kitabı olarak 
insanın ihtiyaç duyduğu her şeyi kendi diliyle beyan ettiği gibi bir ibret 
vesikası olarak geçmiş peygamberlerin ve kavimlerinin kıssalarına da yer 
vermiştir. Bu kıssalardan birisi de Hz. Nûh’un tufân kıssasıdır. Bu 
kıssaya birçok surede yer veren Kur’ân Hz. Nûh’un tebliğ 
mücadelesindeki azmine de ciddi vurgular yapmıştır. İşte Kur’ân metni, 
Hz. Nûh’un görevini tebliğ ettiğine dair Hz. Muhammed (s.a.s.) ve 
ümmetinin dayandığı temel metindir. Hz. Muhammed (s.a.s.) ümmetinin 
                                                 
130  el-Bakara 2/143.:  َاءَ  لَِتُكونُوا َوَسطا   اُم ة   َجَعل َناُكم   وََكٰذِلك   َش۪هيدا    َعلَي ُكم   الر ُسولُ  َوَيُكونَ  الن اسِ  َعَلى ُشَهدَٓ
131  Buhârî, “İ’tisâm” 19 (No. 7349).:  ، ِرِي غ َت  فَ يَ ُقوُل: قَاَل: قَاَل َرُسوُل الِ  َصل ى هللُا َعَلي ِه َوَسل َم: " َُيَاُء بُِنوح  يَ و َم الِقَياَمِة، فَ يُ َقاُل َلُه: َهل  بَ ل  َعن  َأِب َسِعيد  اْلُد 

َأُل أُم ُتُه: َهل  بَ ل َغُكم   فَ يَ ُقوُلوَن: َما َجاَءَّن ِمن  نَِذير ، فَ يَ ُقوُل: مَ  ، فَ ُتس  َهُدوَن "، ُُث  قَ رََأ َرُسوُل الِ  َصل ى هللُا نَ َعم ، ََي َربِ  َعَلي ِه َوَسل َم ن  ُشُهوُدَك  فَ يَ ُقوُل: ُُمَم د  َوأُم ُتُه، فَ ُيَجاُء ِبُكم ، فَ َتش 
 }وََكَذِلَك َجَعل َناُكم  أُم ة  َوَسط ا{

 

Hz. Nûh’u görmedikleri halde onun lehinde şahitlik yapmasının ikinci 
temel dayanağı da kendi peygamberleri olan Hz. Muhammed’in (s.a.s.) 
(metnimizde geçen hadis gibi) bazı hadisleridir. Bu tablo, gördüğü halde 
yalancı şahit olan Hz. Nûh’un kavmi ile görmediği halde sadakatle şahit 
olan Hz. Muhammed’in (s.a.s.) ümmeti arasındaki nebevî çağrılara kulak 
verip itaat etme hususunda bir ölçü sunmaktadır. Zaten bu nedenle de 
Allah Teâlâ, son elçi Hz. Muhammed’in (s.a.s.) ümmetini vasat/örnek ve 
şahit bir ümmet olarak takdim etmiştir.132 Allah’ın, ezelî bir ilme sahip 
olup her şeyi cüz’iyatıyla bildiği halde kıyamette Hz. Nûh’un tebliğ 
göreviyle ilgili şahitlere başvurmasının temelinde de Hz. Nûh’un 
kavminin inkârcı kimliğini, Hz. Muhammed’in (s.a.s.) ümmetinin de 
adaletle şahit olma kimliğini ortaya çıkarıp onlara da gösterme 
muradının olduğu söylenebilir. 

Yine Buhârî’de geçen başka bir hadise göre kıyamet günü Hz. 
Nûh, kendilerine Allah katında şefaat etmesi için gelip yalvaran mahşer 
halkını dünyada iken kavminin aleyhinde dua/beddua ettiği için 
Allah’ın kendisine gadaplandığını, bu yüzden başkasına şefaat etme 
kuvvetinin olmadığını ve şu an kendi nefsini kurtarmakla meşgul 
olduğunu anlatmaktadır. Kıyamet günü tüm insanların tek bir sahada 
toplatıldığını, güneşin gittikçe yaklaştığını, insanların artık 
dayanamayacakları bir gam ve keder içine girdiklerini, mahşer halkının 
önce Hz. Âdem’e, sonra sırayla Hz. Nûh’a, Hz. İbrâhîm’e, Hz. Musâ’ya, 
Hz. Îsâ’ya ve en son olarak da Hz. Muhammed’e (s.a.s.) gidip şefaat için 
gidip yalvardıklarını, her bir peygamberin kendi nefsini kurtarmakla 
meşgul olup şefaat için kendisinden sonra gelen peygamberi gösterdiğini 
ve nihayet son peygamber Hz. Muhammed’in (s.a.s.), mahşer halkına 
şefaat edip şefaatinin de Allah tarafından kabul edildiğinin uzunca 
anlatıldığı hadisin Hz. Nûh (a.s.) ve Muhammed’in (s.a.s.) ile ilgili 
kısımları şöyledir: “…İnsanlar Nuh’a gelip Ey Nûh, sen yeryüzüne 
gönderilen ilk rasûlsün. Allah seni ‘çok şükreden kul’ olarak 
isimlendirmiştir. Rabbin katında bize şefaat et! İçinde bulunduğumuz 
hali görmüyor musun? diyecekler. Nûh da onlara, ‘Azîz ve Celîl olan 
Rabbim bugün gadablanmıştır. Öyle bir derecede ki bundan önce böyle 
gadablanmamıştır, bundan sonra da böyle gadablanmayacaktır. Benim 
bir duam vardı, ancak ben onu (helâk olmaları için) kavmimin aleyhinde 
yaptım. (Ben şimdi kendimi kurtarmakla meşgulüm) Nefsim, nefsim, 
nefsim! Siz benden başkasına, İbrahim’e gidiniz! diyecektir…İnsanlar 
(son olarak) Muhammed’e gelecekler ve ey Muhammed sen Allah’ın 
                                                 
132  el-Bakara 2/143. 
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Allah’tan aldığı emirleri tebliğ ettiğine, son rasûl Hz. Muhammed ve 
ümmeti şahitlik edecektir. Hâkimin Allah (c.c.), mahkûmun Hz. Nûh 
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130  el-Bakara 2/143.:  َاءَ  لَِتُكونُوا َوَسطا   اُم ة   َجَعل َناُكم   وََكٰذِلك   َش۪هيدا    َعلَي ُكم   الر ُسولُ  َوَيُكونَ  الن اسِ  َعَلى ُشَهدَٓ
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Hz. Nûh’u görmedikleri halde onun lehinde şahitlik yapmasının ikinci 
temel dayanağı da kendi peygamberleri olan Hz. Muhammed’in (s.a.s.) 
(metnimizde geçen hadis gibi) bazı hadisleridir. Bu tablo, gördüğü halde 
yalancı şahit olan Hz. Nûh’un kavmi ile görmediği halde sadakatle şahit 
olan Hz. Muhammed’in (s.a.s.) ümmeti arasındaki nebevî çağrılara kulak 
verip itaat etme hususunda bir ölçü sunmaktadır. Zaten bu nedenle de 
Allah Teâlâ, son elçi Hz. Muhammed’in (s.a.s.) ümmetini vasat/örnek ve 
şahit bir ümmet olarak takdim etmiştir.132 Allah’ın, ezelî bir ilme sahip 
olup her şeyi cüz’iyatıyla bildiği halde kıyamette Hz. Nûh’un tebliğ 
göreviyle ilgili şahitlere başvurmasının temelinde de Hz. Nûh’un 
kavminin inkârcı kimliğini, Hz. Muhammed’in (s.a.s.) ümmetinin de 
adaletle şahit olma kimliğini ortaya çıkarıp onlara da gösterme 
muradının olduğu söylenebilir. 

Yine Buhârî’de geçen başka bir hadise göre kıyamet günü Hz. 
Nûh, kendilerine Allah katında şefaat etmesi için gelip yalvaran mahşer 
halkını dünyada iken kavminin aleyhinde dua/beddua ettiği için 
Allah’ın kendisine gadaplandığını, bu yüzden başkasına şefaat etme 
kuvvetinin olmadığını ve şu an kendi nefsini kurtarmakla meşgul 
olduğunu anlatmaktadır. Kıyamet günü tüm insanların tek bir sahada 
toplatıldığını, güneşin gittikçe yaklaştığını, insanların artık 
dayanamayacakları bir gam ve keder içine girdiklerini, mahşer halkının 
önce Hz. Âdem’e, sonra sırayla Hz. Nûh’a, Hz. İbrâhîm’e, Hz. Musâ’ya, 
Hz. Îsâ’ya ve en son olarak da Hz. Muhammed’e (s.a.s.) gidip şefaat için 
gidip yalvardıklarını, her bir peygamberin kendi nefsini kurtarmakla 
meşgul olup şefaat için kendisinden sonra gelen peygamberi gösterdiğini 
ve nihayet son peygamber Hz. Muhammed’in (s.a.s.), mahşer halkına 
şefaat edip şefaatinin de Allah tarafından kabul edildiğinin uzunca 
anlatıldığı hadisin Hz. Nûh (a.s.) ve Muhammed’in (s.a.s.) ile ilgili 
kısımları şöyledir: “…İnsanlar Nuh’a gelip Ey Nûh, sen yeryüzüne 
gönderilen ilk rasûlsün. Allah seni ‘çok şükreden kul’ olarak 
isimlendirmiştir. Rabbin katında bize şefaat et! İçinde bulunduğumuz 
hali görmüyor musun? diyecekler. Nûh da onlara, ‘Azîz ve Celîl olan 
Rabbim bugün gadablanmıştır. Öyle bir derecede ki bundan önce böyle 
gadablanmamıştır, bundan sonra da böyle gadablanmayacaktır. Benim 
bir duam vardı, ancak ben onu (helâk olmaları için) kavmimin aleyhinde 
yaptım. (Ben şimdi kendimi kurtarmakla meşgulüm) Nefsim, nefsim, 
nefsim! Siz benden başkasına, İbrahim’e gidiniz! diyecektir…İnsanlar 
(son olarak) Muhammed’e gelecekler ve ey Muhammed sen Allah’ın 
                                                 
132  el-Bakara 2/143. 



2.Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu

2nd International Symposium of The Flood, Noah’s Ark And Mount Cudi 

640
 

Rasûlüsün ve peygamberlerin hâtimisin/sonuncususun. Allah senin 
geçmiş ve gelecek tüm günâhlarını affetmiştir. Rabbin huzurunda bizim 
için şefaat et! İçinde bulunduğumuz hali görmüyor musun? diyecekler. 
Bunun üzerine ben hemen arşın altına gelirim. Azîz ve Celîl olan 
Rabbime secdeye kapanırım ve sonra Allah, bana hamdlerinden ve güzel 
senâdan öylesini açar ki benden önce onu hiçbir kimseye açmamıştır. 
(Ben o hamdlerle ve senâlarla hamd ve senâ ettikten) sonra şöyle 
denilecektir: Ey Muhammed! Başını kaldır. İste! İstediğin sana 
verilecektir. Şefaat et! şefaatin kabul olunacaktır! Ben secdeden başımı 
kaldırıp şöyle derim: Ümmetim ya Rabbî! Ümmetim ya Rabbî! Ümmetim 
ya Rabbî! Bana şöyle denilecektir: Ey Muhammed, ümmetinden hasabı 
olmayanları cennetin kapılarından olan sağ kapıdan cennete koy! Onlar, 
cennetin bundan başka olan diğer kapılarında da insanlarla ortaktırlar. 
Sonra Rasûlullâh (s.a.s.), ‘nefsim elinde bulunan Allah’a yemîn ederim ki, 
cennetin kapı kanatlarından iki kanadın arası Mekke ile Himyer yahut 
Mekke ile Busrâ arası kadar geniştir’ dedi.”133 Birçok hususu barındıran 
bu hadisin iki önemli hususuna dikkat çekmek istiyoruz: Birinci olarak, 
bu hadise göre Hz. Nûh (a.s.), dünyada iken inkârcı kavminin helâkını 
getiren tufân bedduasından dolayı ahirette Allah’a karşı bir mahcubiyet 
ve pişmanlık hali içindedir. Bu durum, bir toplum helâk olmalarını 
gerektirecek kadar küfürde azgınlaşmış olsalar bile onlara dini tebliğ 
eden peygamberin söz konusu küfür azgınlığını kuşatacak bir merhamet 
enginliğine sahip olmasının Allah’ın asıl muradı olduğunu 
göstermektedir. İkinci olarak, hadise göre kıyamette büyük peygamberler 
içinde insanlara şefaat etme hususunda Allah katında liyakate sahip tek 
peygamber Hz. Muhammed’dir (s.a.s.). Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Allah 
katında sahip olduğu liyakatinin sebepleri çok olmakla birlikte hadisin 
bağlamı çerçevesinde düşünüldüğünde O’nun dünyada iken kuşatıcı bir 
merhamete sahip olma özelliğinin ön planda olduğunu söylemek 
mümkündür. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), İslâmı tebliğ için gittiği, ancak 
orada karşılaştığı eziyetlerden dolayı Uhud’tan daha şiddetli bir gün 
olarak kabul ettiği Tâif halkına bile beddua değil, dua etmiştir. Oysaki bu 
sefer beddua teklifi Hz. Nûh’ta olduğu gibi Peygamber’den Allah’a 
doğru değil, Allah’tan Peygamber’e doğru gelmiştir: Hz. Peygamber 
(s.a.s.), Tâiflilerin eziyetlerinden uzaklaşarak yakınlarda bulunan bir 
üzüm bağına sığınmış, daha sonra Mekke’ye geri dönerken Cebrâil (a.s.) 
ile birlikte Allah tarafından gönderilen dağlar meleğinin, eğer kendisi 
isterse iki dağı (Ebû Kubays ve Kuaykiân) kendisine eziyet eden 

                                                 
133  Buhârî, “Tefsîru’l-Kur’ân”, 190 (No. 4172). 

 

müşriklerin üstüne kapayıp onları helâk edeceği teklifine karşı çıkarak 
şöyle demiştir: “Ben, Allah’ın onların (müşriklerin) soyundan yalnızca 
Allah’a ibadet/kulluk eden ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayan 
kimseler/nesiller meydana getirmesini arzu ediyorum!”134 Bu kısımda 
son olarak şunu ifade ederiz: Peygamberlik vasfı açısından peygamberler 
arasında üstünlük yoktur. 135  Ancak, sahip oldukları lütuf ve derece 
açısından peygamberler arasında bir tafdiliyet mevcuttur.136  

Sonuç 
Şeriatın gayeleri olan makâsıdü’ş-şerîa, Allah’ın Kur’ân’daki 

kelamının muradıdır ve Allah, muradının bir kısmını Kur’ân’ın yaklaşık 
üçte birini oluşturan kıssalar üzerinden kullarına beyan etmiştir. Kur’an 
kıssalarının Hz. Mûsâ (a.s.) ve Hz. İbrâhîm (a.s.) kıssaları gibi en çok 
tekrar edilen bir kıssası da Hz. Nûh’un (a.s.) tufân kıssasıdır. Hz. Nûh; 
İbrâhîm, Mûsâ, Îsâ ve Muhammed (aleyhimusselâm) ile birlikte ûlu’l-
azm olarak tabir edilen beş peygamberden biridir. Rasûllerin ve ûlu’l-
azm peygamberlerin ilki olan Hz. Nûh’un isminin Kur’ân’da tam 43 
âyette, kıssasının da 29 surede zikredilmesi göstermektedir ki Allah 
Teâlâ, Hz. Nûh’un tevhid mücadelesini kıymetli kabul ederek onu 
defaatle zikretmiş ve kullarının tefekkürlerine ibretlik bir hadise olarak 
sunmuştur. Allah Teâlâ, özellikle peygamberlerin kıssalarını aktarırken 
vahiy mücadelesinde onların sadece uğradıkları meşakkatleri bize 
aktarmayı salt amaç olarak belirlememiş, bilakis peygamberlerini 
sonradan gelen müminler için uyulmaları gereken bir kudve/prototip 
olarak takdim etmiştir. Bu nedenle Kur’ân, Hz. Nuh’un tufân kıssasının 
zikredildiği surelerde ve âyetlerde mekanlar, zamanlar ve isimler gibi 
hususları tayin etmeyen ve hadisenin detaylarına girmeyen bir üslup 
kullanarak Allah’ın tufâna, dolayısıyla kâfir bir kavmin tümden helâkına 
sebep olan sebepleri ön planda tuttuğu ve mü’minlerin bu sebepler 
üzerinde yoğunlaşmaları gerektiği gayesini hedeflemiştir. Kanaatimizce 
bu hikmetlerden dolayı Allah, Kur’ân’da düşünce açısından bile insanı 
ziyadesiyle etkileyen tufân kıssasında dahi zihinlerin meşgul olup aslî 
gayeden uzaklaşmalarını önlemek için tafsilata girmemiştir. 
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Rasûlüsün ve peygamberlerin hâtimisin/sonuncususun. Allah senin 
geçmiş ve gelecek tüm günâhlarını affetmiştir. Rabbin huzurunda bizim 
için şefaat et! İçinde bulunduğumuz hali görmüyor musun? diyecekler. 
Bunun üzerine ben hemen arşın altına gelirim. Azîz ve Celîl olan 
Rabbime secdeye kapanırım ve sonra Allah, bana hamdlerinden ve güzel 
senâdan öylesini açar ki benden önce onu hiçbir kimseye açmamıştır. 
(Ben o hamdlerle ve senâlarla hamd ve senâ ettikten) sonra şöyle 
denilecektir: Ey Muhammed! Başını kaldır. İste! İstediğin sana 
verilecektir. Şefaat et! şefaatin kabul olunacaktır! Ben secdeden başımı 
kaldırıp şöyle derim: Ümmetim ya Rabbî! Ümmetim ya Rabbî! Ümmetim 
ya Rabbî! Bana şöyle denilecektir: Ey Muhammed, ümmetinden hasabı 
olmayanları cennetin kapılarından olan sağ kapıdan cennete koy! Onlar, 
cennetin bundan başka olan diğer kapılarında da insanlarla ortaktırlar. 
Sonra Rasûlullâh (s.a.s.), ‘nefsim elinde bulunan Allah’a yemîn ederim ki, 
cennetin kapı kanatlarından iki kanadın arası Mekke ile Himyer yahut 
Mekke ile Busrâ arası kadar geniştir’ dedi.”133 Birçok hususu barındıran 
bu hadisin iki önemli hususuna dikkat çekmek istiyoruz: Birinci olarak, 
bu hadise göre Hz. Nûh (a.s.), dünyada iken inkârcı kavminin helâkını 
getiren tufân bedduasından dolayı ahirette Allah’a karşı bir mahcubiyet 
ve pişmanlık hali içindedir. Bu durum, bir toplum helâk olmalarını 
gerektirecek kadar küfürde azgınlaşmış olsalar bile onlara dini tebliğ 
eden peygamberin söz konusu küfür azgınlığını kuşatacak bir merhamet 
enginliğine sahip olmasının Allah’ın asıl muradı olduğunu 
göstermektedir. İkinci olarak, hadise göre kıyamette büyük peygamberler 
içinde insanlara şefaat etme hususunda Allah katında liyakate sahip tek 
peygamber Hz. Muhammed’dir (s.a.s.). Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Allah 
katında sahip olduğu liyakatinin sebepleri çok olmakla birlikte hadisin 
bağlamı çerçevesinde düşünüldüğünde O’nun dünyada iken kuşatıcı bir 
merhamete sahip olma özelliğinin ön planda olduğunu söylemek 
mümkündür. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), İslâmı tebliğ için gittiği, ancak 
orada karşılaştığı eziyetlerden dolayı Uhud’tan daha şiddetli bir gün 
olarak kabul ettiği Tâif halkına bile beddua değil, dua etmiştir. Oysaki bu 
sefer beddua teklifi Hz. Nûh’ta olduğu gibi Peygamber’den Allah’a 
doğru değil, Allah’tan Peygamber’e doğru gelmiştir: Hz. Peygamber 
(s.a.s.), Tâiflilerin eziyetlerinden uzaklaşarak yakınlarda bulunan bir 
üzüm bağına sığınmış, daha sonra Mekke’ye geri dönerken Cebrâil (a.s.) 
ile birlikte Allah tarafından gönderilen dağlar meleğinin, eğer kendisi 
isterse iki dağı (Ebû Kubays ve Kuaykiân) kendisine eziyet eden 
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müşriklerin üstüne kapayıp onları helâk edeceği teklifine karşı çıkarak 
şöyle demiştir: “Ben, Allah’ın onların (müşriklerin) soyundan yalnızca 
Allah’a ibadet/kulluk eden ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayan 
kimseler/nesiller meydana getirmesini arzu ediyorum!”134 Bu kısımda 
son olarak şunu ifade ederiz: Peygamberlik vasfı açısından peygamberler 
arasında üstünlük yoktur. 135  Ancak, sahip oldukları lütuf ve derece 
açısından peygamberler arasında bir tafdiliyet mevcuttur.136  

