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Girifl

Nuh Aleyhisselam

Bu kitap Nuh peygamber hakk›nda kültürümüzdeki kay›tlar› der-
lemeyi amaçlam›flt›r. 

Nuh peygamberden Kuran› Kerim’de, hadislerde, k›sas›’l-enbiya-
larda, fütüvvetnamelerde, tarih metinlerinde söz edilir, flecereler Nuh
peygambere dayand›rl›r. Nuh peygamberle ilgili ‹slami rivayetler ve
ayr›nt›lar ‹srailiyat metinlerinde kay›tl›d›r. 

‹slam dini Nuh’u peygamber kabul eder, halbuki Musevilik ve
Hristiyanl›kta Nuh sayg›n bir ihtiyar adamd›r, peygamber de¤ildir.
Türkçede bir insan›n inatç› oldu¤unu, fikrinden cayd›lamad›¤›n› ifade
etmek üzere “Nuh diyor Peygamber demiyor” tabiri kullan›l›r. Niçin
burada isimi verilen peygamber Nuh’tur da baflka bir peygember de¤il-
dir? Bunun aç›klamas›n› Müslümanlar›n Nuh’u peygamber kabul et-
mesine, buna karfl›l›k Musevilik ve Hristiyanl›kta Nuh’un pegamber
say›lmamas›na ba¤lamak gerekir. 

Musevilik öncesine ve çok tanr›l› dinler dönemine ait metinlerde
de Nuh ve Tufan hikayesi anlat›lmaktad›r: Bir Sümer destan› olan G›l-
gam›fl destan› Musevilik öncesine, çok tanr›l› dinler dönemine aittir.
G›lgamefl destan›; Nuh ve Tufan hikayesini anlat›r. G›lgamefl ve Nuh
ayn› olay›n farkl› dönem ve isimdeki kahramanlar›d›r. 
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Nuh’un tufan› hikayesi, yer küredeki iklim de¤iflikli¤ine iflaret
eder. Bu de¤iflim tüm canl›lar› etkiler. ‹nsanlar›n ve hayvanlar›n bir
k›sm› bu badireyi atlat›r ve hayat devam eder. 

Eski kaynaklara göre, Tufan sona erdi¤inde Nuh’un gemisi nerede
karaya oturmufltur? Ararat kelimesi üzerinde birkaç söz söylemek yerin-
de olur.1 Eski Ahit’in Yarat›l›fl bölümünde “rrt” harfleriyle yaz›lm›fl bir
kelime vard›r. Tufandan sonra Nuh’un gemisinin burada karaya oturdu-
¤u yaz›lm›flt›r. Bilindi¤i gibi, Sami kökenli dillerde sessiz harflerin ara-
s›nda sesli harfler bulunmamaktad›r. “rrt” harfleri hatal› olarak “Ararat”
fleklinde okunmufl ve “Ararat” fleklindeki okunufl yayg›nlaflm›flt›r. As-
l›nda, “rrt” harfleriyle kastedilen kelime “Urartu” kelimesidir. 

Tufan›n sonunu anlatan 8. bölümde olay flöyle geçmektedir: “Su-
lar yeryüzünden çekilmeye bafllad›. Yüz elli gün geçtikten sonra sular
azald›. Gemi yedinci ay›n on yedinci günü Ararat da¤lar›na oturdu.”2

Burada sözü edilen Ararat/Urartu, Mezopotamya’dan Güneydo¤u To-
roslarla ayr›lan bütün Do¤u Anadolu ve yak›n çevresine egemen bir
krall›¤›n ad›d›r. Nitekim Eski Ahit’in krallar bölümünde (Krallar II:
35) Assur kral›n› öldüren o¤ullar›n›n “Ararat/Urartu ülkesine” kaçt›k-
lar› anlat›lmakta ve bu isim ile Assur’un ça¤dafl› Urartu Krall›¤›n›n ifa-
de edildi¤i aç›k bir biçimde anlafl›lmaktad›r.3 Yani Tevrat’ta “rrt” harf-
leriyle yaz›lan da¤ ve ülke ad› genel olarak Toroslar› da kapsayan da¤-
l›k Urartu co¤rafyas›yla ilgilidir. Ancak günümüzde bu isim A¤r› ile
iliflkilendirilmektedir.

Tekvin’e göre dünyadaki üç temel ›rk, Nuh’un üç o¤lu olan Sam,
Ham ve Yafes’ten neflet etmifltir. Bu üç o¤uldan Ham’› Nuh lanetle-
mifltir. Din yorumcular› bu olaya psiko-seksüel aç›klamalar getirmek-
tedir. 
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1 Nuh’un gemisinin karaya oturdu¤u yerin aç›klamas›n› Prof. Dr. Kemalettin Köro¤-
lu’na borçluyum. 