Sonuç 
Şeriatın gayeleri olan makâsıdü’ş-şerîa, Allah’ın Kur’ân’daki 

kelamının muradıdır ve Allah, muradının bir kısmını Kur’ân’ın yaklaşık 
üçte birini oluşturan kıssalar üzerinden kullarına beyan etmiştir. Kur’an 
kıssalarının Hz. Mûsâ (a.s.) ve Hz. İbrâhîm (a.s.) kıssaları gibi en çok 
tekrar edilen bir kıssası da Hz. Nûh’un (a.s.) tufân kıssasıdır. Hz. Nûh; 
İbrâhîm, Mûsâ, Îsâ ve Muhammed (aleyhimusselâm) ile birlikte ûlu’l-
azm olarak tabir edilen beş peygamberden biridir. Rasûllerin ve ûlu’l-
azm peygamberlerin ilki olan Hz. Nûh’un isminin Kur’ân’da tam 43 
âyette, kıssasının da 29 surede zikredilmesi göstermektedir ki Allah 
Teâlâ, Hz. Nûh’un tevhid mücadelesini kıymetli kabul ederek onu 
defaatle zikretmiş ve kullarının tefekkürlerine ibretlik bir hadise olarak 
sunmuştur. Allah Teâlâ, özellikle peygamberlerin kıssalarını aktarırken 
vahiy mücadelesinde onların sadece uğradıkları meşakkatleri bize 
aktarmayı salt amaç olarak belirlememiş, bilakis peygamberlerini 
sonradan gelen müminler için uyulmaları gereken bir kudve/prototip 
olarak takdim etmiştir. Bu nedenle Kur’ân, Hz. Nuh’un tufân kıssasının 
zikredildiği surelerde ve âyetlerde mekanlar, zamanlar ve isimler gibi 
hususları tayin etmeyen ve hadisenin detaylarına girmeyen bir üslup 
kullanarak Allah’ın tufâna, dolayısıyla kâfir bir kavmin tümden helâkına 
sebep olan sebepleri ön planda tuttuğu ve mü’minlerin bu sebepler 
üzerinde yoğunlaşmaları gerektiği gayesini hedeflemiştir. Kanaatimizce 
bu hikmetlerden dolayı Allah, Kur’ân’da düşünce açısından bile insanı 
ziyadesiyle etkileyen tufân kıssasında dahi zihinlerin meşgul olup aslî 
gayeden uzaklaşmalarını önlemek için tafsilata girmemiştir. 
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Kur’ân’da geçen Hz. Nûh’un (a.s.) tufân kıssasının makasıdü’ş-
şerîa’ya dahil olan temel bazı gayelerini tespit edip yorumladığımız bu 
çalışmamızda şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

1. İnsanda asıl olan tevhiddir. Şirk sonradan ortaya çıkan geçici bir 
haldir. Zira ilk insan olan Âdem (a.s.) yalnızca Allah’a tapan ve ona şirk 
koşmayan bir nebî idi Allah onun çocuklarına da tevhidi öğretmişti. 
İnsanlar Hz. Nuh’a varıncaya kadar tevhid inancı üzerinde kalmış ve 
putperestlik ilk defa Hz. Nuh’un kavmiyle ortaya çıkmıştır. Böylece Hz. 
Nuh, Allah tarafından bir topluma inzâr/uyarma ve tevhide çağırma 
vazifesiyle gönderilen ilk peygamber olmuştur. Putlara tapmada ve 
taptıkları bu putları savunmada azgın bir safhaya varmış bir toplumla 
mücadele eden Hz. Nûh’un esas hedefi, nefislerine küfrün yerleşip karar 
kıldığı azgınlaşmış kavmini imana ulaştırıp yalnızca Allah’a kulluk 
edecekleri bir bünyeye kavuşturmak olmuştur. Zira bozuk itikadı ıslah 
etmek ve sahih bir akideyi öğretmek toplumun ıslahına sebep olma adına 
Kur’an’ın en yüce maksadıdır. Çünkü tevhid, nefsi delilden yoksun bâtıla 
itaat etmekten meneden ve kalbi şirkten ve tanrı tanımazlıktan 
kaynaklanan tüm şüphelerden kurtaran yegâne kuvvettir. 

2. Kur’an’ın, Hz. Nûh’un tufân kıssasında tevhid’ten sonra 
merkeze aldığı alan ubudiyettir. Kavmini 950 sene boyunca açıktan ve 
gizliden, geceli ve gündüzlü Allah’ın vahdaniyetine çağıran Hz. Nûh, 
Allah’a karşı ubudiyetin tahkiki için büyük bir çaba sarf etmiştir. Allah 
Teâlâ, kavmi tarafından yalanlanan Hz. Nûh’u (َعْبدَنَا/bizim abdimiz) 
kelimesinde geçtiği üzere “nûn’u azîme/büyük nûn” ile kendine isnad 
ederek onun ubudiyet kimliğine vurgu yapmış ve ona şefkatini gösteren 
müstesna bir dil kullanmıştır. (el-Kamer 54/9). Hz. Nûh’un tüm 
hallerinde çokça şükreden bir kul olması, sadece Allah’a sığınıp ondan 
istemesi, Allah’ın mağfiret ve rahmetini ısrarla talep etmesi, Allah’ın 
emrini derhal yerine getirmesi ve kınayıcılarından kınamalarından 
korkmaması, daima Allah’ın adıyla hareket edip onu anması gibi sahip 
olduğu kalbî ve bedenî amelleri onun kullukta/ubudiyette zirve bir 
şahsiyet olduğuna delil kabul edilmiş ve bu hususiyetler Kur’an 
tarafından mü’minlere ubudiyet temelli Allah’ın maksatlarından bir 
maksat olarak takdim edilmiştir. 

3. Kur’ân’ın, Hz. Nûh’un tufân kıssasındaki ana maksatlardan 
üçüncüsü takvadır. Özü itibariyle takva Allah’ın emrettiklerini yapmayı, 
nehyettiklerini de terk etmeyi ve böylece Allah’ın azabından korunmayı 
içinde barındırmaktadır. Takvanın meydana gelmesinin yegâne yolu da 
Allah’ın peygamberlerine itaattir. “Allah’a kulluk edin; sizin O’ndan 

 

başka bir tanrınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz/Allah’a 
karşı gelmekten korkmuyor musunuz?” (el-Mü’minûn 23/23) âyetiyle 
Hz. Nûh’un risâletinin üç ana unsuruna vurgu yapılmıştır:- ّللٰاَُُاْعب د وا  / 
Allah’a ibadet edin! (ubudiyet), - هُ ُِمنُُْلَك مَُُْما ه ُ ُاِل  َغْير   / Allah’tan başka ilahınız 
yoktur! (tevhid) ve- َُّق ونَُُاَفََل تَت  / Allah’tan sakınmaz/korkmaz mısınız? 
(takva). On asırlık ömrü Allah’ın davasına adanmakla geçmiş Hz. 
Nûh’un, sanki hiçbir hizmet yapmamış gibi Allah’tan af dilemesi ve 
affedilmemesi durumunda kaybedenlerden olma endişesi ve korkusu 
içine olması takvanın zirve noktası kabul edilmiştir.  

4. Şeytanın, Rabbi Allah Teâlâ tarafından lanetlendikten sonra 
O’ndan malum/belli bir vakte kadar süre isteyip tüm insanları 
saptıracağı tehdidini savurmasını, ardından da samimi kullara gücünün 
yetmeyeceği itirafında bulunmasını anlatan âyete (es-Sâd 38/82) göre 
ihlas/samimiyet şeytana saplanan tek mızraktır. Dolayısıyla Allah’ın 
salih kulları içinde şeytanın en çetin düşmanlarından birisinin de Hz. 
Nûh olduğu muhakkaktır. Çünkü Hz. Nûh, asırları bulan tebliğ 
mücadelesinde hizmetinin bedelini sadece rabbine arz etmiş, yaptığı 
mücadele için hiçbir ücret talep etmeyeceğini ve tek gayesinin, kavminin 
Allah’a yönelmesini sağlamak olduğunu ortaya koymuştur. Hz. Nûh’un 
tebliğ mücadelesinin temel dayanaklarından birisi olan samimiyet yine 
Hz. Nûh’un ve ona tâbi olanların kurtuluşunda bir faktör olarak sonuç 
vermiştir 

5. Hz. Nûh’un hem ûlu’l-azm peygamberlerden olması hem de on 
asrı bulan uzun yaşamında ortaya koyduğu tebliğ mücadelesi onun tek 
başına sabırla örülü geçilmez bir kale olduğunu ortaya koymuştur. Zira 
inkârcı kavmini tevhide her davet ettiğinde müspet bir sonuç alamadığı 
halde bıkmadan usanmadan tekrar tekrar tebliğ hayatına devam etmesi 
ancak sabırla kuşatılmış bir kişiliğin yapabileceği bir iştir. Birçok 
yönüyle, özellikle de sabırlı olma kişiliğiyle Hz. Nûh, kendisinden 
sonraki peygamberler için bir model olmuştur. Kur’ân, İslâm peygamberi 
Hz. Muhammed’i (s.a.s.) kendisine yönelen müşriklerin eziyetlerine karşı 
teselli ederek O’nun da ûlu’l-azm peygamberlerin sabrettiği gibi 
sabretmesi gerektiğini emretmiştir: (el-Ahkâf 46/35).  

6. Tevhide davet ettiği kavminin insanı acıtan birçok ithamına 
rağmen Hz. Nuh’un hilm/yumuşaklık ile mukabelede bulunması ve tüm 
olumsuz koşullara rağmen daima ümit var olması Kur’ân’ın davet 
yolunda dikkatimize sunduğu önemli bir makâsıddır. Hz. Nuh’un, 
kendisini her türlü suçlamayla suçlayan ve hatta ölümle tehdit eden 
kavmine karşı gösterdiği sabır, metanet, şefkat, merhamet ve ümit var 
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Kur’ân’da geçen Hz. Nûh’un (a.s.) tufân kıssasının makasıdü’ş-
şerîa’ya dahil olan temel bazı gayelerini tespit edip yorumladığımız bu 
çalışmamızda şu sonuçlara ulaşılmıştır: 
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edecekleri bir bünyeye kavuşturmak olmuştur. Zira bozuk itikadı ıslah 
etmek ve sahih bir akideyi öğretmek toplumun ıslahına sebep olma adına 
Kur’an’ın en yüce maksadıdır. Çünkü tevhid, nefsi delilden yoksun bâtıla 
itaat etmekten meneden ve kalbi şirkten ve tanrı tanımazlıktan 
kaynaklanan tüm şüphelerden kurtaran yegâne kuvvettir. 

2. Kur’an’ın, Hz. Nûh’un tufân kıssasında tevhid’ten sonra 
merkeze aldığı alan ubudiyettir. Kavmini 950 sene boyunca açıktan ve 
gizliden, geceli ve gündüzlü Allah’ın vahdaniyetine çağıran Hz. Nûh, 
Allah’a karşı ubudiyetin tahkiki için büyük bir çaba sarf etmiştir. Allah 
Teâlâ, kavmi tarafından yalanlanan Hz. Nûh’u (َعْبدَنَا/bizim abdimiz) 
kelimesinde geçtiği üzere “nûn’u azîme/büyük nûn” ile kendine isnad 
ederek onun ubudiyet kimliğine vurgu yapmış ve ona şefkatini gösteren 
müstesna bir dil kullanmıştır. (el-Kamer 54/9). Hz. Nûh’un tüm 
hallerinde çokça şükreden bir kul olması, sadece Allah’a sığınıp ondan 
istemesi, Allah’ın mağfiret ve rahmetini ısrarla talep etmesi, Allah’ın 
emrini derhal yerine getirmesi ve kınayıcılarından kınamalarından 
korkmaması, daima Allah’ın adıyla hareket edip onu anması gibi sahip 
olduğu kalbî ve bedenî amelleri onun kullukta/ubudiyette zirve bir 
şahsiyet olduğuna delil kabul edilmiş ve bu hususiyetler Kur’an 
tarafından mü’minlere ubudiyet temelli Allah’ın maksatlarından bir 
maksat olarak takdim edilmiştir. 

3. Kur’ân’ın, Hz. Nûh’un tufân kıssasındaki ana maksatlardan 
üçüncüsü takvadır. Özü itibariyle takva Allah’ın emrettiklerini yapmayı, 
nehyettiklerini de terk etmeyi ve böylece Allah’ın azabından korunmayı 
içinde barındırmaktadır. Takvanın meydana gelmesinin yegâne yolu da 
Allah’ın peygamberlerine itaattir. “Allah’a kulluk edin; sizin O’ndan 

 

başka bir tanrınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz/Allah’a 
karşı gelmekten korkmuyor musunuz?” (el-Mü’minûn 23/23) âyetiyle 
Hz. Nûh’un risâletinin üç ana unsuruna vurgu yapılmıştır:- ّللٰاَُُاْعب د وا  / 
Allah’a ibadet edin! (ubudiyet), - هُ ُِمنُُْلَك مَُُْما ه ُ ُاِل  َغْير   / Allah’tan başka ilahınız 
yoktur! (tevhid) ve- َُّق ونَُُاَفََل تَت  / Allah’tan sakınmaz/korkmaz mısınız? 
(takva). On asırlık ömrü Allah’ın davasına adanmakla geçmiş Hz. 
Nûh’un, sanki hiçbir hizmet yapmamış gibi Allah’tan af dilemesi ve 
affedilmemesi durumunda kaybedenlerden olma endişesi ve korkusu 
içine olması takvanın zirve noktası kabul edilmiştir.  

4. Şeytanın, Rabbi Allah Teâlâ tarafından lanetlendikten sonra 
O’ndan malum/belli bir vakte kadar süre isteyip tüm insanları 
saptıracağı tehdidini savurmasını, ardından da samimi kullara gücünün 
yetmeyeceği itirafında bulunmasını anlatan âyete (es-Sâd 38/82) göre 
ihlas/samimiyet şeytana saplanan tek mızraktır. Dolayısıyla Allah’ın 
salih kulları içinde şeytanın en çetin düşmanlarından birisinin de Hz. 
Nûh olduğu muhakkaktır. Çünkü Hz. Nûh, asırları bulan tebliğ 
mücadelesinde hizmetinin bedelini sadece rabbine arz etmiş, yaptığı 
mücadele için hiçbir ücret talep etmeyeceğini ve tek gayesinin, kavminin 
Allah’a yönelmesini sağlamak olduğunu ortaya koymuştur. Hz. Nûh’un 
tebliğ mücadelesinin temel dayanaklarından birisi olan samimiyet yine 
Hz. Nûh’un ve ona tâbi olanların kurtuluşunda bir faktör olarak sonuç 
vermiştir 

5. Hz. Nûh’un hem ûlu’l-azm peygamberlerden olması hem de on 
asrı bulan uzun yaşamında ortaya koyduğu tebliğ mücadelesi onun tek 
başına sabırla örülü geçilmez bir kale olduğunu ortaya koymuştur. Zira 
inkârcı kavmini tevhide her davet ettiğinde müspet bir sonuç alamadığı 
halde bıkmadan usanmadan tekrar tekrar tebliğ hayatına devam etmesi 
ancak sabırla kuşatılmış bir kişiliğin yapabileceği bir iştir. Birçok 
yönüyle, özellikle de sabırlı olma kişiliğiyle Hz. Nûh, kendisinden 
sonraki peygamberler için bir model olmuştur. Kur’ân, İslâm peygamberi 
Hz. Muhammed’i (s.a.s.) kendisine yönelen müşriklerin eziyetlerine karşı 
teselli ederek O’nun da ûlu’l-azm peygamberlerin sabrettiği gibi 
sabretmesi gerektiğini emretmiştir: (el-Ahkâf 46/35).  

6. Tevhide davet ettiği kavminin insanı acıtan birçok ithamına 
rağmen Hz. Nuh’un hilm/yumuşaklık ile mukabelede bulunması ve tüm 
olumsuz koşullara rağmen daima ümit var olması Kur’ân’ın davet 
yolunda dikkatimize sunduğu önemli bir makâsıddır. Hz. Nuh’un, 
kendisini her türlü suçlamayla suçlayan ve hatta ölümle tehdit eden 
kavmine karşı gösterdiği sabır, metanet, şefkat, merhamet ve ümit var 
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olma hali Allah’ın daha önce iman edenler hariç bundan sonra kimsenin 
kendisine iman etmeyeceğini ve bu nedenle de artık üzülmemesi 
gerektiğini bildiren âyet (Hûd 11/36) ininceye kadar devam etmiştir. 

7. Allah’ın dinini tebliğ yolunda eza ve çile, tehdit ve işkence 
nübüvvete mazhar olmuş her peygamberin uğratıldığı duraklardır. 
Dayanılmasına zor takat getirilen bu duraklara uğramaktan nasibini 
ziyadesiyle alan peygamberlerden birisi de Hz. Nuh’tur. “Hz. Nuh, 
rabbine dayanıp “ben yenik düştüm, bana yardım et!” (Kamer 54/10) 
yalvarışında bulununcaya kadar kendisine her türlü zulmü yapmaktan 
çekinmeyen kavmi tarafından günde iki defa bayılıncaya kadar 
dövülmüş”, (Muḳâtil b. Süleymân, et-Tefsîrü’l-Kebîr. 4/167-178.) ancak 
yine de O, her yeni gelen asırdaki kavminin bir önceki asra göre daha 
gaddar bir kimlik taşımasına rağmen onlara karşı hiçbir zaman tevhid 
davasını tebliğ etmekten geri durmamış, yeri geldiğinde bu zalim 
zümreye meydan okumuştur. Hz. Nuh, kendisine iman eden azınlıktaki 
zayıf kimselere dil uzatan ve onları yanından kovmasını isteyen 
kavminin mele’/elit zümresinin teklifini reddederek onlara karşı çıkmış 
ve zayıf/fakir kimseleri de sonuna kadar korumayı sürdürmüştür. Allah 
Teâlâ, Hz. Nûh’un dini tebliğ etmedeki sebatını, zulme boyun eğmeyen 
direnişini, Allah davasındaki samimiyetini, kararlılığını ve inkârcılara 
karşı cesurca meydan okumasını bir örnek olarak son Peygamber’e 
(s.a.s.) takdim etmiş ve ondan bu bilgiyi kendisini inkâr eden Mekke 
müşriklerine karşı bir tehdit unsuru olarak sunmasını emretmiştir: 
(Yûnus 10/71). 

8. Hz. Nuh’un, iman sıfatından mahrum kaldığı için Allah 
tarafından ailesinden sayılmayan oğlu hakkında ilâhî ikazla 
karşılaştıktan sonra talep ettiği şeyin Allah’ın muradına uygun 
olmadığını anlayıp derhal bu isteğinden vazgeçmesi Hz. Peygamber’in 
ümmetine de bazı mühim mesajlar vermektedir. Buna göre şer’î 
çerçevede olmayıp Allah’ın haram kıldığı arzu ve emellerin mühlet 
verilmeksizin derhal terkedilmesi, Allah’ın maksuduna varmak için 
elzemdir. Ayrıca tufânda boğulan oğlun Hz. Nuh’un oğlu olduğu halde 
Allah’ın onu Hz. Nuh’un ehlinden olarak kabul etmemesi aynı dine 
bağlanmanın tesis ettiği yakınlığın nesep birliğinin tesis ettiği 
akrabalıktan daha asıl/öncelikli olduğunu ortaya koymuştur. Çünkü 
Allah kat’î bir ifadeyle mü’min ile kâfir arasında velayet ilişkisinin 
olmadığını beyan etmiştir. (Hûd 11/46). 

9. Kur’an’a göre Hz. Nûh, Allah’a çağrı yolunda her türlü çabayı 
göstermiş, ancak kavmi inkârda ve isyanda direnince Hz. Nûh, Allah’a 

 

iltica ederek onlarının tümünün helâkını talep etmiştir (Nûh 71/21-28) ve 
böylece Hz. Nûh’un on asra ve on asır içindeki büyük sabra dayanan 
tebliğ mücadelesi Hz. Nûh ve bir kısım mü’min hariç tüm kâfirlerin su 
tufânıyla boğularak helâk olmalarıyla sonuçlanmıştır. 

10. Allah Teâlâ, Hz. Nûh’un inkârcı kavmini helâk eden su tufânını 
bir emirle sona erdirerek kendisine iman eden ve peygamberine itaat 
eden topluluğa mükafat olarak Cûdî’nin bereketini sunmuştur. Îslâm 
tarihi ve tefsir kaynakları genel olarak Cûdî’yi Cezîretu İbn’i-Ömer’in 
doğusunda, Dicle’nin yanında Musul’a yakın yerde bir dağ olarak 
konumlandırırken Kur’ân, Cûdî’yi Allah’tan gelen selâma ve berekete 
kaynaklık eden bir yurt olarak belirlemiştir. (el-Mü’minûn 23/28-29, Hûd 
11/48).Yani Cûdî, Allah tarafından önce “selâm” ifadesiyle müjdelenip 
korkusundan emin kılınan, sonra da “berekât” ifadesiyle açlık 
endişesinden kurtarılan Hz. Nûh ve beraberindeki mü’min ümmeti için 
ilahi emre itaatten sonra gelen/lutfedilen bir menzil olmuştur. Zira 
insanlık medeniyetinin ikinci temeli, Hz. Nuh’un eliyle rabbânî selâm ve 
berekât esasları üzerinde burada atılmıştır. Bu da imanın ve itaatin 
semeresi olarak lütfedilmiştir. 

11. Buhârî’de geçen bir hadise göre ilk rasûl Hz. Nûh’un (a.s.) 
Allah’tan aldığı emirleri tebliğ ettiğine, son rasûl Hz. Muhammed ve 
ümmeti şahitlik edecektir. Kıyamette Hz. Nûh (a.s.) ile Hz. Muhammed 
(s.a.s.) arasında meydana gelen bu buluşma tablosunda ortaya çıkan 
sonuç şudur: Hz. Nûh’un kavminin dünyada iken büyük bir bela olan 
tufânı ve boğularak helak olmayı tattıkları halde kıyamette diriltilip 
şahitliklerine başvurulduğunda kendi peygamberleri olan Hz. Nûh’un 
nübüvvet vazifesini tebliğ ettiğini yalanlamaları onların hakikaten 
küfürde ve isyanda azgınlaşmış bir kavim/toplum olduklarını 
göstermektedir. Hz. Muhammed’in (s.a.s.) ve ümmetinin ise Hz. Nûh’un 
tebliğ görevini layıkıyla yaptığına sadakatle şahitlik etmeleri nedeniyle 
Allah Teâlâ, son elçi Hz. Muhammed’in (s.a.s.) ümmetini insanlık 
alemine vasat/örnek ve şahit bir ümmet olarak takdim etmiştir. (el-
Bakara 2/143). 

12. Buhârî’de geçen diğer bir hadise göre kıyamet günü Hz. Nûh, 
kendilerine Allah katında şefaat etmesi için gelip yalvaran mahşer halkını 
dünyada iken kavminin aleyhinde dua/beddua ettiği için Allah’ın 
kendisine gadaplandığını, bu yüzden başkasına şefaat etme kuvvetinin 
olmadığını ve şu an kendi nefsini kurtarmakla meşgul olduğunu 
anlatmıştır. Mahşer halkının önce Hz. Âdem’e, sonra sırayla Hz. Nûh’a, 
Hz. İbrâhîm’e, Hz. Musâ’ya, Hz. Îsâ’ya ve en son olarak da Hz. 
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olma hali Allah’ın daha önce iman edenler hariç bundan sonra kimsenin 
kendisine iman etmeyeceğini ve bu nedenle de artık üzülmemesi 
gerektiğini bildiren âyet (Hûd 11/36) ininceye kadar devam etmiştir. 

7. Allah’ın dinini tebliğ yolunda eza ve çile, tehdit ve işkence 
nübüvvete mazhar olmuş her peygamberin uğratıldığı duraklardır. 
Dayanılmasına zor takat getirilen bu duraklara uğramaktan nasibini 
ziyadesiyle alan peygamberlerden birisi de Hz. Nuh’tur. “Hz. Nuh, 
rabbine dayanıp “ben yenik düştüm, bana yardım et!” (Kamer 54/10) 
yalvarışında bulununcaya kadar kendisine her türlü zulmü yapmaktan 
çekinmeyen kavmi tarafından günde iki defa bayılıncaya kadar 
dövülmüş”, (Muḳâtil b. Süleymân, et-Tefsîrü’l-Kebîr. 4/167-178.) ancak 
yine de O, her yeni gelen asırdaki kavminin bir önceki asra göre daha 
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kavminin mele’/elit zümresinin teklifini reddederek onlara karşı çıkmış 
ve zayıf/fakir kimseleri de sonuna kadar korumayı sürdürmüştür. Allah 
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(s.a.s.) takdim etmiş ve ondan bu bilgiyi kendisini inkâr eden Mekke 
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8. Hz. Nuh’un, iman sıfatından mahrum kaldığı için Allah 
tarafından ailesinden sayılmayan oğlu hakkında ilâhî ikazla 
karşılaştıktan sonra talep ettiği şeyin Allah’ın muradına uygun 
olmadığını anlayıp derhal bu isteğinden vazgeçmesi Hz. Peygamber’in 
ümmetine de bazı mühim mesajlar vermektedir. Buna göre şer’î 
çerçevede olmayıp Allah’ın haram kıldığı arzu ve emellerin mühlet 
verilmeksizin derhal terkedilmesi, Allah’ın maksuduna varmak için 
elzemdir. Ayrıca tufânda boğulan oğlun Hz. Nuh’un oğlu olduğu halde 
Allah’ın onu Hz. Nuh’un ehlinden olarak kabul etmemesi aynı dine 
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iltica ederek onlarının tümünün helâkını talep etmiştir (Nûh 71/21-28) ve 
böylece Hz. Nûh’un on asra ve on asır içindeki büyük sabra dayanan 
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eden topluluğa mükafat olarak Cûdî’nin bereketini sunmuştur. Îslâm 
tarihi ve tefsir kaynakları genel olarak Cûdî’yi Cezîretu İbn’i-Ömer’in 
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sonuç şudur: Hz. Nûh’un kavminin dünyada iken büyük bir bela olan 
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tebliğ görevini layıkıyla yaptığına sadakatle şahitlik etmeleri nedeniyle 
Allah Teâlâ, son elçi Hz. Muhammed’in (s.a.s.) ümmetini insanlık 
alemine vasat/örnek ve şahit bir ümmet olarak takdim etmiştir. (el-
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12. Buhârî’de geçen diğer bir hadise göre kıyamet günü Hz. Nûh, 
kendilerine Allah katında şefaat etmesi için gelip yalvaran mahşer halkını 
dünyada iken kavminin aleyhinde dua/beddua ettiği için Allah’ın 
kendisine gadaplandığını, bu yüzden başkasına şefaat etme kuvvetinin 
olmadığını ve şu an kendi nefsini kurtarmakla meşgul olduğunu 
anlatmıştır. Mahşer halkının önce Hz. Âdem’e, sonra sırayla Hz. Nûh’a, 
Hz. İbrâhîm’e, Hz. Musâ’ya, Hz. Îsâ’ya ve en son olarak da Hz. 
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Muhammed’e (s.a.s.) gidip şefaat için gidip yalvardıklarını, her bir 
peygamberin kendi nefsini kurtarmakla meşgul olup şefaat için 
kendisinden sonra gelen peygamberi gösterdiğini ve nihayet son 
peygamber Hz. Muhammed’in (s.a.s.), mahşer halkına şefaat edip 
şefaatinin de Allah tarafından kabul edildiğinin anlatıldığı bu hadisi de 
şöyle okumak mümkündür: Birinci olarak, bu hadise göre Hz. Nûh (a.s.), 
dünyada iken inkârcı kavminin helâkını getiren tufân bedduasından 
dolayı ahirette Allah’a karşı bir mahcubiyet ve pişmanlık hali içine 
girmiştir. Bu durum, bir toplum helâk olmalarını gerektirecek kadar 
küfürde azgınlaşmış olsalar bile onlara dini tebliğ eden peygamberin söz 
konusu küfür azgınlığını kuşatacak bir merhamet enginliğine sahip 
olmasının Allah’ın asıl muradı olduğunu göstermektedir. İkinci olarak, 
hadise göre kıyamette büyük peygamberler içinde insanlara şefaat etme 
hususunda Allah katında liyakate sahip tek peygamber Hz. 
Muhammed’dir (s.a.s.). Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Allah katında sahip 
olduğu liyakatinin sebepleri çok olmakla birlikte hadisin bağlamı 
çerçevesinde düşünüldüğünde O’nun dünyada iken kuşatıcı bir 
merhamete sahip olma özelliğinin ön planda olduğu sonucuna 
varılmıştır. Şu önemli hususun da unutulmaması da esastır: 
Peygamberlik vasfı açısından peygamberler arasında üstünlük yoktur, 
ancak, sahip oldukları lütuf ve derece açısından peygamberler arasında 
bir tafdiliyet mevcuttur. Sonuç olarak Hz. Nûh’un (a.s.) tufân kıssasında 
ön plana çıkan tüm bu maksatların din, akıl, nefis ve nesil gibi 
makâsıdü’ş-şerîa ilkelerinin inşa ve ihyasına matuf olduğu açıktır. 

veSallâllâhu ‘alâ seyyidinâ Muhammed’in ve ‘alâ âlihi ve sahbihi 
ve ihvânihi’n-nebiyyîn. Amin. 
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dünyada iken inkârcı kavminin helâkını getiren tufân bedduasından 
dolayı ahirette Allah’a karşı bir mahcubiyet ve pişmanlık hali içine 
girmiştir. Bu durum, bir toplum helâk olmalarını gerektirecek kadar 
küfürde azgınlaşmış olsalar bile onlara dini tebliğ eden peygamberin söz 
konusu küfür azgınlığını kuşatacak bir merhamet enginliğine sahip 
olmasının Allah’ın asıl muradı olduğunu göstermektedir. İkinci olarak, 
hadise göre kıyamette büyük peygamberler içinde insanlara şefaat etme 
hususunda Allah katında liyakate sahip tek peygamber Hz. 
Muhammed’dir (s.a.s.). Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Allah katında sahip 
olduğu liyakatinin sebepleri çok olmakla birlikte hadisin bağlamı 
çerçevesinde düşünüldüğünde O’nun dünyada iken kuşatıcı bir 
merhamete sahip olma özelliğinin ön planda olduğu sonucuna 
varılmıştır. Şu önemli hususun da unutulmaması da esastır: 
Peygamberlik vasfı açısından peygamberler arasında üstünlük yoktur, 
ancak, sahip oldukları lütuf ve derece açısından peygamberler arasında 
bir tafdiliyet mevcuttur. Sonuç olarak Hz. Nûh’un (a.s.) tufân kıssasında 
ön plana çıkan tüm bu maksatların din, akıl, nefis ve nesil gibi 
makâsıdü’ş-şerîa ilkelerinin inşa ve ihyasına matuf olduğu açıktır. 

veSallâllâhu ‘alâ seyyidinâ Muhammed’in ve ‘alâ âlihi ve sahbihi 
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Öz: Özel mülkiyete ilişkin taşınmazların kayıt altına alınması, 21 Mayıs 1847 
tarihli bir tüzük ile başlamış ve bu tarih Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir. Bu görevi yerine 
getirmek üzere de “Defterhane-i Amire Kalemi” yetkili kılınmıştır. Bahse 
konu tüzük ile; taşınmaz kayıtlarının mahallinde iki nüsha olarak 
tutulması, birer örneğinin Defterhane-i Hakani İdaresine gönderilerek 
orada korunması usulü benimsenmiştir. 6 Haziran 1858 tarihliArazi Kanunu 
ile de mülkiyet düzeni daha sağlam temellere oturtulmuştur. 132 
maddeden oluşan Arazi Kanunu’nun ilk maddelerinde arazinin türleri 
sayılmış ve devamında da tapu işlemlerine yön verilmiştir.“Defterhane-i 
Hakani Nezareti” bakanlık düzeyinde bir daire iken 1913 yılında “Defter-i 
Hakani Emaneti” adı altında Maliye Nezaretine bağlanmış, 28 Kasım 1922 
tarihinde ise “Umur-ı Tasarrufiye Müdüriyet-i Umumiyesi” adı ile yeniden 
örgütlenmiştir.1924 yılında “Tapu Umum Müdürlüğü” adını alan teşkilata 
1925 yılında kadastro birimi eklenmiş, daha sonra da bugünkü adına 
kavuşmuştur.Miri araziye ilişkin taşınmazların ilk tapu kayıtları Arazi-i 
Atik, vakıf ilişkili kayıtlar Vakf-ı Atik, emlake ilişkin kayıtlar da kaydın 
türüne göre Emlak Daimi/Emlak Yoklama Defterlerine kaydedilerek 
ilgililerine Sened-i Hakaniler verilmeye başlanmıştır. Bilahare 1884 yılından 
itibaren ise yetki tapu idarelerine bırakıldığından taşınmazın türüne 
bakılmaksızın her türlü tapu işlemi Kurumumuzca yapılmaya başlanmış ve 
taşınmaz türü ne olursa olsun hepsi aynı defterler içinde yer almıştır. Bu 
defterlere genel olarak Zabıt-Kayıt Defteri adı verilmektedir.Kurumsal bildiri 
hazırlamak üzere yapılacak olan bu çalışma kapsamında Şırnakİline ait bir 
adet Arazi-i Cedit Defteri, bir adet Emlak Yoklama Defteri ile Cizre İlçesine 
ait iki adet Arazi-i Cedit, bir adet Emlak Daimi, bir adet Emlak Yoklama, bir 
adet Tapu Zabıt-Kayıt ve dört adet de Hasılat Defteri olmak üzere toplam 
on bir adet defterde kayıtlı özel mülkiyet kapsamındaki tapu kayıtları 
incelenecektir.Bu çalışma ile belirtilen dönemdeki taşınmaz türleri, 
mülkiyetin cinsiyetlere göre dağılımı, köy/mahalle adları, kayıtların 

                                                 
  Bu bildiri, kurumsal bir bildiri olup sahibi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüdür. 
  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı, Şube Müdürü 
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aktiflik/pasiflik durumu ile taşınmazların el değişiklikleri ile bölgenin 
sosyal ve ekonomik yapısı da ortaya çıkarılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Şırnak, Cizre, Taşınmaz Türü, Köy ve Mahalle Adı. 

LAND REGISTERS OF ŞIRNAK AND CIZRE CONTAINING 1872-1923 
 IN ARCHIVE OF GENERAL DIRECTORATE OF LAND REGISTERS 

Abstract: The registration of privately owned immovables started with a 
charter dated 21 May 1847 and this date was accepted as the establishment 
date of the General Directorate of Land Registry and Cadastre. "Defterhane-
i Amire Office" has been authorized to fulfill this duty. With the said 
statute; The method of keeping the immovable records in two copies and 
sending one copy to the Defterhane-i Hakani Administration has been 
adopted. With the Land Law dated June 6, 1858, the property order was 
placed on more solid foundations. In the first articles of the Land Law, 
which consists of 132 articles, the types of land were counted and then the 
title deed transactions were directed. While the "Defterhane-i Hakani 
Nezareti" was a ministry level, in 1913 it was connected to the Ministry of 
Finance under the name of "Defter-i Hakani Trust". In 1924, it was 
reorganized under the name of "Umur-ı Savings Office Directorate-i 
Umumiyesi." Atik, foundation-related records were recorded in the Vakf-ı 
Atik, and real estate records according to the type of record were recorded 
in the Real Estate Permanent/Real Estate Inspection Books, and Sened-i 
Hakanis were given to those concerned. Afterwards, since 1884, the 
authority was left to the land registry administrations, regardless of the 
type of immovable, all kinds of deed transactions started to be done by our 
Institution and regardless of the type of immovable, all of them were 
included in the same books. These notebooks are generally called Minutes-
Registry Book. Within the scope of this study to prepare corporate papers, 
one Land-i Cedit Book belonging to Şırnak Province, one Real Estate 
Attendance Book and two Land-i Cedit, one Emlak Permanent Book 
belonging to Cizre District. Land registry records within the scope of 
private property recorded in a total of eleven books, one Real Estate 
Inspection, one Land Registry Minute-Registration, and four Revenue 
Books, will be examined. The social and economic structure of the region 
will be revealed with the activity/passivity status of the records and the 
changes in the hands of the immovables. 

Keywords: Şırnak, Cizre, TypefoProperty, Name of Neighborhoodand 
Village 

Giriş 
A-Defter-i Hakaninin Kısa Tarihçesi 
Üç kıta üzerinde ve oldukça geniş bir coğrafyada 600 yıl hakimiyet 

kurmuş ve çeşitli milletleri bünyesinde barındırmış olan Osmanlı Devleti, 
resmi belgeleri muhafazaya bugünkü tabirle arşivciliğe büyük önem 
vermiştir. Bu itibarla sahip olduğumuz arşiv varlığımız, millî olduğu 

 

kadar milletlerarası bir değer de taşımaktadır. Bu belgelerin muhafaza 
edildiği en önemli arşivlerden birisi de Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Arşividir.  

Osmanlı Devleti’nde askerî, idari ve mali amaçlarla yapılan nüfus, 
arazi kullanımı ve gelirlerin tespiti ile bu sayımlara dayanılarak 
belirlenen gelir kaynaklarının görevlilere taksim ve tahsisi işlemlerine 
Tahrir-i Memleket veya günümüz deyimi ile Nüfus ve Arazi Sayımı adı 
verilmektedir. Sayım (Tahrir) işini yapmakla görevlendirilenlere Tahrir 
Heyeti, tutulan defterlere de Defter-i Hakaniveya Tapu Tahrir Defteri 
denilmektedir. Bu defterlerin  bir kısmı İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı 
Devlet ArşivleriBaşkanlığının Osmanlı Arşivi Dairesi Başkanlığında, 
diğer bir kısmı ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi 
Başkanlığı Arşivinde bulunmaktadır. 

Arşivimizde yer alan Tahrir Defterleri, yalnız XV-XVII. yüzyıl 
tarihleri için önemli arşiv belgeleri olmayıp içerdikleri kayıtlar ve 
sonradan yapılan derkenar ve ilave pusulalar ile yakın zamanlara kadar 
uzanan çok önemli bilgileri günümüze ulaştırmaktadır. Bu defterlerin en 
yaygın olarak kullanılanları Mufassal İcmal ve Evkaf defterleridir.  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün temeli, Defterhane-i 
Hakaniteşkilatına dayanmaktadır. Defterhanenin, Osmanlı Devleti’nin en 
önemli üç hazinesinden birisi sayılması, burada muhafaza edilen 
defterlerin devletin idari, iktisadi, askeri ve sosyal yapısını ortaya koyan 
ana kütükler olmasından kaynaklanmaktadır. Bu kütükler ayrıca, 
Osmanlı Devletinin hakimiyetindeki toprakları kayıt altına alması 
bakımından da tarihî ve hukukî kıymet taşımaktadır. 

Tanzimatın getirdiği yeniliklerin de etkisiyle mülkiyet hakkının 
tanınarak taşınmazların kayıt altına alınması,  21 Mayıs 1847   (H.) 5 
C.Ahir 1263 Tarihli Tüzük (Tapu Hakkında İcra Olunacak Nizamat) ile 
başlamış ve bu tarih, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluş 
tarihi olarak kabul edilmiştir. Bu işlemin yerine getirilerek hak 
sahiplerine tuğralı tapu senetlerinin verilmesi için de Defterhane-i Amire 
Kalemi yetkili kılınmıştır. Bu tüzük ile taşınmaz kayıtlarının mahallinde 
iki nüsha olarak tutulması, bu kayıtların birer örneğinin Defterhane-i 
Hakani İdaresi'ne gönderilerek orada muhafaza edilmesi ve Defterhanece 
doldurulup mahalline gönderilen tuğralı tapu senetlerinin de mal 
sahiplerine verilmesi usulü getirilmiştir. Daha sonra 1858 (H.1274) tarihli 
132 maddeden oluşan Arazi Kanunu çıkarılarak mülkiyet düzeni daha 
sağlam temellere oturtulmuştur. 
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bakımından da tarihî ve hukukî kıymet taşımaktadır. 

Tanzimatın getirdiği yeniliklerin de etkisiyle mülkiyet hakkının 
tanınarak taşınmazların kayıt altına alınması,  21 Mayıs 1847   (H.) 5 
C.Ahir 1263 Tarihli Tüzük (Tapu Hakkında İcra Olunacak Nizamat) ile 
başlamış ve bu tarih, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluş 
tarihi olarak kabul edilmiştir. Bu işlemin yerine getirilerek hak 
sahiplerine tuğralı tapu senetlerinin verilmesi için de Defterhane-i Amire 
Kalemi yetkili kılınmıştır. Bu tüzük ile taşınmaz kayıtlarının mahallinde 
iki nüsha olarak tutulması, bu kayıtların birer örneğinin Defterhane-i 
Hakani İdaresi'ne gönderilerek orada muhafaza edilmesi ve Defterhanece 
doldurulup mahalline gönderilen tuğralı tapu senetlerinin de mal 
sahiplerine verilmesi usulü getirilmiştir. Daha sonra 1858 (H.1274) tarihli 
132 maddeden oluşan Arazi Kanunu çıkarılarak mülkiyet düzeni daha 
sağlam temellere oturtulmuştur. 
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Şekil:IH.1274/M.1858 Tarihli Arazi Kanunname-i Hümayunu 

Arazi Kanununun l. Maddesinde arazi;Arazi-i memluke (mülk), 
Arazi-i miriye (miri), Arazi-i mevkufe (vakıf), Arazi-i metruke, Arazi-i 
mevat (ölü)olmak üzere beş gruba ayrılmıştır. İlk tutulan tapu kayıtlarına 
çiçek usulü veya künye usulü tapu kayıtları adı verilmiş ve bu kayıtlar 
Arazi-i Atik denilen defterlere kaydedilmiştir. Şahısların tapu idarelerine 
gitmeleri sonucu talepleri üzerine yapılan işlemlere “daimi” tapu 
kayıtları, arazilerin yetkili memurlar vasıtası ile yerlerinde görülüp, 
incelenerek kayıt altına alınması sonucu da “yoklama” tapukayıtları  
oluşturulmuştur.Yoklama usulü, günümüzde 3402 Sayılı Kadastro 
Kanuna göre yapılan kadastro çalışmasının daha basit bir şeklidir. 

Yoklama Defterleri,  yoklamayı yapan yetkili kimselerin haiz 
oldukları sıfatlara göre ve bu işlerden alınan harçların tahakkuk ve 
tahsiline göre türlere ayrılmaktadır.  Yoklama kayıtlarında, mahalle ve 
köy ihtiyar heyetleri tarafından tasdik edilmiş olmakla beraber mahalle 
veya köyün bağlı bulunduğu kaza veya vilayet Meclis İdarelerince tasdik 
edilmesi ve yoklamaların gerektirdiği harçlarının da tahsili esas 
alınmıştır. Bu iki işlemi ikmal edilmemiş ve netice itibariyle örnekleri 
Defterhaneye gönderilmemiş olan yoklama kayıtlarına ise “Tasdiksiz 
yoklama” adı verilmiştir. Hukuki kıymet taşıyan tapu kayıtlarından 
sayılmayan tasdiksiz yoklama kayıtları, ancak bir ispat vesikası 
niteliğindedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivindeki tapu 
kayıtlarının tamamı tasdikli ve muteber kayıtlardandır. 1909 Yılının 

 

Ağustos ayından itibaren mal sahiplerine verilen tuğralı tapu senetlerinin 
Defterhanece doldurularak mahalline gönderilmesi işlemine son verilmiş 
ve bu yetki günümüzde olduğu gibi mahalli tapu idarelerine 
bırakılmıştır. 