2 Kutsal Kitap: Eski ve Yeni Antlaflma (Tevrat, Zebur, ‹ncil), Yeni Yaflam Yay›nlar›, ‹s-
tanbul 2001. 

3 M. Salvini, “Urartu Tarihine Genel Bir Bak›fl / An Overview of Urartian History",
K. Köro¤lu, E. Konyar (ed), Urartu: Do¤u'da De¤iflim / Transformation in the East, Ya-
p› Kredi Yay›nlar›, ‹stanbul 2011, s. 74-106.



Aflurenin ilk defa Nuh’un gemisinde piflen bir yiyecek oldu¤u ri-
vayet edilir: Nuh’un gemisinde yiyecek kalmad›¤›nda kilerdeki son k›-
r›nt›lar toplan›r, piflirilir ve aflure ortaya ç›kar. 

Bugün okunan hutbelerde renkli ve canl› biçimde Nuh peygam-
berden söz edildi¤ine flahit oluyoruz. Mesela, 1985-1990 y›llar› aras›n-
da ‹stanbul Akatlar’da Karanfilköy camiindeki Karadenizli imam, Ka-
radeniz a¤›z›yla Nuh’un gemisindeki olaylar› flöyle anlat›yor: “Cemuye
pinmufller… Gemiye binmifller. Gemi bir süre sonra kokmaya baflla-
m›fl. Nuh aleyhisselam Allah’a yalvarm›fl, ya Rabbi ne yapaca¤›m de-
mifl. Allah da ona seslenmifl, ben sana bunu temizleyecek bir hayvan
gönderece¤im demifl. Ve domuzu göndermifl. Nuh teflekkür etmifl, pek
memnun olmufl. Fakat fleytan bofl durmuyor. Haz›r domuzu bulmuflken,
domuzu s›rt›ndan s›vazl›yor ‹blis. Ve fare do¤uyor. Nuh tekrar Cenab›
Hakka yöneliyor, çünkü fare gemiyi kemiriyor, gemi su almaya bafll›-
yor. Cenab› Hak, sen de aslan› s›vazla diyor. Kedi ç›k›yor. Kedi fareyi
avl›yor ve mesele kapan›yor.”

Günümüzün yaflayan sözlü kültüründe de Nuh peygamberden söz
eden f›kralar›n üretildi¤ini görürüz. Nuh ile ilgili bir f›kra flöyle:

“Bir yerde çok yo¤un bir ya¤mur ya¤m›fl, ard›ndan da sel felaketi
bafllam›fl. Adam›n biri sele kap›lm›fl, baflka bir adam da tam bo¤ulmak
üzere iken onu kurtarm›fl. Bu görüntüler bir kameraya tak›lm›fl tabiî.

Sonuçta kurtar›c› adam medyatik olmufl. Kanal kanal dolafl›p ha-
berlerde bo¤ulmakta olan adam› selden nas›l kurtard›¤›n› anlatma¤a
bafllam›fl. Kurtar›c› adam bu ifli o kadar çok sevmifl ki sonunda ifli daha
da ilerletmifl ve ülkenin en meflhur uzmanlar›ndan biri olmufl. Art›k
bir sel uzman› olarak vilayet vilayet gezip konferanslar veriyormufl.
"Selden korkma, bo¤ulmaktan kork" gibi lâflar ediyormufl...

Ancak bir konferansa daha giderken yolda trafik kazas› geçirmifl
ve vefat etmifl. Öbür dünyada yapt›¤› iyiliklerden dolay› adam› hemen
cennete alm›fllar. Adam cennette çok mutluymufl ama, onu en çok
mutlu eden fley sel hakk›nda konferans vermek oldu¤u için ve orada da
bu imkân› bulamad›¤› için, git gide can› s›k›lma¤a bafllam›fl.
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En sonunda cennet mele¤inin yan›na ç›km›fl ve ondan kendisine
konferans ayarlamas› için ricada bulunmufl. Cennet mele¤i bir fleyler
düflünürüz demifl. Ancak adam cennet mele¤ini rahat b›rakmam›fl,
konferans verdirsin diye devaml› aram›fl. Ve cennet mele¤i pes ederek
kendisine bir konferans planlam›fl. Adam azimle konferansa haz›rlan-
m›fl ve konuflma yapaca¤› günü iple çekme¤e bafllam›fl. Nihayet o müt-
hifl an gelmifl... Adam kürsüye ç›km›fl... Tam konuflmas›na bafllayacak-
ken cennet mele¤i yan›na gelerek kula¤›na bir fley f›s›ldam›fl.

Söyledi¤i fley fluymufl adama cennet mele¤inin: “Bana bak burada
selden konuflurken, dünyada sallad›¤›n gibi sallama, en önde Nuh ale-
hisselam oturuyor ona göre...”

Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali

2013
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Tarih Metinlerinde Nuh
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15. Yüzy›l Osmanl› Kroniklerinde 
Nuh Aleyhisselam

Necdet Öztürk*

‹slam tarihi kaynaklar›nda oldu¤u gibi Osmanl› tarihi kaynakla-
r›nda da Allah ve elçisi Hz. Muhammed adlar› s›kça geçer. Baz› olay-
lar, Kur’an’dan ayetlerle veya Hz. Peygamber’in hadisleriyle aç›klan-
maya çal›fl›l›r. ‹slam askerlerinin, say› ve donan›m bak›m›ndan kendi-
lerinden çok üstün düflman kuvvetlerine karfl› kazand›klar› zaferlerin,
Allah’›n yard›m›, onun gönderdi¤i manevi kuvvetler (melekler ordu-
su) ve Hz. Peygamber’in mucizesi sayesinde oldu¤una vurgu yap›l›r. ‹n-
celedi¤imiz 15. yüzy›l Osmanl› kroniklerinde Hz. Muhammed’den bafl-
ka baz› peygamber adlar› da geçmektedir. Osmanl› tarih yazarlar›, en-
der görülen olaylar›, tabii afetleri, peygamberler devrindekilerle k›yas-
layarak okuyucuya sunarlar. Baz› olaylar›n kronolojisini, ‘flu peygamber
zaman›ndan flu kadar y›l önce/sonra meydana geldi’ fleklinde haber ve-
rirler. 

Bu yaz›m›zda, alt› büyük peygamberden biri olan Nuh Aleyhisse-
lam ad›n›n 15. yüzy›l Osmanl› kroniklerinde hangi vesilelerle geçti¤i-
ni, metinleri ile birlikte verece¤iz. 
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Nuh Aleyhisselam

Âdem’in yeryüzüne iniflinden iki bin iki yüz elli y›l geçince dünyaya
geldi. Bin y›l milleti do¤ru yola ça¤›rd›ysa da ancak birkaç kifli buna inand›-
lar. Sununda gemi yapt› ve meflhur ‘tufan hadisesi’ oldu. Gemi, Musul’a
yak›n olan Cudi Da¤›’nda karaya çekilip tufan yat›flt›. Gemideki insanlar
d›flar› ç›k›nca hepsi öldü. Ancak Nuh Peygamber o¤ullar›ndan Sam, Ham
ve Yafes kald›. Sam, Araplar›n babas›d›r. Ham, Zencilerin babas›d›r. Yafes
de Türklerin atas›d›r. Osmano¤ullar›n›n soy kütü¤ü Türklerin atas› olan Ya-
fes’e ç›kar. Sam ile Ham’dan türeyenlerin durumlar› daha genifl tarihlere b›-
rak›l›p, esas konuya giriflildi. 

Nuh Peygamber, ya¤mur ya¤d›rmaya yarayan ‘yadatafl›’n› [Eskiden
usulüne göre kullan›l›nca ya¤mur ya¤d›rd›¤›na inan›lan bir tafl, ya¤murtafl›]
Yafes’e vererek misk kokulu ›rmak boylar›na gönderdi. (Bayatl› Mahmud
O¤lu Hasan, Câm-› Cem-Âyîn [CCÂ], sad. K›rz›o¤lu Fahrettin, At-
s›z’›n Osmanl› Tarihleri I’de, ‹stanbul 1949, 381)

Sultan II. Bayezid devri (1481-1512) tarihçilerinden Bayatl›
Mahmud o¤lu Hasan’n›n Nuh Peygamber hakk›nda verdi¤i bu özet
bilgilerden sonra, Nuh ad›n›n 15. yüzy›l Osmanl› tarihlerinde hangi
nedenlerle geçti¤ini flu bafll›klar alt›nda veriyoruz: 