Osmanlı Devletinde 5 Şubat 1912 tarihinde ilan edilen “1384 Sayılı 
Emval-i Gayrimenkullerin Tahdit ve Tespiti Hakkındaki Kanun-ı 
Muvakkat” ile Konya’nın Çumra İlçesinde ilk kadastro çalışmaları 
başlatılmıştır. Defterhane-i Hakani Nezareti bugünkü anlamda bakanlık 
düzeyinde bir daire iken 1329 (M.1913) yılında Defter-i Hakani Emaneti 
adı ile Maliye Nezaretine bağlanmıştır. 28 Teşrin-i Sani 1338 (M.1922) 
tarihinde ise “Umur-u Tasarrufiye Müdüriyet-i Umumiyesi” adı ile 
yeniden örgütlenmiştir. 1924 senesinde “Tapu Umum Müdürlüğü” adını 
alan teşkilata, 22 Nisan 1341 (M.1925) tarihli ve 658 Sayılı Kanun ile 
kadastro birimi eklenmiş, 1927 yılında ise “Muvazene-i Umumiye 
Kanununda” “Tapu ve Kadastro Müdüriyet-i Umumiyesi” adıyla anılan 
kurum, 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına bağlı bir kamu kurumu olarak “Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü”  adı altında halen görevini yürütmektedir. 

B-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kayıtlarında Şırnak ve 
Cizre 

I-Genel Çerçeve 
Bu çalışma kapsamında; Arşivimizde yer alan (R.) 1291 ila (R.) 

1299 yılları aralığında Şırnak İline  ait2 adet, Tapu Zabıt-Kayıt Defterinde 
mevcut 1322,Cizre İlçesine ait de 1288 ila 1338 dönemini kapsayan 9 adet  
Zabıt-Kayıt Defterinde mevcut 14.689 adet olmak üzere toplam 16.011 
adet tapu kaydı üzerinde inceleme yapılmıştır. 

II-Şırnak İline Ait Tapu Kayıtları 

Tablo: IŞırnak İlineAit Tapu Zabıt-Kayıt Defterleri 
Şırnak’ta tapu idaresinin kurulmasını müteakip (R.) Şubat 1291  

tarihinde 1 sıra numarası ile “Horsi”Köyünde  ilk tapu kaydı 

Defter Türü Dönemi Cilt Adedi Kayıt Adedi 

Arazi-i Cedit 1291-1299(R.)  1 46 

Emlak Yoklama 1291-1299  (R.)            1 1276 

TOPLAM 1291-1299 (R.) 2 1.322 



1872-1923 Dönemi Tapu Ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivindeki Şırnak ve Cizre Tapu Kayıtları

Adnan TORUN, Hakkı ŞAHİN

653
 

 

Şekil:IH.1274/M.1858 Tarihli Arazi Kanunname-i Hümayunu 

Arazi Kanununun l. Maddesinde arazi;Arazi-i memluke (mülk), 
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Kanununda” “Tapu ve Kadastro Müdüriyet-i Umumiyesi” adıyla anılan 
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Bakanlığına bağlı bir kamu kurumu olarak “Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü”  adı altında halen görevini yürütmektedir. 
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Bu çalışma kapsamında; Arşivimizde yer alan (R.) 1291 ila (R.) 
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mevcut 1322,Cizre İlçesine ait de 1288 ila 1338 dönemini kapsayan 9 adet  
Zabıt-Kayıt Defterinde mevcut 14.689 adet olmak üzere toplam 16.011 
adet tapu kaydı üzerinde inceleme yapılmıştır. 
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Tablo: IŞırnak İlineAit Tapu Zabıt-Kayıt Defterleri 
Şırnak’ta tapu idaresinin kurulmasını müteakip (R.) Şubat 1291  

tarihinde 1 sıra numarası ile “Horsi”Köyünde  ilk tapu kaydı 

Defter Türü Dönemi Cilt Adedi Kayıt Adedi 

Arazi-i Cedit 1291-1299(R.)  1 46 
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TOPLAM 1291-1299 (R.) 2 1.322 
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oluşturulmuştur. “Seri Deride” mevkiili,  “Susuz bağ yeri” vasıflı ve 
“1Atik Dönüm” miktarlı  olan bu taşınmazın tahmini kıymeti “25guruş” 
olup  hududu; “Tarafları tarik ve boz  ve Hacı Abdullah ve Ali” 
şeklindedir.  

“Bermuceb-i hakkı karar ” iktisabı ile “İsmail oğlu Hasan”  adına 
tesis edilen ve sonradantedavüle konu edilmemiş olan bu ilk tapu 
kaydını kapsayan, Arazi-i Cedit Defteri sayfa örneği aşağıdadır.  

 

Şekil: II(R.) Şubat 1291  Tarihli ve 1 Sıra Numaralı  Kaydı Kapsayan Arazi-İ 
Cedit Defteri Sayfa Görüntüsü 

(R.) 1291 ila (R.) 1299yılları  arasındaŞırnak şehir merkezi ve 
köylerine ait yapılan toplam 1.322 adet tapu kaydından 1.302 adedi 
erkekler, 17 adedi kadınlar, 3  adedi ise  erkek ve kadınlar adına 
müşterek olarak  kaydedilmiştir. Bu kayıtların tamamı aktif olup, hiçbiri 
kayden tedavül etmemiştir. 

 

 

III- Şırnak İline ait Tapu Kayıtlarının Türü ve Adedi 
 

TAŞINMAZIN TÜRÜ 

 

ADEDİ 

Bağ kürümu 17 

Bağ yeri (Susuz) 14 

Bağın (Sulu) mülk kürümu 4 

Bağın (Susuz) mülk kürümu 601 

Bağ yeri (Susuz) 27 

Bahçenin (Sulu) mülk eşcarı 26 

Bahçe (Sulu) 6 

Değirmen Yeri 1 

Hane (Bir bab) 595 

Hane maaahur(Bir bab) 17 

Hane maa selamlık (Bir bab) 1 

Tarla (Susuz) 12 

Zeytinliğin (Susuz) mülk eşcarı 1 

Toplam 1.322 

Tablo:III Şırnak’ta (R.)1291 ila (R.) 1299 Yılları Arasında Düzenlenen 1.322 
Adet Tapu Kaydında Geçen Taşınmazın  Tür ve Adedi 

1302 

17 

3 

 Tablo:		II		Şırnak İlinde 1875-1883 Yılları Arasında 
Mülkiyetin Cinsiyetlere Göre Dağılımı 

Erkek
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tesis edilen ve sonradantedavüle konu edilmemiş olan bu ilk tapu 
kaydını kapsayan, Arazi-i Cedit Defteri sayfa örneği aşağıdadır.  
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müşterek olarak  kaydedilmiştir. Bu kayıtların tamamı aktif olup, hiçbiri 
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Bahçenin (Sulu) mülk eşcarı 26

Bahçe (Sulu) 6

Değirmen Yeri 1

Hane (Bir bab) 595

Hane maaahur(Bir bab) 17

Hane maa selamlık (Bir bab) 1

Tarla (Susuz) 12

Zeytinliğin (Susuz) mülk eşcarı 1
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Tablo:III Şırnak’ta (R.)1291 ila (R.) 1299 Yılları Arasında Düzenlenen 1.322 
Adet Tapu Kaydında Geçen Taşınmazın  Tür ve Adedi

1302

17

3

Tablo:		II		Şırnak İlinde 1875-1883 Yılları Arasında 
Mülkiyetin Cinsiyetlere Göre Dağılımı

Erkek
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Şırnak İlinde taşınmaz türleri ile ilgili sıralamada 1. sırayı 663 adet 
ile bağ, 2. sırayı 613 adet ile hane, 3. sırayı 32 adet ile bahçe, 4. sırayı  ise 
12 adet ile tarla almaktadır.

IV- Şırnak İlindeki Taşınmazların Yer Aldığı Yerleşim Birimleri 
(Köy ve Mahalleler)
SIRA NO KÖY  ADI SIRA NO KÖY  ADI

1 Aşlama 23 Karni

2 Ayrı 24 Kasr-ı Cedit

3 Balikan 25 Kende

4 Bayban 26 Kerbiyan

5 Berimiri 27 Küfre

6 Besbine 28 Meşnak

7 Cağane 29 Meydin

8 Cemai 30 Meydin Bala

9 Cinit 31 Moşirin

10 Deştelala 32 Mutasarrıf

11 Diredefeş 33 Serideh

12 Diresor 34 Sipiviyan

13 Dirşo 35 Şirfi

14 Gelendor 36 Tefbine

15 Girkor 37 Tirova

16 Gölban 38 Vahid

17 Gündükiremot 39 Zavrak

18 Güteş 40 Zehmi

19 Harabşek 41 Zonk

20 Herbol 42 Zonkök

21 Heştan 43 Zoron

663; 49%46%

2%
1%

2%

Tablo:	IV				1875-1883 Yılları Arasında Düzenlenen Şırnak'a 
ait 1.322 Adet Tapu Kaydının Taşınmaz Türlerine Göre  

Dağılımı

Bağ Hane

 

22 Horsi   

 

SIRA NO 

 

MAHALLE  ADI 

 

SIRA NO 

 

MAHALLE  ADI 

1 Caferan 2 Devran 

Tablo V: 1872 ila 1923 Yılları Arasında Düzenlenmiş Tapu Kayıtlarında 
Geçen Şırnak Köy ve Mahalle Adları 

V-Cizreİlçesine Ait Tapu Kayıtları 

Tablo:  VI  Cizre  İlçesine  ait Tapu Zabıt-Kayıt DefterleriCizre Kazasına  
ait 9 adet Tapu Zabıt-Kayıt Defterinde mevcut toplam 14.689 adet  tapu 
kaydı üzerinde inceleme yapılmıştır.Bu kayıtlardan 3.125 adedi sonradan 
bir tapu işlemine tabi tutulmuş olup pasif kayıt haline dönüşmüş 
mütebaki 11.564 adet tapu kaydı ise sonradan bir işlem görmemiştir.  

Ayrıca bu işlemlerin 2.491 adedi(Daimi tapu kayıtları); talep 
üzerine Tapu İdarelerinde, 8.141 adet işlem ise Tapu görevlilerinin 
mahallinde yapmış olduğu tespitler sonucu (Yoklama tapu 
kayıtları)oluşturulmuştur. 1872 ila 1923yılları  arasındatesis edilen 14.689 
adet tapu işleminden 12.906 adedi köylerdeki, 1.783 adedi ise şehir 
merkezindeki taşınmazları kapsamaktadır. Bu bağlamda tescillerin; 
14.109 adedi erkekler, 440 adedi kadınlar, 140 adedi ise  erkek ve kadınlar 
adına müşterekenyapılmıştır.  

Defter Türü Dönemi Cilt Adedi Kayıt Adedi 

Arazi-i Cedit (R.) 1288-1299 2 9.217 

Emlak Daimi (R.) 1291-1292 1 33 

Emlak Yoklama (R.) 1291-1293 1 2.722 

Zabıt-Kayıt (R.) 1300-1307 1 369 

Hasılat (Zabıt-
Kayıt) 

(R.) 1328-1338 4 2.348 

TOPLAM (R.)1288-1338 9 14.689 
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14.109 adedi erkekler, 440 adedi kadınlar, 140 adedi ise  erkek ve kadınlar 
adına müşterekenyapılmıştır.  

Defter Türü Dönemi Cilt Adedi Kayıt Adedi 

Arazi-i Cedit (R.) 1288-1299 2 9.217 

Emlak Daimi (R.) 1291-1292 1 33 

Emlak Yoklama (R.) 1291-1293 1 2.722 

Zabıt-Kayıt (R.) 1300-1307 1 369 

Hasılat (Zabıt-
Kayıt) 

(R.) 1328-1338 4 2.348 

TOPLAM (R.)1288-1338 9 14.689 
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VI- Cizre İlçesi Tapu Kayıtlarının Türü ve Adedi
TAŞINMAZIN TÜRÜ ADEDİ

Ahır 2

Ahır  (Bir bab) 71

Allaf Dükkanı (Bir bab) 1

Ambar 1

Ambar (Bir bab) 7

Ambar (Bir) ve Oda (İki) 1

Ambar Dükkanı (Bir bab) 7

Ambar maa Dükkan (Bir bab) 6

Arsa 11

Arsa (Bir bab)  33

Attar Dükkanı (Bir bab) 10

Attar Dükkanı maa Kasap Kanaresi (Bir bab) 1

Bağ 5

Bağ (1 Kıt’a) 3

Bağın mülkkürümu 481

Bağ maa hane (Bir kıta) 1

Bağ Yeri 84

Bağ yeri (Susuz) 311

Bağ zemini 2

Bahçe 67

14109

440 140

Tablo:	VII		Cizre Kazasındaki 1872-1923 Yılları Arasında 
Mülkiyetin Cinsiyetlere Göre Dağılımı

Erkek

 

Bahçe (Sulu) 119 

Bahçe Yeri 150 

Bahçe Yeri (Sulu) 106 

Bahçe Yeri (Susuz) 3 

Bahçenin mülk eşcarı/Kürümu 276 

Bahçe 8 

Bahçe (Sulu) 63 

Bahçe (Sulu) yeri 2 

Bahçe (Susuz) 2 

Bahçe eşcarı 8 

Bahçe yeri 7 

Bahçe zemini 3 

Bakkal Dükkanı (Bir bab) 50 

Basmalık 18 

Bezar Dükkanı (Bir bab) 38 

Berber Dükkanı  (Bir bab) 3 

Çakmakçı Dükkanı (Bir bab) 2 

 

 

TAŞINMAZIN TÜRÜ ADEDİ 

Çayır (Sulu) 1 

Debbağhanemaa arsa (Bir bab) 1 

Değirmen 15 

Değirmen (Bir bab)  48 

Değirmen (Bir bab) Hane (Bir bab) ve Anbarebniyesi 1 

Değirmen (Harabe) yeri 2 

Değirmen (Harabe) 1 

Değirmen (Sulu) 2 

Değirmen Arsası 2 

Değirmen ebniyesi 11 

Değirmen yeri 13 
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VI- Cizre İlçesi Tapu Kayıtlarının Türü ve Adedi
TAŞINMAZIN TÜRÜ ADEDİ
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Bağın mülkkürümu 481

Bağ maa hane (Bir kıta) 1

Bağ Yeri 84

Bağ yeri (Susuz) 311

Bağ zemini 2

Bahçe 67

14109

440 140

Tablo:	VII		Cizre Kazasındaki 1872-1923 Yılları Arasında 
Mülkiyetin Cinsiyetlere Göre Dağılımı

Erkek
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Bezar Dükkanı (Bir bab) 38 
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TAŞINMAZIN TÜRÜ ADEDİ 

Çayır (Sulu) 1 

Debbağhanemaa arsa (Bir bab) 1 

Değirmen 15 

Değirmen (Bir bab)  48 

Değirmen (Bir bab) Hane (Bir bab) ve Anbarebniyesi 1 
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Değirmen Yeri (Bir bab) 29 

Değirmen zemini 11 

Dükkan 181 

Dükkan (Bir bab) 33 

Dükkan (Harabe) 3 

Dükkan Arsası 3 

Dükkan Arsası (Bir bab) 11 

Eskici Dükkanı  (Bir bab) 1 

Fırın 1 

Göz  (Bir bab) 1 

Haffaf Dükkanı (Bir bab) 1 

Hamam 1 

Han (Bir bab) 4 

Hane  333 

Hane  maaAhur (Bir bab) 1 

Hane (Bir bab) 1641 

Hane Arsası   2 

Hane arsası  (Bir bab) 1 

Hane maa arsa (Bir bab) 2 

Harap hane yeri (Bir bab)  1 

Harman Yeri 3 

Hızar Dükkanı (Bir bab) 1 

Kahve (Bir bab) 1 

Kahvehane 1 

Kavaklık 2 

Kavaklık  (Bir bab) 5 

Kışlak 6 

Kışlak Yeri 2 

 

  

 

 

TAŞINMAZIN TÜRÜ ADEDİ 

Kışlakıye 11 

Kışlakıye (Susuz) 4 

Mağara (Bir bab)  17 

Mağaza  1 

Oda (Bir bab) 15 

Oda (İki) 2 

Samanlık (Bir bab) 12 

Saraç Dükkanı (Bir bab) 1 

Söğütlük 1 

Tarla  2067 

Tarla (Sulu) 2081 

Tarla (Susuz) 6194 

Tarla (Susuz) maa bağ yeri 1 

Telgrafhane 1 

Tüccar Dükkanı (Bir bab)  2 

Zeytinlik 37 

 TOPLAM 14689 

Tablo: VIIICizre’de 1872-1923  Yılları Arasında Düzenlenen 14.689 Adet 
Tapu Kaydında Geçen Taşınmazın Tür ve Adedi 

Tablodan da anlaşılacağı üzere incelenen toplam 14.689 adet tapu 
kaydının çoğunluğunu tarla, bağ,  bahçe, hane,  değirmen, ve dükkân 
oluşturmaktadır. Taşınmaz türlerinin bu dağılımı, Cizre’yi daha önce 
görmeyenler için şehrin bir resmini de ortaya koymaktadır. Nitekim 
yaygın taşınmaz türleri bölgede insani ve coğrafi zaruretlerin elzem 
kıldığı bir rızıkla ilgili doğada verilen mücadeleyi ifade etmektedir. 
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TAŞINMAZIN TÜRÜ ADEDİ 
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 TOPLAM 14689 

Tablo: VIIICizre’de 1872-1923  Yılları Arasında Düzenlenen 14.689 Adet 
Tapu Kaydında Geçen Taşınmazın Tür ve Adedi 
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kaydının çoğunluğunu tarla, bağ,  bahçe, hane,  değirmen, ve dükkân 
oluşturmaktadır. Taşınmaz türlerinin bu dağılımı, Cizre’yi daha önce 
görmeyenler için şehrin bir resmini de ortaya koymaktadır. Nitekim 
yaygın taşınmaz türleri bölgede insani ve coğrafi zaruretlerin elzem 
kıldığı bir rızıkla ilgili doğada verilen mücadeleyi ifade etmektedir. 
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Şekil:III1872-1923 Yılları Arasında  Cizre’de Düzenlenen 14.689 Adet Tapu 
Kaydının Türlerine Göre  Dağılımı.

VII- Cizreİlçesindeki  Taşınmazların Yer Aldığı Yerleşim 
Birimleri (Köy ve Mahalleler)
SIRA NO KÖY ADI SIRA NO KÖY ADI

1 Ambardun 40 Çerahi

2 Arnabat 41 Çılağan

3 Astor 42 Çıracı

4 Avniye 43 Çulukılıç

5 Baba Koca Ali 44 Dahsa

6 Babakasr 45 Davramlıkirko

7 Babil 46 Dayez

8 Bacırak 47 Demras

9 Baçorbe 48 Derbeciyan

10 Bagivan 49 DeştKalbunda

11 Bahimur 50 Deştedar

12 Baki 51 Deştelalan

13 Balbek 52 Deştidal

14 BalyakobŞible 53 Deştkira

15 Bana 54 Diki

16 Bankök 55 Dinbilya

17 Banoki 56 Deyr-i Fevkani

18 Basik 57 Deyr-i Tahtana

19 Başuta 58 Dirayon

70%

13%

6% 6% 2%2%1%0%

Tarla Hane

 

20 Baus 59 Dirbagoz 

21 BayakupUlya 60 Diredefeş 

22 Bayat 61 Deyrik 

23 Bazkat 62 DeyrikHamko 

24 Baznik 63 Diresor 

25 Beğiverzan 64 Deyrkemuko 

26 Belengir 65 Doğan 

27 Benatüka 66 Drebon 

28 Beşhabur 67 Dünbilya 

29 Bilingir 68 Eğit 

30 Bünyan 69 Ernebat 

31 Cedit 70 Erzanik 

32 Cemilegan 71 Eştirek 

33 Cemşeref 72 Fenk Geli 

34 Cibri 73 Fenk Radi 

35 Cifi 74 Ferissi 

36 Cinibir 75 Gadyor 

37 Ciri 76 Ganigerek 

38 Çake 77 Garissan 

39 Çarudi 78 Gaydar 

 

SIRA NO KÖY ADI SIRA NO KÖY ADI 

79 Gelendor 119 Haylane 

80 Gelkızıl 120 Hayrullah Bey 

81 Gergivan 121 Hebler 

82 Gerigiran 122 Hefa 

83 Geron 123 Hefteke 

84 Gerzerik 124 Hendek 

85 Gilikor 125 Herak 

86 Girbalata 126 Herban 

87 Girbor 127 Herbol 
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Şekil:III1872-1923 Yılları Arasında  Cizre’de Düzenlenen 14.689 Adet Tapu 
Kaydının Türlerine Göre  Dağılımı.

VII- Cizreİlçesindeki  Taşınmazların Yer Aldığı Yerleşim 
Birimleri (Köy ve Mahalleler)
SIRA NO KÖY ADI SIRA NO KÖY ADI

1 Ambardun 40 Çerahi

2 Arnabat 41 Çılağan

3 Astor 42 Çıracı

4 Avniye 43 Çulukılıç

5 Baba Koca Ali 44 Dahsa

6 Babakasr 45 Davramlıkirko

7 Babil 46 Dayez

8 Bacırak 47 Demras

9 Baçorbe 48 Derbeciyan

10 Bagivan 49 DeştKalbunda

11 Bahimur 50 Deştedar

12 Baki 51 Deştelalan

13 Balbek 52 Deştidal

14 BalyakobŞible 53 Deştkira

15 Bana 54 Diki

16 Bankök 55 Dinbilya

17 Banoki 56 Deyr-i Fevkani

18 Basik 57 Deyr-i Tahtana

19 Başuta 58 Dirayon

70%

13%

6% 6% 2%2%1%0%

Tarla Hane

 

20 Baus 59 Dirbagoz 

21 BayakupUlya 60 Diredefeş 

22 Bayat 61 Deyrik 

23 Bazkat 62 DeyrikHamko 

24 Baznik 63 Diresor 

25 Beğiverzan 64 Deyrkemuko 

26 Belengir 65 Doğan 

27 Benatüka 66 Drebon 

28 Beşhabur 67 Dünbilya 

29 Bilingir 68 Eğit 

30 Bünyan 69 Ernebat 

31 Cedit 70 Erzanik 

32 Cemilegan 71 Eştirek 

33 Cemşeref 72 Fenk Geli 

34 Cibri 73 Fenk Radi 

35 Cifi 74 Ferissi 

36 Cinibir 75 Gadyor 

37 Ciri 76 Ganigerek 

38 Çake 77 Garissan 

39 Çarudi 78 Gaydar 

 

SIRA NO KÖY ADI SIRA NO KÖY ADI 

79 Gelendor 119 Haylane 

80 Gelkızıl 120 Hayrullah Bey 

81 Gergivan 121 Hebler 

82 Gerigiran 122 Hefa 

83 Geron 123 Hefteke 

84 Gerzerik 124 Hendek 

85 Gilikor 125 Herak 

86 Girbalata 126 Herban 

87 Girbor 127 Herbol 
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88 Girçolyan 128 Hespist 

89 Girdemi 129 Hessane 

90 Girik 130 Hetyan 

91 Giriviran 131 Hezek 

92 Girkör 132 Hezeran 

93 Germiyan 133 Hırayoşik 

94 Girzerin 134 Hinisi 

95 Gök 135 HobleHeva 

96 Görnik 136 Horan 

97 Gözük 137 Höser 

98 Gridro 138 Hödük 

99 Gündük 139 Huviri 

100 Gürama 140 İndar 

101 Habbasi 141 İstavrik 

192 Hacı Harika 142 İvan 

103 Hacı Harun 143 Kadı Receb 

104 Hacımata 144 Kadiri 

105 Hadon 145 Kafilbane 

106 Hakane 146 Kani Hacer 

107 Hakıyan 147 Kani Mıtrib 

108 Handol 148 Kanireş 

109 Hanemeşk 149 Karaharab 

110 Hanik 150 Karavele maa Ger İsmail 

111 Haniste 151 Karşan 

112 HarabReşik 152 Karuh 

113 Harabe Amus 153 Kasruk 

114 Harmuş 154 Kassan 

115 Hate 155 Kassir Dip 

116 Havar 156 Kayrata 

117 Havaran 157 KahniMıtrıb 

118 Hayake 158 Kemerbeyt 

 

 

 SIRA NO  KÖY ADI  SIRA NO  KÖY ADI 

159 Kerahin 198 Rubar Zir 

160 Kermik (Germik) 199 Rulek 

161 Kestere Cedit 200 Ruvini 

162 Kıbrıs  201 Sandik 

163 Kıraç Kürzerin 202 Serab 

164 Kırbaş 203 Seralob 

165 Kırğan 204 Seroşta 

166 Kil 205 Sevdik 

167 Kirikabasa (Girik-i Abbasa) 206 Seylani 

168 Kiriş 207 Siftik 

169 Küçük Kasrın 208 Sinani 

170 Kütni 209 Sirsirik 

171 Ludgan 210 Sivadı 

172 Mağara 211 Sofi Salim 

173 Mansuri 212 Süvari 

174 Muammer 213 Şabani 

175 Mezrea 214 Şah 

176 Mezrea-i Bala 215 Şavni 

177 Mezrea-i Zir 216 Şehrigan 

178 Minare 217 Şikeftan 

179 Miraziz 218 Şekşeke 

180 Mirkefeş 219 Şemke 

181 Navyan 220 Şems 

182 Nebat 221 Şenive 

183 Nehrivan 222 Şerefhan 

184 Nihrib 223 Şeybane 

185 Ömerin 224 Şeyh Hasan 

186 Pelisi 225 Şırnak 

187 Pervane 226 Şimke 

188 Pirtona 227 Şirikan 
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180 Mirkefeş 219 Şemke 
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189 Ravi 228 Şuvasor 

190 Rebunküka 229 Takyan 

191 Receb 230 Tarh 

192 Reyhani 231 Taruni 

193 Reyvaka 232 Tebrina 

194 Rihani 233 Telila 

195 Rizok Rubai 234 Tildar 

196 Rubai 235 Tilibel 

197 Rubar Bâlâ 236 Tirgezor 

 

 SIRA NO  KÖY ADI  SIRA NO  KÖY ADI 

237 Tivaka 248 Zergevan 

238 Vanik 249 Zevnik 

239 YakubUlya 250 Zevrade 

240 Yakup Ali 251 Zeyve 

241 Yakupşılı 252 Zigat 

242 Yanihan 253 Zirgan 

243 Yarkuzu 254 Zirgöz Bala 

244 Yassan 255 Zivik 

245 Yasuğan 256 Ziyaret 

246 Yüzik 257 Zuhuri 

247 Zebo 258 Zünük 

Tablo:IX 1872 ila 1923 Yılları Arasında Düzenlenmiş Tapu Kayıtlarında 
Geçen Cizre’nin Köy Adları 

Transkripsiyon esnasında köy, mahalle ve mevkii adları da zaman 
zaman birbiriyle karışabilmektedir. Yani bir defterde köy adı olarak 
belirtilen bir ifade, başka bir defterde mahalle olarak, bazı mevkii adları 
da farklı defterlerde mahalle olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu 
sebeple yukarıdaki listelerde belirtilen köy, mahalle ve mevkii adları 
listelere yerleştirilirken tereddüt ettiğimiz anlar olduğunu bilgilerinize 
sunmak istiyorum. 

1872-1923 Dönemi Cizre’ye ait tapu kayıtlarında geçen 258 adet 
köyün adı yukarıdaki listede alfabetik olarak gösterilmiştir. Yapılan 

 

çalışmanın kapsamı dışında kaldığından bu köylerin günümüzdeki 
durumu ile ilgili bir tespit yapılmamıştır. Bu köylerin çok az bir kısmının 
okunuşunda da tereddüt hâsıl olmuştur. Okunuşlarında tereddüt edilen 
köylerin adı kalınlaştırılmadan yazılmış ve bazı köy adları da eski 
yazının okunabilme özelliğinden dolayı alternatifli olarak yeni harflere 
çevrilmiştir. 

SIRA 
NO 

MAHALLE ADI 
SIRA 
NO 

ÇARŞI ADI 

1 Hıristiyan 1 Bezzaz 

2 Tur 2 Harabe 

3 Kale 3 Bakkal 

4 Yahudi 4 Attar 

5 Cafer Sadık 5 Tüccar 

6 Mir Ali 6 Gar 

7 Şafi 7 Habib 

  8 Kapalı 

Tablo:X 1872 ila 1923 Yılları Arasında Düzenlenmiş Tapu Kayıtlarında 
Geçen Cizre’nin Mahalle ve Çarşı Adları 

C- Sonuç ve Değerlendirme: 
Üzerinde inceleme yapılan Şırnak İline ait 1322, Cizre İlçesine ait 

14.689 olmak üzere toplam 16.011 adet tapu kaydının taşınmaz türleri 
arasındaki sıralamada; 10.355 ile tarla birinci sırayı almış, ikinci sırada 
2.594 adet ile hane, üçüncü sırada 1.550 adet ile bağ, dördüncü sırada 846 
adet ile bahçe, beşinci sırada 305 adet ile dükkan ve altıncı sırada da 135 
adet ile değirmen kayıtları yer almıştır. Bu verilere göre yöre halkının 
çoğunlukla döneminde ziraat ve hayvancılıkla iştigal ettiği gözlemlenmiş 
ve yöredeki değirmen kaydının çokluğu da dikkat çekici bulunmuştur.  

Bölgedeki kahvehane sayısının azlığı da insanların kahvehanede 
oturacak zamanlarının pek olmadığı şeklinde yorumlanabilmektedir. 
Zirai alandaki bu hareketliliğin yanında dükkan sayısının çokluğu da 
ticari hayatın çok canlı olduğuna işaret etmektedir. 

Bağ ve bahçe sayıları da yörede sebze, meyve ve özellikle üzüm 
üretiminin birhayli yoğun olduğunu göstermektedir. Bunlara ilaveten 
tapu kayıtlarında 37 adet zeytinliğe rastlanması da bu sektörde bir 
hareketliliğin olduğu tezini güçlendirmektedir. Cizre Kazasında o 
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189 Ravi 228 Şuvasor 

190 Rebunküka 229 Takyan 

191 Receb 230 Tarh 

192 Reyhani 231 Taruni 

193 Reyvaka 232 Tebrina 

194 Rihani 233 Telila 

195 Rizok Rubai 234 Tildar 

196 Rubai 235 Tilibel 

197 Rubar Bâlâ 236 Tirgezor 

 

 SIRA NO  KÖY ADI  SIRA NO  KÖY ADI 

237 Tivaka 248 Zergevan 

238 Vanik 249 Zevnik 

239 YakubUlya 250 Zevrade 

240 Yakup Ali 251 Zeyve 

241 Yakupşılı 252 Zigat 

242 Yanihan 253 Zirgan 

243 Yarkuzu 254 Zirgöz Bala 

244 Yassan 255 Zivik 

245 Yasuğan 256 Ziyaret 

246 Yüzik 257 Zuhuri 

247 Zebo 258 Zünük 

Tablo:IX 1872 ila 1923 Yılları Arasında Düzenlenmiş Tapu Kayıtlarında 
Geçen Cizre’nin Köy Adları 

Transkripsiyon esnasında köy, mahalle ve mevkii adları da zaman 
zaman birbiriyle karışabilmektedir. Yani bir defterde köy adı olarak 
belirtilen bir ifade, başka bir defterde mahalle olarak, bazı mevkii adları 
da farklı defterlerde mahalle olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu 
sebeple yukarıdaki listelerde belirtilen köy, mahalle ve mevkii adları 
listelere yerleştirilirken tereddüt ettiğimiz anlar olduğunu bilgilerinize 
sunmak istiyorum. 

1872-1923 Dönemi Cizre’ye ait tapu kayıtlarında geçen 258 adet 
köyün adı yukarıdaki listede alfabetik olarak gösterilmiştir. Yapılan 

 

çalışmanın kapsamı dışında kaldığından bu köylerin günümüzdeki 
durumu ile ilgili bir tespit yapılmamıştır. Bu köylerin çok az bir kısmının 
okunuşunda da tereddüt hâsıl olmuştur. Okunuşlarında tereddüt edilen 
köylerin adı kalınlaştırılmadan yazılmış ve bazı köy adları da eski 
yazının okunabilme özelliğinden dolayı alternatifli olarak yeni harflere 
çevrilmiştir. 

SIRA 
NO 

MAHALLE ADI 
SIRA 
NO 

ÇARŞI ADI 
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5 Cafer Sadık 5 Tüccar 

6 Mir Ali 6 Gar 

7 Şafi 7 Habib 

  8 Kapalı 

Tablo:X 1872 ila 1923 Yılları Arasında Düzenlenmiş Tapu Kayıtlarında 
Geçen Cizre’nin Mahalle ve Çarşı Adları 

C- Sonuç ve Değerlendirme: 
Üzerinde inceleme yapılan Şırnak İline ait 1322, Cizre İlçesine ait 

14.689 olmak üzere toplam 16.011 adet tapu kaydının taşınmaz türleri 
arasındaki sıralamada; 10.355 ile tarla birinci sırayı almış, ikinci sırada 
2.594 adet ile hane, üçüncü sırada 1.550 adet ile bağ, dördüncü sırada 846 
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adet ile değirmen kayıtları yer almıştır. Bu verilere göre yöre halkının 
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Bölgedeki kahvehane sayısının azlığı da insanların kahvehanede 
oturacak zamanlarının pek olmadığı şeklinde yorumlanabilmektedir. 
Zirai alandaki bu hareketliliğin yanında dükkan sayısının çokluğu da 
ticari hayatın çok canlı olduğuna işaret etmektedir. 

Bağ ve bahçe sayıları da yörede sebze, meyve ve özellikle üzüm 
üretiminin birhayli yoğun olduğunu göstermektedir. Bunlara ilaveten 
tapu kayıtlarında 37 adet zeytinliğe rastlanması da bu sektörde bir 
hareketliliğin olduğu tezini güçlendirmektedir. Cizre Kazasında o 
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AĞRI/ARARAT DAĞI TUFAN DAĞI DEĞİLDİR 

Abdullah YAŞIN 

Öz: Bu çalışma, Büyük Tufan’dan sonra Nuh’un Gemisi’nin indiği dağı 
tartışmaktadır. Kronolojik olarak tarihi kayıtlar, literatür incelenmiş ve bu 
büyük olayın gizemi çözülmeye çalışılmıştır. Geçmişte yapılmış basit bir 
tercüme hatasından dolayı tufan ile alakalı yapılan arkeolojik araştırmaların 
farklı bölgelere kaymış olabileceği açıklanmıştır. Kutsal kitaplarda tasvir 
edilen tufan hikâyelerinin Ağrı Dağı’nın fiziksel durumuyla örtüşmediği 
örneklerle incelenmiştir. Aynı zamanda tarihi yazıtlarda geçen Urartu 
dağlarından biri olan Cudi Dağı’nın kutsal kitaplarda tasvir edilen coğrafya 
ile benzerlikleri tartışılmıştır. Cudi Dağı’nda bulunan tarihi yazıtlar ve 
bölgede halen var olan tufan ile alakalı coğrafi ve kültürel öğelere 
değinilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Ağrı Dağı, Ararat Dağı, Cudi Dağı, Nuh tufanı, Urartu 
Dağları. 

THE MOUNT AĞRI/ARARAT IS NOT FLOOD MOUNTAIN 

Abstract: This study discusses the mountain on which Noah's Ark 
descended after the Great Flood. Historical records and literature were 
examined chronologically and the mystery of this great event was tried to 
be solved. It has been explained that due to a simple translation error made 
in the past, the archaeological researches related to the Flood may have 
shifted to different regions. It has been examined with examples that the 
flood stories depicted in the holy books do not coincide with the physical 
condition of Mount Ararat. At the same time, the similarities of Mount 
Cudi, one of the Urartian mountains mentioned in historical inscriptions, 
with the geography depicted in the holy books were discussed. The 
historical inscriptions found on Mount Cudi and the geographical and 
cultural elements related to the flood that still exist in the region are 
mentioned.  
Keywords: Mount Ağrı, Mount Ararat, Mount Cudi, Noah’s Flood, Urartu 
Mountains. 

Giriş 
Tarihsel kayıtlar ve tarihi olaylar incelendiğinde bu kayıtların 

içerisinde Nuh tufanı ile ilgili bilgiler sunulduğunu görebilmekteyiz. Bu 

                                                 
  Araştırmacı/Yazar, Cizre/ŞIRNAK.abdullahyasin50@gmail.com 
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olaylardan bir tanesi de MÖ. 600’lü yıllarda yaşayan Babil Kralı II. 
Nebukednezar’ın yaşamında görülebilmektedir.  

Babil Kralı II. Nebukednezar MÖ. 597 yılında Filistin bölgesine bir 
sefer düzenleyerek Yahudilerin devleti olan Yahuda Krallığı’nı vergiye 
bağlamıştır. Beş altı yıllık zaman diliminde altın, gümüş, ipek ve 
kumaşlar düzenli olarak Babil’e gönderilmiştir. Süreç içerisinde bir 
görüşmede Mısır firavunu ile Hitit kralı bu vergileri bir daha 
göndermesine gerek olmadığını, bu çok uzak yere Babil kralının bir daha 
gelmeyeceğini İbrani kralına söylemişlerdir. İbrani kralı bu tavsiyeyi 
haklı bulmuş ve sonraki süreçlerde bir daha vergileri göndermemiştir. Bu 
haraç ve vergilerin gelmediğini gören Babil kralı II. Nebukednezar çok 
büyük bir ordu hazırlayarak M.Ö 586 yılında tekrar Kudüs’e dönmüş, 18 
ay süren bir savaş gerçekleşmiştir. Bu kuşatma savaşta birçok kaynakla 
beraber bütün Tevrat hafızları da yitirilmiştir. Savaş sırasında Süleyman 
Peygamberin mabedi yerle bir edilip, yakılıp yıkılmıştır. Mabette tutulan 
Tevrat Levhaları da parça parça olup kaybolmuştur. “Kudüs’ün Surları 
yarılıp yağmalandıktan sonra bütün Kudüs yakılıp yıkılmıştır”1. Tevrat’ı 
ezbere bilen din âlimleri de bu savaşta yaşamlarını yitirmişlerdir. Yahuda 
Kralı Yahokin ile birlikte kalan Yahudi halkı ve önderleri Babil'e yayan 
olarak götürülmüştür. Babil’de herkesin gözü önünde İbrani kralının 
gözleri önce mil ile kör edildikten sonra asılmıştır. Bütün Yahudiler 4-5 
aile şeklinde Kürt, Arap, Fars il ve ilçelerine köle olarak sürgüne 
gönderilmişlerdir. 300 yıl süre boyunca İbraniler köle kaldıktan sonra, 
Pers Kralı Kiros’a giderek azad edilme isteklerini kendilerine iletmiş ve 
Pers Kralı Kiros bir fermanla hepsini azad etmiştir.  

Yahudi filozof Spinoza’nın aktardıklarına göre bu büyük savaşta 
Yahudilerin elinde bir Tevrat kalmamıştır. İlk iş olarak Babil’de kalan 
Yahudiler yeniden bir Tevrat yazmak için aralarında bir konsül seçmiş ve 
konsüle liderlik etmek üzere Azra adında bir din âlimini getirmiştir. Bu 
konsül taşradaki bütün Yahudilerden ezberinde Tevrat’tan sure veya 
ayet olanların acilen kendilerine göndermelerini istemişlerdir. Yahudiler 
savaş esnasında kaybolan Tevrat'ın gövdesini Babil’de yeniden 
oluşturduklarında, birçok mitolojik ve yanlış şeyler de Tevrat'a girmiş 
olduğunu JonathanKircsh ve Yahudi filozof Spinoza gibi bilim adamları 
söylemektedir. 

XVI. yüzyılda yaşayan Hollandalı Yahudi Filozofu Spinoza, 
Tevrat’ın Allah kelamı olmadığını şu cümlelerle bildiriyor: “Yahudiler 
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Babil’e geldikten en az 300 yıl sonra bunları yazmışlardır.”2J onathan 
Kircsh ise Tevrat için şöyle diyor: “Bellidir ki, bu Tevrat’ı Yehova (Allah) 
yazmamıştır.”3 . Tayfun Caymaz ise, “Aradan belli bir süre geçtikten 
sonra, bu sürgün süresi içinde; Yahudilerin elindeki kalıntı metinler ve 
Mezopotamya’daki Sümer, Babil yazıtlarının bilgileri ışığında Tevrat’ın 
gövdesini oluşturdukları düşünülür.”4 demektedir. 

 Nuh’un Gemisi’nin Ararat Dağları üzerinde durduğu ile ilgili 
kısmın Tevrat’ın gövdesi yeniden oluşturulduğunda eklenmiş 
olabileceğini düşünüyorum. Hz. Nuh’un Gemisinin hangi dağda 
durduğunu kesin olarak bilmediklerinden ve Tevrat’ta hatalı bilgiye yer 
vermekten çekindiklerinden dolayı, var olan bilgiler ile uyumlu olan bir 
isim seçmeyi tercih etmiş olabilirler. Orijinal Tevrat’ta Urartu dağları 
olup olmadığı bilinmemekle beraber, yeni yazılan Tevrat’ın Tekvin 
bölümünde “Ve gemi Urartu Dağlarına indi.” yazıldığını düşünmekteyim. 
Yazılışı Ararat Dağları ile aynı olan Urartu Dağları ibaresi içinde Cudi, 
Cilo, Kato, Sümbül, Süphan ve Allahuekber dağları girmektedir. 
Böylelikle genel bir ifade ile bu dağların hepsi kapsandığından Tevrat’a 
da yanlış bilgi eklenmemiş olacaktır. Hz. İsa (as) peygamber olduktan 
sonra, kendi toplumu arasında çok kısa bir zaman kalması sebebi ile 
şeriat hükümleri İncil içinde bulunmamaktadır. Eski Ahit olarak tabir 
edilen Tevrat baz alınarak hükümler gerçekleştirilmesi gerekmekteydi. 
Bu ihtiyaç karşısında Arami dilini konuşan Filistin bölgesinden birisi 
Babil’e gidip İbrani dilindeki Tevrat’ı kendi diline çevirmiştir. İbrani 
dilinde URARTU kelimesi ile ARARAT kelimesinin yazılışı aynı 
harflerden oluşmaktadır. Ancak çeviri sonrasında daha önce Urartu 
olarak anılan kelime yeni çeviride Ararat olarak anılmaya başlanmıştır. 
Avrupa, Amerika ve bütün dünya Hristiyanları bu Tevrat’ı baz aldıkları 
için gemi Ararat ile anılmaya başlandı. 