1. Olaylar›n kronolojisinde

Yukar›da da söylendi¤i gibi baz› peygamber adlar›n›n Osmanl› ta-
rih metinlerinde zikredilme nedenlerinden biri, olaylar›n tarihlenme-
si ile ilgilidir. Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye göçü ‘hicret’
olarak kabul edilmifl ve ‹slam dünyas›nda olaylar›n tarihlendirilmesi
buna göre yap›lm›flt›r. H›ristiyan dünyas›nda ise, Hz. ‹sa’n›n do¤du¤u
tarih ‘milat’ olarak kabul edilerek olaylar›n kronolojisi, ‹sa’dan/Mi-
lat’tan önce/sonra (‹Ö./‹S.; MÖ/MS.) diye tarihlendirilmifltir. ‹slam
âleminde bu bilinen ‘hicri takvim/kronoloji’ d›fl›nda baflka tarihlendir-
meler veya kronolojik dönemlendirmeler de mevcuttur. Bunlardan bi-
ri, yaz›m›z›n konusu olan Nuh Aleyhisselam’a göre yap›lan›d›r. Bunun
baz› örneklerini Osmanl› kronikleri ile çal›flmaya dâhil etmedi¤imiz
Osmanl› takvimlerinde görebiliyoruz. 
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Fatih Sultan Mehmed devri flair ve tarihçilerinden Enverî’nin (ö.
1465’ten sonra) 22 kitaptan oluflan Düstûrnâme adl› eserinin 19-22. ki-
taplar›, Osmanl› tarihi ile ilgilidir. O, Osmano¤ullar›n›n fleceresini
vermeden önce Âdem Peygamber’den bafllayarak ‹slam tarihinde mey-
dana gelen olaylar›, kronolojik tasnif düzeninde özet olarak anlatm›fl-
t›r (Düstûrnâme-i Enverî [DE: 2003], haz. N. Öztürk, ‹stanbul 2003, 3-
21). Onun eserindeki flu beyitler bu konuda bir fikir verebilir:

Âl-i Osman on tokuzunc› kitâb
Geldi bunda zikr idelüm fasl u bâb
‹flbu târîh ibn-i Abbâs’un durur
Kim k›sasdan eflref-i nâsun durur
Çün hübût eyledi Âdem ol zamân 
K›lay›m andan berüsini beyân
Nuh’a Âdem’den gelince bellü bil 
‹ki bin iki yüz elli alt› y›l
Nuh u ‹brâhîm aras›n bilinüz 
Geldi târîh içre bin befl yüz tokuz
Andan irince Halîlü’llâh’a bil 
Befl yüz hem altm›fl befl ola y›l
Andan irince Süleymân’a zamân 
Befl yüz otuz alt› y›ldur bî-gümân
Andan iriflince Zülkarneyn’e pes 
Yidi yüz on yidi y›ldur sözi kes
Anda kim Îsâ-y› rûhu’llâh gelür 
Y›l kim üç yüz altm›fl tokuz olur
Beyn-i ‘Îsâ Ahmed-i fahr-› enâm 
Befl yüz elli bir y›l olm›fldur tamâm
Çün Muhammed Seyyid-i ‘âlem vücûd
Buld› cem‘ idem bun› iy ehl-i cûd
‹nüben Âdem tog›nca ol Resûl 
Bun› târîh içredür ehl-i usûl
Befl bin ü tokuz yüz olm›fldur tamâm 
Altm›fl yidi y›lile ve’s-selâm
Altm›fl üç y›l Seyyid-i ‘âlem yaflar 
On y›l idüben gazâ hâke düfler

(DE, 2003: 3-4)

Emine Gürsoy Naskali • 9



Enverî’deki bu bilgilerin daha ayr›nt›l›s›n›, eserini 15. yüzy›l›n
sonlar›nda yazan tarihçi Âfl›k Paflazade’de buluyoruz. Bu eserdeki Nuh
Aleyhisselam tufan› ile ilgili malumat flöyledir:

Ol tarihleri beyan eder kim Nuh Peygamber Aleyhisselam ve tufan›n-
dan Hazret-i Muhammed Mustafâ sallallâhu aleyhi ve seleme de¤in ne vâ-
ki’ olmufldur, anlar› beyan eder.

Birinci tarih: ‹skender’indir. Nuh Aleyhisselam tufan›ndan ‹skender’e
de¤in iki bin yedi yüz doksan iki y›l, yüz doksan üç gündür. 

‹kinci tarih: Raklatyanus’undur ki Acem ona Takyunus der. Ve bu
K›btîlerin âh›r padiflahlar›d›r ki M›s›r’da olur idi. Tufandan Raklatyanus’a
de¤in üç bin üç yüz seksen yedi y›l, üç yüz dokuz gündür. 

Üçüncü tarih: Tufandan Hazret-i Resûl sallallâhu aleyhi ve sellem hic-
retine de¤in üç bin yedi yüz yirmi befl y›l ve k›rk alt› gündür. 

Dördüncü tarih: Yezdicird tarihidir ki Acem mülkünün âh›r padiflah›-
d›r. Tufan ile bu tarih ortas› üç bin yedi yüz otuz befl y›l, yirmi üç gündür. 

Bu dört tarihte ulema bi’l-külliye ittifak etmifllerdir ki hergiz biri birine
muhalefet etmemifllerdir.

Ve bu zamanda ki tarih sekiz yüz seksen (1481/82) alt›d›r. Ve k›yâme-
te de¤in bu tarih üzere amel olur.