Buradaki çeviri hatası Nuh Tufanının izlerinin Ağrı Dağı’nda 
aranmasına sebep olmaktadır. Tevrat’ın geriye kalan hüküm ve 
kıssalarını incelediğimizde Tufan ile ilgili tüm anlatımlar bize Şırnak 
Cizre ve çevresini işaret ettiğini göreceğiz.  

Tevrat’ın en güvenilir tefsiri olan Tefsiri olan Talmud, “Urartu 
Dağları” konusunu desteklerken “Ararat Dağları” kelimesi ile çelişen 
bilgiler vermektedir. Talmud’unJudahHezakiah bölümünde, Asur Kralı 
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olaylardan bir tanesi de MÖ. 600’lü yıllarda yaşayan Babil Kralı II. 
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Sanherib (Sennacherib) (M.Ö. 704-681) Asur’a döndükten sonra “Nuh’u 
Tufandan kurtaran Gemi’nin bir parçasını bulmuş”5  yazılıdır. Yazının 
metni şöyledir: 

“On his returnto Assyria, Sennacherib found a plank, which he 
worshipped as an idol, because it waspart of the ark which had saved Noah from 
the deluge. He vowed that he would sacrifice his sonstothis idol if he prospered in 
his nextventures. But his sonsheard his vows, and they killed their father and 
fled to Kardu where they released the Jewish captives confined there in 
greatnumbers “6 

Türkçe çevirisi: “Sennacherib Asur’a döndükten sonra, bir tahta 
bulmuş ve ona bir put olarak tapmıştı, çünkü söz konusu tahta, NUH’U 
TUFANDAN KURTARAN GEMİNİN BİR PARÇASIYDI. Sennacherib 
bir sonraki seferinde başarılı olması durumunda oğullarını bu puta 
kurban edeceğine yemin etti. Ancak bunu duyan oğulları, babalarını 
öldürüp KARDU’ya kaçtılar.”7 

Talmud’un başka bir bölümünde de,  Nuh’un Gemisi’nin durduğu 
yerin Kardunya olduğu konusu şöyle geçer: “…Haman’ın Nuh’un 
Gemisi’nin karaya oturduğu Kardunya’nın Valisi olan oğlu 
Parshandatha… “8 

Asur İmparatorluğunun kapsamı incelendiğinde, Cudi Dağı’nın 
imparatorluğun hâkimiyetinde uzun yıllar bulunduğu görülmektedir. 
Ancak, Ararat Dağı hiçbir zaman Asurluların egemenliği altına girmediği 
gibi, Asur toprakları Ararat Dağı’nı da kapsamamıştır. Bu sebeple Ararat, 
Asur haritasına da dâhil olmamıştır. Asur Kralı Sanherib bu gemi 
parçasını Asur’da bulduğu rivayeti yine Şırnak Cizre bölgesini işaret 
etmektedir. Buradan yola çıkarak gemi parçalarına verilen değer de göz 
önünde bulundurulduğunda eski dönemden kalma bir gemi parçasını 
bulmanın zor olacağı da anlaşılmaktadır.  

Ağrı Dağı’nın üstü 300 metre kalınlığa varan buzullarla kaplıdır. 
Bu da geminin inişine elverişli değildir. Tufandan yeni kurtulan insanlar 
ve hayvanlar için doğa şartlarının uygun olması gerekir. Hâlbuki gemi 
gerçekten Ağrı Dağı’na inseydi, yaz kış buzullarla kaplı olan dağda 
gemiden inenler soğuktan donacaklardı. Dağcılık Federasyonu ve diğer 
kaynaklar da dağın buzullarla kaplı olduğunu şöyle ifade ediyorlar: 
“Ağrı Dağı’nın doruğu toktağan kar tabakası ile kaplıdır. Binlerce senelik 
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bir tarihe sahip olan bu buzul, 300m ye yaklaşan kalınlığı ile 5 km 
çapında bir genişliğe sahiptir. Yaklaşık 10    ’lik bir alanı kaplayan 
boyutu ile Türkiye’nin en büyük buzuludur. Bu geniş ve kalın buz örtüsü 
doruk sahasını tamamıyla örttüğü için krater ağzı görülemediği gibi 
nerede olduğu da bilinememektedir.9 

Ağrı Dağı susuz bir dağdır. Dağın üzerinde hiçbir kaynak yoktur. 
Yazın eriyen karlar geçirimli kayalardan içeri sızar. Temmuz ayından 
itibaren su bulunmaz. “ Dağın üst kesimlerinde eriyen buzul suları, çok 
kısa bir mesafede geçirimli kayalar ile derinlere sızdığından dolayı, dağın 
eteklerinde özellikle de yaz mevsimlerinde ciddi anlamda su 
bulunmamaktadır. Yazın yapılacak tırmanışlarda yüksek miktarda su 
taşınması tavsiye edilir.”10 

“Ağrı dağının yamaçlarında su kaynağı bulunmaz, yukarılardan 
akıp gelen kar ve yağmur suları vardır ki bunlar fazla aşağılara inmez. 
Çok yağış almasına rağmen çatlaklar ve andezit yapı suyu hemen emer. 
Sıcak yaz günlerinde bilhassa dağın güney yamacı bir çöl gibi olur, 
sadece dağın eteğindeki (Dip kısmı) köylerde kaynak ve sazlık suları 
vardır.”11 

1985 yılında Ankara’da toplanılan 9. Türkiye Jeomorfoloji 
Kurultayında MTA mühendislerinden Yılmaz Güner morfolojik olarak 
geminin Ararat Dağı’nda durmasının mümkün olmadığını şöyle 
bildiriyor: “Çünkü kutsal kitaplarda sözü edilen ve tümüyle 
Mezopotamya’yı kaplayan Nuh Tufanı gerçekleşmişse, geminin 
topografik nedenlerden ötürü Ağrı Dağı’na yanaşması ya da gelip 
oturması mümkün değildir.”  

Eski Ermeni edebiyatında Nuh’un gemisi ifadesi 
bulunmamaktadır. Leyden de basılan İslam Ansiklopedisi bu konuyu 
şöyle yazıyor: “X. Asra kadar, birçok Ermeni yazarlarının ve daha 
başkalarının eserlerine dayanarak, Ağrı (Ararat) Dağı’nın Tufan ile 
münasebeti olmadığını, oldukça büyük bir katiyetle tespit etmek kabildir. 
Eski Ermeni rivayetlerinde, Nuh’un Gemisinin bir dağ üzerinde oturması 
hakkında bir rivayet yoktur. Daha sonra tahrif edilmiş Kitabı 
Mukaddesin tesiri ile olacaktır ki, Ermeni yazarlar onu Ağrı Dağı’na 
kaydırmak istemişlerdir.” 12  Ayrıca şöyle tamamlıyor. “Nuh’un 
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9   www.zirvedagcilik.org/egitimnotu2.asp?id=88 
10  www.zirvedagcilik.org/egitimnotu2.asp?id=88 
11  www.2de1net/arsiv/t-2988htmlAğrı Dağı vehttp://www.igdimyo.com	 agrigagihtmlAğrı Dağı,Dağcılık Spor 

Bölümü 3. paragraf 
12  İslam Ansiklepedisi, Tarih, Coğrafya, Etnografya ve BiyografyaLugatı C.3.5.6.10 İstanbul Üniversitesi 

Kurulu (Leyden baskısı esas tutularak tercüme edilmiştir) (İstanbul-1951) 
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Gemisi’nin Masid (Ağrı) Dağı’na oturtmalarına dair rivayet ancak XI. ve 
XII. asırlarda, Ermeni edebiyatında yer tutmaya başlamıştır. 

Ağrı Dağı’nda bilim adamları tarafından bugüne kadar 20 den 
fazla araştırma yapılmış ancak somut bir delile rastlanamamıştır. Yapılan 
araştırmalar sonrasında gemi veya kalıntılarla ilgili çarpıcı birçok farklı 
açıklama yapılmıştır. Bunlardan en ilginci 2010 Yılı Mayıs ayında Hong 
Kong’lu ve Türklerden oluşan bir ekip tarafından yapılmıştır. Ekip, 
Nuh’un Gemisi’ni Ağrı Dağı’nın 4000m yükseklikte bulduklarını, 12m 
boyunda ve 5m yüksekliğinde bir yapı olduğunu, hatta yapının içerisine 
girip araştırma yaptıklarını açıklamışlardır, belirttikleri yapının Nuh’un 
Gemisi olduğunu iddia etmişlerdir.  

Ayrıca Çinli bir ekip tarafından da medyaya Ağrı Dağı’nda 
bulunan Nuh’un gemisin parçalarının fotoğrafları servis edilse de daha 
sonra ekipten ayrılan bir bilim adamı tarafından tahta parçalarının 
Karadeniz’den götürüldüğünü itiraf edecektir. Bu olay sonrası hem 
ulusal hem uluslararası basında skandal olarak yer almıştır.  

Tufan hadisesi hem mitolojik hem de dini kaynaklarda 
anlatılmaktadır. Tufan hadisesinde kurtuluş ve özgürlüğün temsili olan 
güvercin ve zeytin dalının kültürümüze etkisi olduğu açıktır. Tufan ve 
zeytin dalı bir biri ile bütünleşmiştir. Tevrat “Ve akşam vakti güvercin 
onun yanına geldi; ve işte, ağzında yeni koparılmış zeytin yaprağı vardı; 
ve Nuh suların yeryüzünden eksilmiş olduklarını bildi.” Geminin 
durduğu yerin sular ilk çekilmeye başlaması sonrasında güvercinin 
zeytin dalına ulaşabildiği ifade etmektedir. Tevrat’ta güvercinin Nuh’a 
zeytin dalı getirdiği ifadesi bulunmaktadır. Tevrat kaynak olarak ele 
alındığında geminin durduğu alanda zeytin ağaçlarının olması gerektiği 
ortaya çıkmaktadır.  

Doğu Anadolu bölgesi ve Ağrı Dağı’nın bitki örtüsü ve iklimi 
incelendiğinde zeytin yetiştiriciliğine uygun olmadığı görülmektedir. 
Birkaç bin yıl geriye gidildiğinde iklimin daha karasal ve daha soğuk 
olması sebebiyle zeytin ağaçlarının bulunma ihtimalini ortadan 
kaldırmaktadır.  

Bazı kaynaklarda Iğdır’da zeytin ağaçlarının bulunduğu ve 
güvercinlerin bu bölgeden zeytin dalı aldığı bilgilerine yer verilmiştir. 
Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan kaynaklar 
incelendiğinde o bölgede zeytin yetiştirme veya zeytin ağaçlarının 
bulunduğu gibi herhangi bir bilgiye erişilmemektedir. Aksine toprak 
örtüsünün gelişmediği Küçük Ağrı Dağı’nın güney kesimlerinde huş ve 

 

meşe ağaçlarının dağınık olarak rastlanıldığı belirtilmektedir. Geminin 
oturduğu iddia edilen yerlerin en yakınının Iğdır iline kuşbakışı mesafesi 
30 km en uzağı ise 55 km’dir. Rakım olarak da en yakın 1000 m yükseklik 
farkı bulunmaktadır. Şırnak ilinin ilçelerinde ve Cudi Dağı çevresinde 
zeytin ağaçları bulunmaktadır.  

Tarihi olaylar, kişiler ve yaşantılar bulundukları bölgelerin 
hikâyelerine ve dillerine dâhil olurlar. Bu olaylar ve kişiler, birçok din ve 
mitolojik destanlara konu olabilecek kadar önemli ise bunların geçtiği 
coğrafyadaki kültürün içinde bir figür olarak dilden dile yaşaması 
gerekmektedir. İnsanlığın ikinci babası olarak da nitelendiren Nuh 
Peygamberin yaşadığı yerde kendisinden sonra gelen insanların onu 
tasvir edecek veya orada yaşadığını belli edecek figürler oluşturması 
beklenmektedir. Bu figürler; mezar taşı, manastır, onun için 
oluşturulmuş yerel türküler, dua şekilleri, heykeller,  kitabeler veya 
yazıtlar olabilir.  

Ağrı Dağı ve çevresinde Nuh Peygamber ile anılabilecek herhangi 
bir figür, birçok araştırma yapılmış olsa da bulunamamıştır.  

Tarihi kaynak ve haritalarda Cudi Dağı, Şırnak, Cizre ve 
çevresinde Nuh peygamber ile anıldığı bilinmektedir. Ayrıca Cudi 
Dağı’nda, işaretlenmiş sefine alanı (geminin oturduğu yer), tarihi ev, 
manastır, mescit, kurban yeri, Cebrail kapısı (Tor Gabriel), şeytan 
kovuğu, tufanla ilgili kitabe, yazıtlar ve geminin bulunduğu yeri işaret 
parmağıyla değişik yerlerden gösteren Asur kralı Sanherib’e ait tarihi 
kabartma heykeller bulunmaktadır. Yüzyıllar boyunca Rumi Temmuzun 
ilk üç Cuma’sında Cudi Dağı Ziyaret Tepesi’nde dini tören ve festival 
1984’e kadar düzenlenmekteydi. 1973 yılında katıldığım 3 gün 3 gece 
süren Cudi Festivalinde katılımcılar, Cudi Dağı’nın Ziyaret Tepesi’nde 
geceleri Nedira Cudi denilen Cudi ateşini etraf il ve ilçelerinin de 
görebileceği şekilde yakarlardı. Geceleri katılımcılar tek sesle tesbihat ve 
dualar okurken, gündüzleri ise ziyaret yerleri gezilir ve festival alanına 
getirilen kurbanlar kasaplara kestirilip katılımcılar ile paylaşılırdı. 

Cizre’de binlerce yıldan beri Nuh Peygamber (as) ve eşi Emne’nin 
mezarı bulunmaktadır. Bölgenin farklı yerlerinde Nuh Peygamberin 
ailesi olarak bilinen mezarlar bulunmaktadır. Nuh Peygamberin (as)  bir 
oğlunun mezarı Irak Kürdistan bölgesinde Derebuna (Dêrebuna) 
köyündedir. Derebuna köyü, Türkiye, Irak, Suriye’nin kesiştiği noktada 
bulunmaktadır. Bu köy Cizre’ye 45 km uzaklıktadır. Nuh Peygamberin 
torununun mezarı da Şırnak İli İdil İlçesi’ne bağlı olan ve Kürtçede hala 



Ağrı/Ararat Dağı Tufan Dağı Değildir
Abdullah YAŞIN

681
 

Gemisi’nin Masid (Ağrı) Dağı’na oturtmalarına dair rivayet ancak XI. ve 
XII. asırlarda, Ermeni edebiyatında yer tutmaya başlamıştır. 

Ağrı Dağı’nda bilim adamları tarafından bugüne kadar 20 den 
fazla araştırma yapılmış ancak somut bir delile rastlanamamıştır. Yapılan 
araştırmalar sonrasında gemi veya kalıntılarla ilgili çarpıcı birçok farklı 
açıklama yapılmıştır. Bunlardan en ilginci 2010 Yılı Mayıs ayında Hong 
Kong’lu ve Türklerden oluşan bir ekip tarafından yapılmıştır. Ekip, 
Nuh’un Gemisi’ni Ağrı Dağı’nın 4000m yükseklikte bulduklarını, 12m 
boyunda ve 5m yüksekliğinde bir yapı olduğunu, hatta yapının içerisine 
girip araştırma yaptıklarını açıklamışlardır, belirttikleri yapının Nuh’un 
Gemisi olduğunu iddia etmişlerdir.  

Ayrıca Çinli bir ekip tarafından da medyaya Ağrı Dağı’nda 
bulunan Nuh’un gemisin parçalarının fotoğrafları servis edilse de daha 
sonra ekipten ayrılan bir bilim adamı tarafından tahta parçalarının 
Karadeniz’den götürüldüğünü itiraf edecektir. Bu olay sonrası hem 
ulusal hem uluslararası basında skandal olarak yer almıştır.  

Tufan hadisesi hem mitolojik hem de dini kaynaklarda 
anlatılmaktadır. Tufan hadisesinde kurtuluş ve özgürlüğün temsili olan 
güvercin ve zeytin dalının kültürümüze etkisi olduğu açıktır. Tufan ve 
zeytin dalı bir biri ile bütünleşmiştir. Tevrat “Ve akşam vakti güvercin 
onun yanına geldi; ve işte, ağzında yeni koparılmış zeytin yaprağı vardı; 
ve Nuh suların yeryüzünden eksilmiş olduklarını bildi.” Geminin 
durduğu yerin sular ilk çekilmeye başlaması sonrasında güvercinin 
zeytin dalına ulaşabildiği ifade etmektedir. Tevrat’ta güvercinin Nuh’a 
zeytin dalı getirdiği ifadesi bulunmaktadır. Tevrat kaynak olarak ele 
alındığında geminin durduğu alanda zeytin ağaçlarının olması gerektiği 
ortaya çıkmaktadır.  

Doğu Anadolu bölgesi ve Ağrı Dağı’nın bitki örtüsü ve iklimi 
incelendiğinde zeytin yetiştiriciliğine uygun olmadığı görülmektedir. 
Birkaç bin yıl geriye gidildiğinde iklimin daha karasal ve daha soğuk 
olması sebebiyle zeytin ağaçlarının bulunma ihtimalini ortadan 
kaldırmaktadır.  

Bazı kaynaklarda Iğdır’da zeytin ağaçlarının bulunduğu ve 
güvercinlerin bu bölgeden zeytin dalı aldığı bilgilerine yer verilmiştir. 
Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan kaynaklar 
incelendiğinde o bölgede zeytin yetiştirme veya zeytin ağaçlarının 
bulunduğu gibi herhangi bir bilgiye erişilmemektedir. Aksine toprak 
örtüsünün gelişmediği Küçük Ağrı Dağı’nın güney kesimlerinde huş ve 

 

meşe ağaçlarının dağınık olarak rastlanıldığı belirtilmektedir. Geminin 
oturduğu iddia edilen yerlerin en yakınının Iğdır iline kuşbakışı mesafesi 
30 km en uzağı ise 55 km’dir. Rakım olarak da en yakın 1000 m yükseklik 
farkı bulunmaktadır. Şırnak ilinin ilçelerinde ve Cudi Dağı çevresinde 
zeytin ağaçları bulunmaktadır.  

Tarihi olaylar, kişiler ve yaşantılar bulundukları bölgelerin 
hikâyelerine ve dillerine dâhil olurlar. Bu olaylar ve kişiler, birçok din ve 
mitolojik destanlara konu olabilecek kadar önemli ise bunların geçtiği 
coğrafyadaki kültürün içinde bir figür olarak dilden dile yaşaması 
gerekmektedir. İnsanlığın ikinci babası olarak da nitelendiren Nuh 
Peygamberin yaşadığı yerde kendisinden sonra gelen insanların onu 
tasvir edecek veya orada yaşadığını belli edecek figürler oluşturması 
beklenmektedir. Bu figürler; mezar taşı, manastır, onun için 
oluşturulmuş yerel türküler, dua şekilleri, heykeller,  kitabeler veya 
yazıtlar olabilir.  

Ağrı Dağı ve çevresinde Nuh Peygamber ile anılabilecek herhangi 
bir figür, birçok araştırma yapılmış olsa da bulunamamıştır.  

Tarihi kaynak ve haritalarda Cudi Dağı, Şırnak, Cizre ve 
çevresinde Nuh peygamber ile anıldığı bilinmektedir. Ayrıca Cudi 
Dağı’nda, işaretlenmiş sefine alanı (geminin oturduğu yer), tarihi ev, 
manastır, mescit, kurban yeri, Cebrail kapısı (Tor Gabriel), şeytan 
kovuğu, tufanla ilgili kitabe, yazıtlar ve geminin bulunduğu yeri işaret 
parmağıyla değişik yerlerden gösteren Asur kralı Sanherib’e ait tarihi 
kabartma heykeller bulunmaktadır. Yüzyıllar boyunca Rumi Temmuzun 
ilk üç Cuma’sında Cudi Dağı Ziyaret Tepesi’nde dini tören ve festival 
1984’e kadar düzenlenmekteydi. 1973 yılında katıldığım 3 gün 3 gece 
süren Cudi Festivalinde katılımcılar, Cudi Dağı’nın Ziyaret Tepesi’nde 
geceleri Nedira Cudi denilen Cudi ateşini etraf il ve ilçelerinin de 
görebileceği şekilde yakarlardı. Geceleri katılımcılar tek sesle tesbihat ve 
dualar okurken, gündüzleri ise ziyaret yerleri gezilir ve festival alanına 
getirilen kurbanlar kasaplara kestirilip katılımcılar ile paylaşılırdı. 

Cizre’de binlerce yıldan beri Nuh Peygamber (as) ve eşi Emne’nin 
mezarı bulunmaktadır. Bölgenin farklı yerlerinde Nuh Peygamberin 
ailesi olarak bilinen mezarlar bulunmaktadır. Nuh Peygamberin (as)  bir 
oğlunun mezarı Irak Kürdistan bölgesinde Derebuna (Dêrebuna) 
köyündedir. Derebuna köyü, Türkiye, Irak, Suriye’nin kesiştiği noktada 
bulunmaktadır. Bu köy Cizre’ye 45 km uzaklıktadır. Nuh Peygamberin 
torununun mezarı da Şırnak İli İdil İlçesi’ne bağlı olan ve Kürtçede hala 



2.Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu

2nd International Symposium of The Flood, Noah’s Ark And Mount Cudi 

682
 

Banuh (Babanuh) köyü olarak anılan köydedir. Bu köyün adı 
Cumhuriyetin ilk yıllarında Ocaklı köyü olarak değiştirilmiştir. 

Tufan hadisesi birçok tarihi plakette yer almaktadır. Bu plaketlerde 
gemi ve geminin durduğu bölge hakkında çarpıcı bilgiler bulunmaktadır.  

Sümer plaketlerinde Nuh ve eşi için şunlar denilmektedir: 
“Ziusudra bir ölümlü kişiydi. Bundan böyle kendisi  ve karısı uzaklarda 
ırmakların ağzında yaşayacaklar...  İşte  böylece tanrılar, beni alıp 
burada; ırmakların ağzında  ve uzaklarda yaşamak üzere 
yerleştirdiler." 13 , “Irmakların ağzındaki ülkeye gönderir.” 14  Nitekim 
CampbellDilmun’u ada-cennet olarak tanımlamaktadır.15 

Babil destanında da,  “Tanrı Enlil, insan, hayvan ve yaşamın 
silindiğini görünce yaptıklarına pişman olur. Yeryüzünü insanlarla 
doldurmak için şartları hazırlar. Atrahasis ve eşini kutsar, her ikisine 
ölümsüzlük bağışlar ve yaşamaları için uzak sonra da bizi ‘Mutlular 
adası’ dedikleri Dilmun’a gönderir.” denilmektedir. Dilmun, üç suyun 
döküldüğü yer olarak tarif edilir. Cizre, bunların hepsine de 
uyumludur. Cizre, ırmakların ağzında bir yerdir. Cizre, kuzeybatıdan 
gelen Dicle Nehri, kuzeyden gelen Risor Çayı ve güneyden gelen 
Saklan Deresi’nin kendisine aktığı üç suyun birleştiği yerdedir. 
Hâlbuki Ağrı da bu tariflere uygun yerler bulunmamaktadır. 

Sonuç 
Nuh Peygamber ve Tufan hadisesinin tarihte ne kadar önemli 

sonuçlar ortaya koyduğunu tarihsel kitabelerde, destanlarda ve 
yazıtlarda ayrılan kısımların uzunluğu ile anlayabiliriz. Bu kadar önem 
atfedilen bir konunun muhatabının yaşadığı yerin bilinmesi ve ziyarete 
açık olması beklenen bir sonuç olmalıdır.  

X. yy’a kadar Ermeni edebiyatı ve kaynaklarında yer bulmayan 
Tufan hadisesinin güneyde neredeyse tüm yazıt kitabe ve olaylarda 
anlatılması hadisenin kültüre ne kadar çok işlediğinin başka bir kanıtıdır.  

Ararat Dağları yerine aynı harflerden oluşan Urartu dağları 
olduğu farkındalığı oluşması durumunda Yahudi, Hristiyan ve 
Müslüman toplumlar arasındaki Nuh’un Gemisi Ağrı Dağına mı indi 
yoksa Cudi Dağına mı indi sorunsalı ortadan kalkacaktır.  

                                                 
13  KRAMER SAMUEL NOAH, TheDeluge 205-06 Princeton Universty Pres C.2 (C,1 s,30) ve   J.Oates, 

Babylon 1986 s,200,Thames end  Hudson Inc.New York ve .(antrak.org.tr/indek.php) 
14  CAMPBELL-1992:Joseph Campbell,İlkel Mitoloji, Ankara,1993 
15  Tayfun Caymaz. Bilin ve Ütopya Aylık Bilim Kültür ve Politika Dergisi sayı 25 Temmuz 1996 s.18 

 

Bu güne kadar içlerinde Dünya Kiliseler birliği ve Evanjelist 
Dernek ve vakıflarında bulunduğu birçok kurum bilim insanlarının Ağrı 
Dağında gemiye ait araştırmalar yapmaları için fonlar sağlamıştır. Ancak 
tüm bu çalışmalar sonucunda elle tutulur bir veri bulunamamıştır. Bu 
konu bazı durumlarda Hristiyan ve Müslümanlar arasında bir çekişmeye 
de ev sahipliği yaptığı görülmektedir. İki farklı iddianın ortaya sunuluş 
şekli dinlerin birbirini çürütme şeklinde de kullanılmaya çalıştığı 
görülmektedir.  

25-26 Ağustos 1983 yılında Cudi dağında araştırma yapmış son 
uluslararası ekibin bir üyesi olarak, Cudi Dağı’nda araştırma yapma 
fırsatı buldum. Bu süreçte elde ettiğimiz bilgiler, çektiğimiz fotoğraflar, 
aldığımız Asur Kralı Sanherib heykel kabartma kalıpları ve geminin 
durduğu yerden elde ettiğimiz zift parçalarının verileri bugün bize Nuh 
tufanı hakkında ışık tutmaktadır.  

Son 30 yıldır Cudi dağının araştırma yapma koşullarının 
bulunmaması sebebi ile farklı bir arkeolojik araştırma yapılamamıştır. 30 
yıl önce kısıtlı bir teknolojik imkânla elde ettiğimiz verilerin bugünkü 
teknoloji ile daha güçlü ve uzun dönemli arkeolojik araştırmalar 
yapılması durumunda bize zengin bir veri sunacağını bilmekteyiz.  

Sonuç olarak Tevrat’ta geçen Ararat kelimesinin Urartu olabileceği 
yabancı araştırmacılar tarafından da kabul edilmesi durumunda tüm 
araştırmaların yönü Cudi’ye dönecektir. Ağrı Dağı, Nuh’un Gemisi’nin 
durduğu dağ değildir. Geminin izleri Cudi Dağı’ndadır. 
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13  KRAMER SAMUEL NOAH, TheDeluge 205-06 Princeton Universty Pres C.2 (C,1 s,30) ve   J.Oates, 

Babylon 1986 s,200,Thames end  Hudson Inc.New York ve .(antrak.org.tr/indek.php) 
14  CAMPBELL-1992:Joseph Campbell,İlkel Mitoloji, Ankara,1993 
15  Tayfun Caymaz. Bilin ve Ütopya Aylık Bilim Kültür ve Politika Dergisi sayı 25 Temmuz 1996 s.18 
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KLASİK FARS, KÜRT VE TÜRK EDEBİYATLARINDA 
“NUH” VE “TUFAN” METAFORLARI 

Abdulhakim ZEYREK 

Öz: Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün suyla kaplanması 
hadisesi olan tufan ve kurtarıcı metaforu, kökeni eski yazılı kaynaklara 
sahip Sümer kültürüne gitmekle kalmayıp, sözlü kültürde de yeri olan ve 
kökü yazılı kültür öncesine dayanan bir kolektif bilinçaltı hadisesi olarak 
önümüzde duruyor. Tufan; Babil’den Afrika’nın ilkel dinlerine, Hint 
mitolojisinden Orta Asya inançlarına, Asur’dan Sümerlere kadim bir dinî 
ve kültürel motiftir. Tufan inanışlarının hepsinde, insanlığın suyun altında 
kalarak bir nevi son yaşaması ve yeni bir dönem kuruluşu düşüncesi 
vardır. Fars, Türk ve Kürt edebiyatlarında Nuh ve Tufan’a,  fark etmeksizin 
belli kalıplar üzerinden gönderme yapıldığı gibi çok özgün imgeler, 
benzetmeler ve farklı edebi sanatlar ve söz oyunları üzerinden telmihte 
bulunan şairler de çoktur. Semavi dinlerin kitaplarında da Nuh ve Tufan 
Olayı genişçe yer verilen olaylardandır. Dinler tarihi, toplum ve kültürle en 
fazla içli dışlı sanat dallarından biri olan edebiyatın da bu metaforu sıklıkla 
kullanması anlaşılır bir durumdur. Nuh ve Tufan Olayı, bir eskatoloji (son 
buluş) olmanın yanında bir yeniden varoluş ve yeniden doğuş hadisesi 
olarak değerlendirilebilir.  Su varoluşun kaynağıdır. Bu yüzden Nuh, 
insanlığın ikinci babası sayılmış ve ona “Âdem-i sânî” (İkinci Âdem) 
denilmiştir. Klasik edebiyat olarak bilinen divan edebiyatında Nuh ve 
Tufan olayı, telmih (hatırlatma)  söz sanatı yoluyla en fazla atıfta bulunulan 
tarihî ve dinî olaylardan biridir. Bazen şairler, gözyaşlarını Tufan’la 
kıyaslamış, bazen Nuh’un uzun ömrüne göndermede bulunmuş, bazen de 
olayın farklı bir boyutuna özgün imgelerle dikkat çekmişlerdir. Bu yazıda 
Nuh ve Tufan Olayı’nın kavşağındaki üç kültür olan Fars, Türk ve Kürt 
edebiyatları üzerinden Nuh ve Tufan’ın farklı imge, alegori ve metaforları 
karşılaştırmalı olarak incelenecek ve olayın bilimsel boyutundan ziyade 
sanatsal yönü ele alınacaktır. Nuh ve Tufan Olayı çok geniş bir alanı 
kapsadığı için tüm şairlerin şiirlerinden örnekler alınmamıştır. Nuh ve 
Tufan'a değinen şairlerin çokluğu ve aynı şairin defalarca değinmesinden 
dolayı örnekler sınırlı tutulmuş, konunun anlaşılmasına vesile olabilecek 
belli başlı örnek şiir alıntıları üzerinden gidilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Nuh, tufan, gemi, edebiyat. 
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"NOAH" AND "THE FLOOD" METAPHORS IN PERSIAN, KURDISH 
AND TURKISH LITERATURES 

Abstract: The metaphor of the flood and the savior, which is the event that 
the whole or a part of the earth is covered with water, stands before us as a 
collective unconscious event that not only goes back to the Sumerian 
culture, which has ancient written sources, but also has a place in oral 
culture and goes back to pre-written culture. Flood; It is an ancient religious 
and cultural motif from Babylon to the primitive religions of Africa, from 
Indian mythology to Central Asian beliefs, from Assyria to Sumer. In all of 
the flood beliefs, there is the idea of a kind of end-of-life and the 
establishment of a new era by staying under the water. In Persian, Turkish 
and Kurdish literatures, there are many poets who refer to Noah and Flood 
through certain patterns, regardless of whether they are referred to, as well 
as very original images, similes, and different literary arts and word plays. 
Noah and the Flood Event are among the events that are widely mentioned 
in the books of the monotheistic religions. It is understandable that 
literature, which is one of the branches of art most closely associated with 
the history of religions, society and culture, frequently uses this metaphor. 
Noah and the Flood Event can be considered as an eschatology (end 
invention) as well as an event of re-existence and rebirth. Water is the 
source of existence. That's why Noah was considered the second father of 
humanity and he was called "Adem-i sani" (Second Adam). In the divan 
literature known as classical literature, the event of Noah and Flood is one 
of the most frequently cited historical and religious events through 
reference (reminder) rhetoric. Sometimes the poets compared the tears with 
the Flood, sometimes they referred to Noah's long life, and sometimes they 
drew attention to a different dimension of the event with original images. In 
this article, different images, allegories and metaphors of Noah and Flood 
will be examined comparatively through Persian, Turkish and Kurdish 
literatures, the three cultures at the crossroads of Noah and the Flood 
Event, and the artistic aspect of the event will be discussed rather than its 
scientific dimension. Since the Noah and the Flood Incident covers a very 
wide area, examples of the poems of all poets were not taken. Due to the 
large number of poets who mentioned Noah and the Flood and the fact that 
the same poet mentions it many times, the examples are limited, and some 
sample poem quotations that can be instrumental in understanding the 
subject are discussed.. 
Keywords: Noah, the Flood, Noah's Ark, literature. 

Giriş 
Edebiyat, her güzel sanat gibi gerçek hayattan münezzeh değildir. 

Bilhassa tarih (özelde dinler tarihi), sosyoloji, psikoloji, coğrafya gibi 
bilimlerle kültürün bayraktarlığını yapacak kadar yakındır. Özellikle 
tarih bilimi ile o kadar yakındır ki bazı edebi eserler, belli bir süreden 
tarihî belge olma vasfına erer. Edebiyat; tarihî, dinî, sosyolojik alegori ve 
semboller yoluyla mecazlar yaratır, anlatıma yoğunluk katar ve edebi 

 

sanatların sağlam bir zemine oturmasını sağlar. Nuh Peygamber Kıssası 
ve Tufan 1  Olayı, mitolojide, destanlarda, dinler tarihinde ve bilhassa 
semavî dinlerde önemli bir yeri olan dinî-folklorik hadiselerin başında 
gelir.  

Yunan mitolojisinden Hint mitolojisine, Semavî dinlerden 
Gılgamış Destanı’na, hatta ilkel Afrika dinlerine kadar geniş bir 
yelpazede yeri olan, yeryüzünün tamamen suyla kaplanması hadisesi 
olan “Tufan” hem bir “eskatolojik (son )”  motif olmanın yanında aynı 
zamanda bir yeniden varoluş ve yeniden doğuş değeri taşıyan kolektif 
bilinç hadisesi olarak önümüzde duruyor. Nitekim Nuh’a “Âdem-i sânî” 
denilmesinin sebebi Âdem’den sonra “insanlığın ikinci babası” kabul 
edilmesinden ileri gelir.Hal böyle iken kültür, din, coğrafya, tarih ile en 
içli dışlı sanat dalı olan edebiyat için Nuh ve Tufan’ın, güçlü bir metafor 
olması anlaşılır bir durum olsa gerek.“Nuh ve Tufan” konusu, geniş bir 
yelpazeyi kapsadığı için sadece belli başlı şairler üzerinden içerik 
zenginleştirilip örnekler verilecektir. Divan (Klasik) edebiyatında aruz 
ölçüsü kullanıldığı için, vezni bozmamak adına örnek şiirler, orijinaline 
uygun olarak (uzun-kısa, açık-kapalı) değiştirilmeden yazılacaktır. 

Klasik edebiyat olarak bilinen divan edebiyatında Nuh ve Tufan 
olayı, telmih (hatırlatma)  söz sanatı yoluyla en fazla atıfta bulunulan 
tarihî ve dinî olaydır. 

1. Klasik Edebiyattaki En Yaygın “Nuh ve Tufan” Metaforları 
a) Şairin;  yâr yoluna döktüğü gözyaşlarını mübalağa sanatı 

yoluyla Tufan ile kıyaslaması, 

b) Şairin; yâri, dalalete düşmüş veya kurtuluş yolu arayan 
kişiye; kendisini ise vuslat ve kurtuluş gemisi olarak 
Nuh’un Gemisi’ne teşbihte bulunması, 

c) Nuh’un uzun ömrü üzerinden; hayatın faniliğini, ölümün 
kaçınılmazlığını dile getirmesi veya uzun ömür 
temennisinde bulunması, 

d) Şairlerin, tamamen özgün metaforlarla ve alışılmamış 
bağdaştırmalarla Nuh ve Tufan’a atıfta bulunması. 

  

                                                 
1  “Tufan” kelimesi Nuh Tufanı’na kasıtla özel isim olarak kullanıldığında büyük harfle, genel anlamda 

kullanıldığında ise küçük harfle yazılmıştır. Klasik edebiyat alıntılarında ise aruz veznini bozmamak 
adına “tûfân” şeklinde aslına uygun olarak yazılmıştır. 
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uygun olarak (uzun-kısa, açık-kapalı) değiştirilmeden yazılacaktır. 
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a) Şairin;  yâr yoluna döktüğü gözyaşlarını mübalağa sanatı 
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b) Şairin; yâri, dalalete düşmüş veya kurtuluş yolu arayan 
kişiye; kendisini ise vuslat ve kurtuluş gemisi olarak 
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1  “Tufan” kelimesi Nuh Tufanı’na kasıtla özel isim olarak kullanıldığında büyük harfle, genel anlamda 

kullanıldığında ise küçük harfle yazılmıştır. Klasik edebiyat alıntılarında ise aruz veznini bozmamak 
adına “tûfân” şeklinde aslına uygun olarak yazılmıştır. 
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1.1. Farklı Edebiyatlarda “Nuh ve Tufan” Metaforları 
Şiirde en ileri toplumlardan biri olan ve divan edebiyatındaki 

nazire kültürü ile diğer milletlerin de edebiyatını etkileyen İran; Hâfız, 
Sâdi, Mevlânâ ve Hayyam gibi şairleri ile bu alanı yüzyıllarca domine 
etmiştir. Muazzam bir mitoloji kültürüne sahip İran, İslamiyet’i kabul 
etmesiyle beraber semavi dinlerin de olay ve olgularına açık hale 
gelmiştir. 

Osmanlı’dan günümüze İran edebiyatı, İslam coğrafyasında 
üzerine en çok şerh ve nazireler yazılan ve en çok istinsah edilen 
edebiyatların başında gelir. 

Sembol şairlerden Hâfız’ın Divan eserinde “Nuh ve Tufan”a altı 
yerde doğrudan değindiğini görüyoruz; bunun dışında Dîvân’ında 
dolaylı yoldan değindiği birçok yer de mevcuttur. 

Şairin yar yoluna döktüğü gözyaşlarını Tufan’a atıfla mübalağa ve 
mukayese ettiği beyitler: 

Sirişk-i men ki zi Tûfan-i Nûh dest bord 
Zilovh-i sine neyâristnakş-i muhr-i tu şust2 (Hafız, 1395: 105) 
Gözyaşlarımdan yüzlerce defa Nuh Tufanı’nı gördüm,  
Fakat gönlüme nakşedilmiş olan suretini yok edemedi gitti. 
(Gölpınarlı,2015:791)  

Hâfız, sakinin sunacağı aşk badesi ile Nuh’un ömrüne ve lütfuilahiye 
ulaşacağını düşünür: 
Biyasâkî, an kimyây-i futûh 
Bâ genç-i Karûndihedomr-i Nûh(Hafız, 1395: 587) 
Gel ey sâki, insana Karun hazinesiyle Nuh ömrü bağışlayan o fütuhat kimyasını  
Sun da murada erişme ve uzun bir ömre nail olma kapısını açsınlar. (Gölpınarlı,  

2015:1318) Tamamen özgün imgelerle Nuh ve Tufan’a telmihte 
bulunduğu ve dili göndergesel işlevde kullandığı beyitler: 
Yâr-i merdân-i hodâbâş ki Keştî-i Nûh 
Hest hâkî ki be âbînehared Tûfânrâ (Hafız, 1395: 87) 
Tanrı erlerine dost ol. Nuh‟un Gemisi’nde  
Öyle bir toprak var ki Tufan’ı bile sudan saymaz. (Gölpınarlı, 2015:18) 

 

Hafız, Tufan’ın yok ediciliğinin üstüne yeniden varoluş inşa 
edileceğinden emindir. Varlık, yokluğun üstüne var olacaktır, zirâ kaptan 
Nuh ise tereddüte, korkuya ve üzüntüye gerek yoktur: 
                                                 
2  Farçadanlatinizasyonlar: A.Hakim ZEYREK. 

 

Ey dil, er seyl-i fenâbûnyad-i hestîberkened, 
Çûnturâ Nûhestkeştîbânzi Tûfân gam mehor!  (Hafız, 1395: 327) 
Söküp götürürse de yokluk seli varlık temellerini ey gönül; 
Kaptanın Nuh olduktan sonra korkma Tufan’dan, üzülme! (Güzelyüz, 2016:89) 

 

Şair, Nuh üzerinden sabırlı olmak gerektiğini telkin eder; zîra 
kurtuluş “Tufan” gibi büyük bir musibetten sonradır: 
 
Geretçû Nûh-i Nebî sebrhest der gâm-ı Tûfân 
Belâ begerded û kam-î hezârsaleberâyed. (Hafız, 1395: 423) 
Nuh Nebî gibi sabrın varsa Tufan meselesinde 
Bela biter ve gerçekleşir bin yıllık gönül muradı. (Gölpınarlı,2015:1318) 
 
Hâfız ez dest medihdovlet-i in Keştî-i Nûh 
Veme Tûfan-i havâdis beberedbunyâdet (Hafız, 1395: 587) 
Hâfız, bu Nuh Gemisi’nin devletini, bu büyük şarap kadehini elden bırakma.  
Yoksa hadiseler Tufan’ı, varlığının kökünü bile siler süpürür. 
(Gölpınarlı,2015:1318) 

 

Diğer İranlı şair, “Rubaiyat Ustası” Ömer Hayyam ise iki 
rubaisinde Nuh’a değinmektedir. İlk rubaisinde Nuh’un uzun ömrü 
üzerinden hayatın faniliğine ve ölümün kaçınılmazlığına vurgu 
yaparken, ikinci rubaide sakiyi Nuh hikâyesi anlatmakla itham edip 
şarap servisini geciktirmesinden yakınır. Bu şarap dünyevi somut 
şaraptır: 

Bu dünya kimseye kalmaz bilesin 
Er geç kuyusunu kazar herkesin 
Tut ki, Nuh kadar yaşadın zorbela 
Sonunda yok olacak sen değil misin? (Hayyam, 2003:161) 

Sevgiliyle sabah içmedeyiz, saki; 
Biz Nasuh tövbesi bilmeyiz, saki; 
Yeter okuduğun Nuh hikâyesi 
Hemen dolsun huzur kâsemiz saki.(Hayyam, 2003:172) 

 

Mevlânâ (Rûmî)  ise, ünlü eseri Mesnevi’de Nuh ve Tufan Olayı’na 
en değişik perspektiften yaklaşan şairlerden biridir. Sadece Mesnevi’de 
üç yüze yakın yerde Nuh ve Tufan’a değindiği için hepsini yazma 
imkânımız yok. Bu sebeple konunun anlaşılmasına yetecek alıntılar ile 
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yetinilecektir. Onun imgeleri, yukarıda bahsi geçen kalıplar, teşbih ve söz 
sanatlarının ilk üç maddesine hiç uymaz ve tamamen özgündür. 
Mevlânâ, Mesnevi’nin öyküleyici anlatım olanaklarından yararlanmıştır. 
Mevlânâ, insan ruhundaki fırtınaların Nuh Tufanı ile boy ölçüşecek 
büyüklükte olması ile yetinmeyip yüzlerce kez daha büyük olduğunu 
belirtir: 

Ruh denizlerinde öyle kuvvetli dalgalar olur ki  

Nuh Tufanı’ndan yüzlerce defa üstündür. (Mevlânâ, 1997:1373) 
 

Bazen de suyun konumu üzerinden suyun vasfının 
değişebileceğine vurgu yapar. Bu vasıflar “helâk-felâh” gibi zıt ve uç 
noktalardır: 

Suyun gemi içinde olması geminin helâkidir.  