Ve eydürler ki Âdem hübûtundan Nuh Aleyhisselam tufan›na de¤in iki
yüz k›rk iki y›ld›r. Ve tufandandan ‹brahim Nebî’ye de¤in yani mevlûduna
de¤in iki bin sekiz yüz bir y›ld›r. 

Ve Ebû Sâlih rivayeti Abbas radiyallâhu anhdan, Âdem’den Nuh’a de-
¤in iki bin iki yüz y›ld›r. Ve Nuh’tan ‹brahim Aleyhisselam’a de¤in bin
iki yüz k›rk üç y›ld›r. 

Ve ibn-i Ebî Hayseme, Zühür’den rivayet eder ki: Çün Âdem Aleyhis-
selam Cennet’ten daflra ç›kt›, andan o¤lanlar peydâ oldu. Âdem’den ötürü
tarih yazd›lar Nuh zaman›na de¤in. Nuh Aleyhisselam’dan sonra tarih ey-
lediler. Ve andan ‹brahim Aleyhisselam nâr›na de¤in tarih yazd›lar. (Âfl›k
Paflazade Tarihi [ÂPT], haz. N. Ats›z, Osmanl› Tarihleri I, 1949: 252-
253)
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2. fiecerelerde

a. Osmanl› flecerelerinde

Osmanl› kronik metinlerinin tamam›nda Nuh Peygamber’in ad›
Osmanl›lar›n fleçeresi/soy kütü¤ü dolay›s›yla geçmektedir. CCÂ, 1949:
381), Âfl›k Paflazade (ÂPT, 1949: 92), Mehmed Neflrî (Cihannümâ
[NT, 2008], haz. N. Öztürk, ‹stanbul 2008, 6), Kemal (Selâtîn-nâme
(1299-1490) [SN, 2001], haz. N. Öztürk, Ankara 2001, 24), Oruç Be¤
(Oruç Be¤ Tarihi [OBT, 2008], haz. N. Öztürk, ‹stanbul 2008, 2), ano-
nim tarihler (Anonim Osmanl› Kroni¤i (1299-1512) [AOK, 2000], haz.
N. Öztürk, ‹stanbul 2000, 8) Osman’›n nesebini Nuh Peygamber’in
o¤lu Yafes’e ba¤larlar. 

Fatih Sultan Mehmed devri tarihçilerinden fiükrullah (ö.
1464’ten sonra) ise Osman’›n babas› Ertu¤rul’u O¤uz o¤ullar›nden bi-
ridir der ve k›rk beflinci göbekte Nuh o¤lu Yafes o¤lu Kay› Han o¤lu
Karahan Han o¤lu O¤uz o¤lu Gök Alp ile Nuh Peygamber’e ba¤lar.
(Behcetü’t-tevarih, Ats›z yay›n›, Osmanl› Tarihleri I, ‹stanbul 1949, 51)

Çün Süleyman togd› on befl y›l tamâm
Hicret ü târîholm›fl ve’s-selâm
Nuh’un ogul› ogul› didükleri Oguz 
Old› târîh içre müsteb‘ad bu söz
An› aydurlar Oguz ismiyle yâd 
Ana olm›fldur Süleyman asl ad
(DE, 2003: 10)

Karamanl› Niflanc› Pafla (Osmanl› Sultanlar› Tarihi, çev. ‹. Hakk›
Konyal›, Ç. N. Ats›z’›n, Osmanl› Tarihleri I’de, ‹stanbul 1949, 343) Os-
manl› nesebini yirmi birinci göbekte Nuh’un o¤lu Yafes’in çocuklar›n-
dan O¤uz Han’a ç›kar›r.

Neflrî’deki Osmanl› fleceresi

Bu büyük soy [Osmanl› soyu], Nuh o¤lu Yafes o¤lu Bulcas evlad›ndan
olan Kara Han o¤lu O¤uz’a, flu düzen üzerine ulafl›r: 

Ertu¤rul, babas› Süleyman fiah, babas› Kaya Alp, babas› K›z›l Boga,
babas› Bay-temür, babas› Ay-kutluk, babas› Tu¤ra, babas› Karaytu, baba-
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s› Sakur, babas› Bulgay, babas› Sunkur, babas› Tok-temür, babas› Yasak,
babas› Cemendür, babas› Ay-kutluk, babas› Turak, babas› Kaz Han, baba-
s› Yasuv, babas› Yalvac, babas› Bay-bey, babas› Tu¤ra, babas› Tokmufl, ba-
bas› Güc, babas› Artuk, babas› Kartar›, babas› Cim-keymür, babas› Turc,
babas› K›z›l Boga, babas› Yamak, babas› Bafl Boga, babas› Cumur-mir, ba-
bas› Bay-su, babas› Tu¤ra, babas› Sevinç, babas› Çar Boga, babas› Kurtul-
mufl, babas› Korhav, babas› Balcuk, babas› Komas, babas› Kara-o¤lan, ba-
bas› Süleyman fiah, babas› Korhulu, babas› Bozlugan, babas› Bay-temür,
babas› Tortum›fl, babas› Gök Alp, babas› O¤uz, babas› Kara Han, babas›
Zib-takoy, babas› Bulcas, babas› Yafes, babas› Nuh’dur. (NT, 2008: 30-
39)