Gemi altındaki su ise gemiye; geminin yürümesine yardımcıdır. (Mevlânâ, 
1997:70) 

 

Mevlânâ, kurtuluşa ermek için ariflerin sözüne lafı uzatmadan 
uymak gerektiğini Nuh’a uymayan oğlu Ken’an üzerinden atıfta 
bulunur: 

Nuh’un Gemisi’nde yüzgeçlik bahsini bırak!  

Bu bahse girersen Ken’an’a benzersin. (Mevlânâ, 1997:107) 

Nuh, “Kendine gel, buna belâ tufanının dalgası derler.  

Bugün yüzme bilenin eli, ayağı bir işe yaramaz.“ dedi. (Mevlânâ, 1997:86) 
 

Yeri gelince Tufan, kılıcın farklı bir tezahürü olur: 

Nuh, ondan kılıç isteyince Tufan dalgası,  
Allah’ın kudretiyle kılıç kesilmiştir. (Mevlânâ, 1997:285) 

1.1.2. Klasik Kürt Edebiyatı: 
Klasik Kürt Edebiyatının iki büyük şairi (Ehmedê Xanî ve Melayê 

Cizîrî ) üzerinden Nuh ve Tufan’a baktığımızda ise Xanî’nin ölümsüz 
eseri Memûzîn’de Tufan’ın, en ilginç imgeye aracılık ettiğini görürüz. 
Memûzin’de, Mîr’in kızı ve aynı zamanda Zîn’in ablası olan Sitî Banû, 
muradına erer ve tahtırevanda büyük bir kitle tarafında eller üstünde 

 

taşınmaktadır. Xanî, Sîti Banû’yu omuzlarda taşıyan coşkulu kitleyi 
“Tufan”a; prensesin taşındığı tahtı da “Nuh’un Gemisi”ne benzetir: 

 
Nageh gerîyabi Cûdî meftûh 
Dergahê kerem ligeştîya Nûh 
Ew textê rewân wekî gemîbû 
Behrâkubi ser ket, âdemîbû(Xanî, 1968:188) 
Aniden Cudi dağında açıldı,  
Nuh Gemisi’nin önünde cömertlik kapısı. 
O tahtırevan bir gemi gibiydi.  
Üzerinde yüzdüğü deniz ise insan denizi. (Xanî, 1968:188) 

 

“Aşkın Piri” olarak bilinen Melayê Cizirî ise ünlü eseri Dîwan’da 
Nuh’un uzun ömrüne3 atıfta bulunup o uzun ömre rağmen nihayetinde 
Nuh’un eceli tattığını, dünyanın kimse kalmayacağını dolayısı ile fırsat 
ayağa gelince değerlendirmek gerektiğini telkin eder. Böylece Mela, 
Hayyam ile aynı kaygıyı taşıyıp sakiyi şarap servisinde gecikmekle itham 
eder ve Horatius4 ile şiirde aynı safta buluşmak suretiyle “carpediem”5 
der: 

Tali’ kutêt û furset mühlet linik heram e, 
Min ‘umrê Nûh înîne wersaqiyo bilez xweş!(Cizîrî, 2010:318) 
Talih (bir kez) kapıyı çalınca mühlet verip o fırsatı kaçırmak haramdır. 
Nuh’un (uzun) ömrüne sahip değilim saki; durma, çabuk mey getir!6 

1.1.3. Klasik Türk Edebiyatı  
“Nuh, tufan ve gemi” metaforları hem klasik Türk edebiyatının 

hem Türk halk edebiyatının hem de modern edebiyatının sıkça değindiği 
metaforlardır. Klasik edebiyat üzerinden bakarsak; 

Büyük şair Fuzûlî, Nuh ve Tufan Olayı’na sıkça değinen şairlerin 
başında gelir: 

Gözüm merdümleri çoktan kılarlar da'vi-i 'aşkun 
Ne hâcet yaşların sormak anarlar Nûh Tûfânı’n. (Tarlan, 2004:583) 
Gözbebeklerim, çoktan beri sana aşık olduklarını iddia ederler. 
Yaşlarını sormaya hacet yok; Nuh Tufanı’nı görmüşler ve onu hatırlarlar. 

                                                 
3  Eski Ahit, Yaratılış 10, 29: “(Nuh) toplam dokuz yüz elli yıl yaşadıktan sonra öldü.” 
4  Quintus Horatius Flaccus (M.Ö 65-M.Ö 8) 
5  Latince “Anı yaşa” 
6  Kürtçeden çeviri: A.Hakim ZEYREK 
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"Yaşlarını sormak"taki yaş hem kaç yaşında olduklarını sormak 
hem de “Tûfan” kadar yaş döktüklerini tevriyeli bir şekilde dile 
getirmektir. 

 

Fuzûlî, Tufan gibi büyük bir olayın bile küfür ehline etki 
etmeyeceğini, arif kişilerin ise Tufan’a gerek duymadan gerçeğe vakıf 
olabileceklerini düşünür: 

"Ehli-i tûğyâne eser eylemez girye-i Nûh 
Gerçi her dem oları vâkıf-ı Tûfan eyler'''  (Uzun, 2019) 
Küfür ehline Nuh’un Tûfan’ı bile etki etmez 
(Arif olan kişi) ise her zaman işin sırrına vakıf olur.  
(Bunun için Tûfan’a gerek yoktur.) 

 

Şair Nev’î de Fuzûlî ile aynı fikirdedir, yalnız Fuzûlî’den farklı 
olarak Tufan’ın kötü kişiye karşı etkisiz olabileceğini, hak yolundan 
çıkmış kişiyi balığa benzeterek dile getirir: 

Keştî-i Nûh’ın’iderbahr-i fenâya gark olan 
Mâhî-i deryâider mi mevc-i tûfândan hazer(Arzı, 2018:37) 
 
Nuh’un Gemisi, kötülük denizine boğulmuş kişiyi ne yapsın; 
Hiç balık dalgadan çekinir mi? 

Fuzûlî, tufan yaşamak için suya gerek olmadığını, çünkü selvi 
boyluların da insanı bela tufanına gark edebileceğini söyler: 

Her sehî-kad cilvesi bir seyl-i tûfân-ı belâ 
Her hilâl-ebrû kaşı bir ser-hat-ı meşk-i cünun (Tarlan, 2004:520) 
Her selvi boylunun nazı bir bela tufanı, 
Her hilal kaşlının kaşı, delilik öğreten metnin başyazısıdır. 
 
Bazen de Nuh’un Gemisi’ni, onu dertlerden kurtaracak bir kadehe; 
Tûfan’ı da şaraba benzetir: 
 
Hücum-ı gamda mana anı etdizevrak-ı mey  
Kim etmedi anı Tûfân olanda keştî-i Nuh (Tarlan, 2004:166) 
Gam bana hücum ettiği zaman zevrak-ı mey yani şarap kayığı bana Tufan 
gününde Nuh'un Gemisi’nin yapmadığı bir şeyi yaptı. (Yani) beni Tufan gibi 
üzerime yüklenen gamdan kurtardı. 

Şairi gamdan kurtaran şarap tasavvufi şaraptır. 

 

Tûfan ve Nûh’a en fazla atıfta bulunan diğer Türk şair Nesîmî’dir: 

Nûh’un gemisi işte kim yaklaştı tûfân kopmağa  
Seyl-âb-ı şevkun şöyle kim bu çeşm-i giryanakıtur. (Sertkaya, 2006:48) 
(Ey sevgili) senin aşkınla akan gözyaşım neredeyse tufan koparacak 
Nuh’un Gemisi işte; (ancak ona binersen) kurtulabilirsin.  
(Seni kurtaracak olan kavuşma gemisidir.) 

Kaynadı uştenurum 'aşk ile cûşa geldi 
Gör bu  tûfân içinde Nûh’um û hem necatım  (Sertkaya, 2006:93) 
Isındı işte tandırım (fırınım), aşk ile coştu, 
Gör ki ben Tufan’da hem kurtuluşum hem Nuh’um. 

 

Yukarıda şair, yâr yoluna döktüğü gözyaşından Tufan’ın 
koptuğunu, ancak şair yâre kavuşursa gözyaşlarının dineceğini; 
sevgilinin de ancak ona vararak kurtuluşa ereceğini ve neticesinde çift 
taraflı bir murat hâsıl olacağını dile getirir. 

Nesîmî, bazen de olaya çift perspektiften bakar. Tufan’a maruz-
müdahil ve mümin-kâfir izafî penceresinden bakar: 

 
Âşık ol âşık ile bil mantık-ı aşkun dilini  
Mü'mineNûh-ı necat kâfire Tûfandidiler. (Ayan, 1990:145) 
Âşık ol âşık ile bil aşkın mantığının dilini 
(Zira) İnananlar için Nûh’a kurtuluş, kâfir için ise Tûfan dediler.  

 

Nesîmî de Tufan’ın kopuşunu kendi gözyaşlarına bağlama 
mazmununu kullanır: 

Çeşmimedidimfirâkundananun çok ağlama  
Nâgehân Tûfân kopar mülk-i cihânı su dutar. (Ayan, 1990:162) 
 Gözüme dedim yardan ayrılık için çok ağlama 
(Yoksa) ansızın Tufan kopar, tüm dünyayı su kaplar. 
 
Ahanyaşumfirâkundan meni gark eyledi suya  
Gözümün yaşını gör kim ne seyl ahar ne Tûfân’dur. (Sertkaya, 2006:127) 
Ayrılıktan akan gözyaşım beni suya boğdu, 
Akan gözyaşımı gör ki bu ne sel ve ne Tufan’dır. 
 
Kaynadı ‛ışkuntenurı ‛alemi gark eyledi  
Gör bu Tûfânıdidüm ‛ışkun budur Tûfândidi.  (Sertkaya, 2006:127) 
Kaynayan aşk fırını âlemi sarmak üzeredir.  
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Oysa aşkı arayan kişi aşkın kaynayan bir tufan olduğunu bilmelidir.  
 

Aşk, fırına benzetilmiş. 

Kadı Burhâneddin ise Nuh’un uzun ömrünü yâr yolunda ağladığı 
en kısa ağlayışına benzeterek mübalağayı başka bir boyuta taşır: 

 
Bin yılda eger Nûh yaşadı ise bin yaş  
Ol yaş bana bir lahzada memnuh degül mi? (Ergin, 1980:405) 
(Eğer) Nuh bin yıl yaşadıysa, o bin yıl 
Benim yâr yolunda döktüğüm kısa bir andan ibaret değil midir? 
 
Niçek’ömürkısayise uzun kıluruz biz  
Hemîşe toludur ellerümüzde Nûhayagı (Harmancı, 2011:57-68) 

 

Kısacık ömrü, eldeki Nuh kadehi ile uzatabileceğine inanan bir 
hayat görüşü üzerine kurgulanan yukarıdaki Kadı Burhâneddin beyti,  
mitolojik anlamda Nuh ile şarabı icat ve süreç noktasında 
eşleştirmektedir. (Harmancı, 2011:62) 

Muhibbî, Nuh Tufanı-gözyaşı mukayesesini bir adım daha ileri 
götürür: 

Gözlerüm yaşına dirsem tan‘ mıdur Tûfân-ı Nûh 
Katredür yanında cem‘ itsem yidideryâyı ben (Muhibbi, 1980:369) 
Gözlerimin yaşına Nuh Tufanı dersem ayıp mıdır? 
Yedi denizi toplasam yanında damla kalır. 
 
Muhibbî gönlü, gözyaşı tufanında yüzen gemiye benzetir: 
 
Bahr-ı eşk içre sefîne-i dil  
Seyrider Keştî-i Nûh mudur? (Arzı, 2018:36) 
Gönül gemisi gözyaşı denizinin içinde 
Yüzen (seyreden) Nuh’un Gemisi midir? 

Başka beyitte gemiye telmihte bulunulan kavram tevhit inancıdır: 
 
Bahr-i zâta sefînedir tevhîd 
Pîrideryâ-şinâs Nûh mudur? (Arzı, 2018:35) 
Tevhit, insanlık denizinin gemisidir.  
Onun piri ise deniz üstadı Nûh’tur. 

 

 

Şair Cevrî ise Nuh’un Gemisi’nin bile aşk tufanı ile baş 
edemeyeceğini, dolayısıyla kurtuluş hayali olanlara aşktan uzak durma 
telkininde bulunur: 

Tayanmaz Keştî-i Nûh-ı hired tûfânın aışkun 
Necâtümmîdin istersen o sâhildengirîzân ol. (Ayan, 1981:154)                                                         
Nuh’un akıl gemisi (bile) aşkın tufanına dayanmaz, 
Kurtuluş ümidi istiyorsan o aşk sahilinden ırak ol! 

 

Nailî, Nuh’un uzun ömürlü olmasını, yâre kavuşarak geçen bir an 
ile ilişkilendirerek dile getirmiştir: 

Visalinle güzârân bir deme dîvân-ı kısmetde 
Berât-ı ıyş-i Cem menşûr-ı ömr-i Nûh yazmışlar. (Yiğit, 2019:237) 
(Ey sevgili sana) kavuşma anında geçen bir ana, bezmielestte 
Cem’in içki meclisinin izni ile Nuh’un ömrünün uzunluğunu yazmışlar. 

 

Başka bir beyitte şair, Peygamber’in gemi yapması olayına atfen, 
“eğer gönül gemisi sevgiliye duyulan aşk denizinde yüzseydi cananın 
güzelliği Nuh Peygamber’e can mülkünü dahi denize attırırdı” diyerek 
mübalağa etmektedir:  

Nûh’u ede raht-efgen-i can mevce-i hüsnün 
Fülk-i dili aşkın gibi deryada bulunsa (Yiğit, 2019:237) 
(Eğer Nuh’un ) gönül kayığı (senin) aşkın gibi denizde bulunsa 
Güzelliğinin dalgaları, Nuh’u cankurtaran yerine can döken eder. 

Nuh ve Tufan’a değinen diğer bazı şairlerin şiirlerinden beyitler: 

Ahmedî: 

Her kirpügüm ucundan ahar Nîl ile Furât 
Tûfâna viriser bu cihânı eger yaşum (Ahmedî, ?:474)                                        
Her kirpiğimin ucundan bir Nîl ile Fırat nehri akar, 
Eğer gözyaşım bu cihanı Tufan’a verse (yeridir). 
 
Fehîm-i Kadîm: 
Dîde-i Nûh’uz ki âşûb-ı cihândırgiryemiz 
Belki Tûfân’a dâhi  âfet-resândırgiryemiz(Felek, 2007: 55) 
Nuh’un gözbebeğiyiz ki dünyayı karıştıran bizim gözyaşımızdır, 
Belki Tûfan’a dahi ulaşıp âfete yol açan bizim gözyaşımızdır. 
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Taşlıcalı Yahya Bey:                                                                                                  
Senûnanbâr-ı vücûdundaki nefsün gibidür 
Keşti-i Nûh-ı Nebî’ye zarâr iden kesegen(Arzı, 2018:36) 
Senin nefsin gemiyi delmeye çalışan kemirgen gibi, 
Vücuduna zarar vermeye çalışıyor. 
 
Bağdatlı Rûhî: 
Mâr ise ‘adû biz yed-i beyzâ-yıkelîmüz 
Tûfân ise dünyâ gamı biz geştî-i Nûh’uz(Arzı, 2018:34) 
Düşman yılan ise biz Mûsâ’nın beyaz eliyiz.  
Dünya derdi Tûfan ise biz Nûh’un Gemisi’yiz. 
 
Nev‛îzâdeAtâî: 
Mededsâkiyâ irdi tûfân-ı hâb 
Pür it keştî-i Nûh’anûhî şarâb(Kuzubaş, 2009:164) 
Yetiş saki, uyku tufanı bastı. 
Şu Nuh’un Gemisi’ne (kadehe) yıllanmış şaraptan koy. 
 
Şeyhî: 
Hasretinden sanema bağrımıza kan dökülür 
Sanki Nûhâfetidir bahrine Tûfân dökülür (Mutlu, 2012:37) 
Ey sevgili hasretinden bağrımıza kan dökülmektedir, 
Sanki Nuh âfetidir de denizine Tufan dökülmektedir. 
 
Nâbî: 
Bu tufanzâr-ı hestîde ben ol keştî-i Nûh’um ki 
Nefes bâlâ-yı serde bâd-bân ruhum re’isümdür.  
Kim teşne-i zülâl-i lebin oldu ey sanem 
Tufan-i Nuh’u görse olur çeşmine serab(Yıldırım, 2004:23) 
Bu tufan dünyasında ben Nuh’un Gemisi’yim, 
Nefesim gemi yelkenini rüzgârı, ruhum ise geminin kaptanıdır. 
Kim berrak dudaklarına susamaya niyet etti ey sanem, 
Nuh Tufanı’nı görse onun gözüne serap olur. 
 
Arpaeminizâde Sami: 
Müşrikîni garka-yâb eyler bu dem ümmîdümüz 
Mü’minînünseyl-i eşk-i çeşmi Tûfân olmada 
Ümidimiz bu zamanda ortağını boğmadadır, 
Müminin gözyaşı seli (ise) Tufan olup akmadadır. 

 

Yaşarsa merdüm-i çeşmümmisâl-i Nûhider 
Cihânı garka-i Tûfân-i girye ser-tâ-ser (Arpaeminizade Sami, 2019) 
Gözbebeklerim yaşarsa Nuh gibi (uzun) yaşar, 
Dünyayı baştan başa gözyaşı tufanına boğar. 
 

Nedîm: 
Niyâz ü nâz ü nûş ü bahş ü ibrâm-ı kenâr ü bûs 
Bugün meclisde zevkin böyle Tûfân olduğun gördük 
Niyaz, nazlar, mey içmeler, lütuflar, busecikler için ısrarlar.  
Bugün mecliste bütün bu zevklerin Tufan misali coştuğunu gördük. (Nedîm, 
2019) 
 
Agâh: 
Sezâ ki ide leb-i cân-fezâsırûh ile bahs 
Ne rûh çeşme-i hayvân u ‘ömr-i Nûh ile bahs(Akpınar, 2006:214) 
(Yârin İsa gibi) can bağışlayan dudağı ruh ile bahs eder/yarışır, 
Ruhu da abıhayat ve Nuh’un ömrü ile yarışır. 
 
AzmîzâdeHaletî: 
Miyân-ı bahr-i gamdan keşti-i dil rûzgârıyla 
Kenâra çıkmak olur bir gün ammâ ‘ömr-i Nûh ister. (Özkul, 2019:54) 
Gam denizinin ortasından gönül gemisinin rüzgârıyla bir gün sahile çıkmak 
mümkün ama  
Nuh  ömrü gibi uzun bir ömür ister.” 

Sonuç 
Bu çalışmada Nuh ve Tufan Olayının kavşağında oturan üç büyük 

kültür ve dolayısıyla üç büyük edebiyatın şairleri ve şiirleri üzerinden 
kolektif bilinçaltına inilmeye ve Nuh-Tufan olayının sanatsal izlerinin 
peşine düşülmeye çalışıldı. Bu bahse konu kültürlerin, Nuh ve Tufan 
Olayı’nı edebi sanatlar ile bezeyerek çok değişik imge ve metaforlara 
konu ettiği görüldü. Her ne kadar halk edebiyatı ve modern edebiyat, 
farklı tezahürlerde de olsa “Nuh ve Tufan” metaforlarından yararlansalar 
da bu yazıda halk edebiyatı ve modern edebiyattan örnek verilmeyip 
klasik (divan) edebiyat ile örnekler sınırlı tutulmak zorunda kalındı. 
Sosyolojinin, mitolojinin, tarihin ve sanatın her katmanından beslenen 
edebiyatın, Nuh Tufanı’nı es geçmesi beklenemezdi. Nitekim bu olayın 
hem benzer mazmunlara aracılık ettiğini hem özgün imgelere kaynaklık 
ettiğini gördük. Türk, Fars ve Kürt ediplerinin; çoğunlukla Nuh’un uzun 
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ömrü, Tufan-gözyaşı mukayesesi, helâk-felâh seçimi, gemi-kadeh-şarap 
benzetmesi üzerinden Nuh ve Tufan’a atıfta bulunduğu görülmektedir. 
Hâfız, Fûzûlî ve EhmedêXanî gibi Nuh Tufanı’na özgün imgelerle 
değinen şairler de mevcuttur. Tufan-şarap teşbihlerinde bahse konu 
şarap (mey) iki çeşittir: Hayyam, Nedîm gibi şairlerde şarap, ilk 
anlamıyla yer alırken, Hâfız, Melayê Cizîrî gibi şairlerde ise şarap 
dünyevî anlamını yitirip sembolik ve tasavvufî bir anlam kazanır. 
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