Oruç Be¤’deki Osmanl› fleceresi

Tevârih-i Nesl-i Âl-i Osman Gâzi ibtidâ olup, ad›na hutbe okunaldan
hicretin sene 687, alt› yüz seksen yedi y›l›ndan tâ hicretin tokuz yüz y›l›na
gelince zamân›m›z›n padiflah› sultânü’l-‹slâm ve’l-müslimîn, sultânü’l-mü-
câhidîn Sultan Bayezid, ibn-i Sultan Mehemmed Han, merhum ibn-i Mu-
rad Han, ibn-i Sultan Mehemmed, ibn-i Sultan Bayezid, ibn-i merhum Sul-
tan Gâzi Murad Han, ibn-i Orhan, ibn-i Osman, ibn-i Er-tu¤rul, ibn-i
Gâzi Süleyman fiah, ibn-i Kaya Alp, ibn-i K›z›l Boga, ibn-i Bay›ntur, ibn-
i Ay Kolag, ibn-i Togar, ibn-i Kayn›tun, ibn-i Bay Sunkur, ibn-i Bak› Aga,
ibn-i Gök Alp, ibn-i Oguz, ibn-i Kara Han, ibn-i Ay Kutlu Aga, ibn-i To-
zak, ibn-i Kara Han, ibn-i Baysuk, ibn-i Togar, ibn-i Sevinç, ibn-i Çar Bo-
ga, ibn-i Kurtulm›fl, ibn-i Karaca Han, ibn-i Amud, ibn-i Karlu Oglan,
ibn-i Süleyman fiah, ibn-i Karahol, ibn-i Kolgay, ibn-i Bay Temür, ibn-i
Tos, ibn-i Çîn, ibn-i Mâçîn, ibn-i Yâfes, ibn-i Nuh Peygamber aleyhi’s-se-
lâm k›rk dört neferdir. Alâ-hâzâ ced-ber-ced ibn-i Yâfes’e gelince ki,
Nuh’un o¤ludur, o nesildendir. (OBT, 2008: 2)

Türkçe Anonim Tevarih’teki Osmanl› fleceresi

Târîh-i Nesl-i Âl-i Osman hikâyetinde getürmifller kim, Nesl-i Âl-i
Osman Gâzi ibn Er-tu¤rul ibn Süleyman fiah Gâzi ibn Kaya Alp ibn K›z›l
Bo¤a ibn Bay›ntur ibn Aykutluk A¤a ibn To¤an ibn Kaytun ibn Bay Sun-
kur ibn Bak› A¤aibn So¤ançak A¤a ibn Tok-Temür ibn Yas›k ibn Gök Alp
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ibn O¤uz ibn Kara Han ibn Kutluçak A¤a ibn Tozak, alâ-hâzâ otuz alt› ne-
ferdir ced be-ced ibn Yâfes’e ç›k›nca, kim Nuh’un o¤ludur, o nesilden ced-
be-ced Acem vilâyetinde padiflahlar idiler. (AOK, 2000: 8)

b. Kostantiniye krallar› flecerelerinde

Kostantiniye’ye Kantur’dan önce bey/kral olanlar flunlard›r: Kan-
tur’un babas› ‹lyan, onun babas› Hark›l, onun babas› ‹stepan, onun baba-
s› Mihal, onun babas› Kostantin, onun babas› Hark›l, onun babas› ‹stepan,
onun babas› ‹lyan, onun babas› Kostantin, onun babas› Kir Mihal, onun
babas› Terendefil, onun babas› ‹lyan, onun babas› ‹stepan, onun babas› Mi-
hail, onun babas› Kantur, onun babas› Buzantin, onun babas› Amlak,
onun babas› Kir Mihal, onun babas› Buzantin, onun babas› Yanko, onun
babas› Madyan, onun babas› Amlak, onun babas› ‹rem, onun babas› ‹vaz,
onun babas› Sam, onun babas› Nuh Aleyhisselam. Bunlar›n atalar› bunlar-
d›r ki zikrolundu. Kostantin’e bey oldular. (OBT, 2008: 111)

3. Tabii afetler ile savafltaki k›r›mlarda

Nuh tufan›

Eserini, 1490 y›l› olaylar›yla bitiren flair ve tarihçi Kemal, iki sa-
vaflta (Fatih’in Eflak seferi ile ‹skender Pafla’n›n Bosna ak›nlar›) Os-
manl›lar›n düflmana verdirdi¤i kay›plar› Nuh tufan› ile k›yaslamakta-
d›r:

Gelüp andan girü ‹flak’a geçdi 
Buluflup fiah Kazuklu’ya geçdi
K›lur dün basgun›n flâha o murdar 
‹flit kim ana n’etdi flâh-› dindar
Ki flöyle k›rd› flâh orada an› 
Bulara irdi san Nuh’un tufân›
Kim Efrenc kimisi Ungurus 
Düflürüp anda bile hem Âs u Rus
Buluflup eylediler bir ulu ceng 
Biribirine k›ld›lar özge âheng
S›d› anda gâziler anda ol lâ’îni 
Ne solun kod›lar ne de sag›n›
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fiu denlü k›rd›lar orada küffâr 
Olur küffârun ifli anda zâr
Akar sel gibi kan her bir aradan 
Yüzer kan gövde içre mâcerâdan
Sanas›n old› ol Nuh’un tufân› 
Yil alup göklere ç›kard› cân›
(SN, 2001: 174, 246)

Tarihçi Oruç Be¤ 1499 y›l›nda Tuna Geçidi’nde so¤uktan ve aç-
l›ktan insan ve attan k›r›lanlar› Nuh Peygamber tufan› ile mukayese
ediyor:

Çünkü bu zulümle bunlara dönüflte kudret satranc› bir oyun oynad› ki,
âlem halk›na ibret oldu. Tuna k›y›s›na gelecekleri zaman, 27 Cemaziyelev-
vel 904 Perflembe (10.01.1499 Perflembe) gecesinde Hakk’›n emriyle,
mazlumlar›n duas›yla, yetimlerin ah›yla bir semavi afet oldu ki, hiç bir ta-
rihte ve hiç bir zamanda olmam›flt›r. Öyle bir afet ki, Nuh Peygamber tufa-
n› gibi. Hut Peygamber zaman›nda fliddetli rüzgâr Âd kavmini helak etmifl-
ti. Onun gibi bir afet oldu. Tuna Suyu’nun öte k›y›s›na Tunca Geçidi der-
ler. Oraya vard›klar›nda flimflekler çak›p sonra öyle bir gök gürültüsü oldu
ki, atlar›n ve adamlar›n ödleri koptu.

So¤uktan ve açl›ktan yirmi binden ziyade adam ve atlardan da elli bin-
den ziyade at helak oldu. Hatta flöyle rivayet ettiler ki, açl›ktan atlar eyerle-
rini ve çullar›n› yediler. Ve kendileri birbirinin etini yediler derler. Adamla-
r›n so¤uktan elleri ayaklar› donup düfltü. Tuna’n›n berisine geçenler de yar›
kalmad› derler. Elleri ayaklar› düfltü derler. (OBT, 2008: 188)

Nuh Aleyhisselam devrinden beri görülmemifl zelzele

Âlemler padiflah› ebedi ve gayur padiflaht›r. Gayret edip onlara [kâfir-
lere] h›flm edip, nevruz günlerinde fliddetli bir f›rt›na esip, ya¤murlar ya¤›p,
dolular inip, y›ld›r›mlar flak›y›p büyük bir ‘zelzele’ oldu. Nuh, Hut, Salih ve
Lut Peygamberler devrinden beri hiç olmam›flt›. Hak Taala’n›n h›flm› yeti-
flip, o zelzeleden o kilise kubbesiyle y›k›l›p yerle bir olup afla¤› geçti. Yanko,
beyler, bey o¤lanlar› ve askerden kimler varsa ve ayr›ca keflifller, patrikler,
rahipler hepsi helak oldular. Ve o t›ls›mlar da hep helak oldu. fiimdiki zaman-
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da ki vard›r, Ayasofya’n›n yan›ndaki y›k›k kilise odur derler. Bu zelzele ki
oldu, kilisenin d›fl›ndaki halk kurtuldu. Gördüler ki hâl böyle oldu, hepsi da-
¤›ld›lar. Her biri bir tarafa, bir vilayete ve bir memlekete gittiler. fiehir ten-
ha kald›. (OBT, 2008: 97)

Bâd-i sarsar esip ya¤murlar ve dolular ya¤›p bir azîm zelzele vâki‘ oldu
kim Nuh Peygamber ve Sâlih ve Lût Peygamberler zamanlar›nda ve devir-
lerinde bir anc›lay›n zelzele vâki’ olmam›fld›. Sonra o sâat Hak Taala’n›n
h›flm› yetiflip o zelzeleden o kilise yeri yurduyla kubbesi afla¤a göçtü. Y›k›l›p
zîr ü zeber oldu. O keflifller ve ruhbanlar ve batr›klar ve k›ssîsler ve be¤ler ve
be¤ o¤lanlar› ve Yanko ibn Madyan ve o arada olan leflker ve halk cümlesi o
kilisenin alt›nda kald›lar, helâk oldular. O t›ls›matlar dah› hep bozuldu, ha-
râb oldu. (AOK, 2000: 98-99)

4. Nuh’un gemisi tahtalar›n›n bina yap›m›nda kullan›m›nda

Biz geri Ayasofya k›ssas›na dönelim. Mühendis Ayd›nc›k’tan alt› soma-
ki mermer direkleri getirdi. Süleyman Peygamber, Hz. Nuh Peygamber’in
gemisi tahtalar›ndan Beytü’l-Mukaddes’te ve Ayd›nc›k’ta yapt›¤› binalar›n
kap›lar›n› yapt›rm›flt›. Mühendis gidip o kap›lar› getirdi. Bu kap›lar› Ayasof-
ya’ya takt›. fiimdi Ayasofya’n›n mihrab›n›n karfl›s›nda olan kap›lar Nuh
Peygamber’in gemisi tahtalar›ndand›r derler. Mühendis Ayasofya’y› yap›p
büyük kubbenin üzerini tamam edip, çevresinde hücreler yapt›rd›. Üç yüz
altm›fl hücreler yapt›rd›. Her hücrede ikifler keflifl, patrik ve rahipler oturdu.
Yedi yüz yirmi keflifl gece gündüz Asfiye ruhu için ‹ncil okurlard›. Ve hem
Ayasofya’n›n mihrab›n› mübarek Kudüs’e karfl› yapm›fllard›. fiimdiki za-
manda dahi öyleydi, ‹slâm’a gelinceye dek. (OBT, 2008: 103-104)

Süleyman Nebî divlere getirtti¤i ma’kuldur ve hem vâkidir. Divler elin-
den her ne ki derlerse gelir. Andan sonra Süleyman Nebî yapt›rd›¤› köflkleri
y›kt›r›p anda olan acâyip ve garâyip mermer direkleri eksikleri kadar getirip
Ayasofya’y› yapt›lar. Ve dah› Nuh Peygamber’in gemisi tahtas›ndan Süley-
man Nebî Beytü’l-Mukaddes’de ve Ayd›nc›k’ta yapt›rd›¤› köflklere kap› yap-
t›rm›fl idi. O kap›lar› getirdiler. fiimdiki hâlde dârü’l-‹slâm olunca mihrâba
karfl› olan kap›lar Nuh Peygamber’ün gemisi tahtas›d›r derler. (AOK, 2000:
107)
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Sonuç

15. yüzy›l Osmanl› kroniklerinde Nuh Aleyhisselam ad› ilk kez, Os-
manl› tarihi olaylar›n›n anlat›m›na bafllan›lmadan önce giriflte, Os-
manl›lar›n hangi soydan geldiklerini gösteren flecere listelerinde zikre-
dilmektedir. Yine bu kaynaklarda Osmanl› ülkesinin de¤iflik yerlerin-
de meydana gelen zelzele, fliddetli ya¤mur ve so¤uk gibi tabii afetler
için Nuh Aleyhisselam zaman›ndan beri görülmedi¤inden söz edilir. Can
kay›plar›n›n büyük oldu¤u musibetler Nuh tufan› ile mukayese edilir.
Hz. Âdem’den son peygamber Hz. Muhammed zaman›na dek meyda-
na gelen kayda de¤er olaylar›n tarihi belirlenirken, kronolojik dönem-
lendirmelerden biri de Nuh Aleyhisselam zaman›d›r. fiöyle ki, yaz›lan
tarihler Hz. Âdem’den Nuh Peygamber’e kadar; Nuh’tan Hz. ‹brahim
Aleyhisselam’a de¤in denir. Tarihi dönemler için Nuh tufan›n›n da özel
bir önemi oldu¤u aç›kt›r. Nitekim yukar›da görüldü¤ü üzere ‘dört tari-
hi dönem’ (Tufandan ‹skender’e, tufandan Raklatyanus’a, tufandan Hz.
Muhammed’e, tufan ile Yezdicird tarihi ortas›) tufana göre tasnif edil-
mifltir.
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Fütüvvetnamelerde Nuh
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Fütüvvet-Nâmeler’de Nuh Aleyhi’s-Selâm

Erkan Demir*

Fütüvvet ve Fütüvvet-Nâmeler

Kur’ân-› Kerim’e göre ilk insan ve ayn› zamanda ilk peygamber
Hz. Âdem’dir. Hz. Âdemle bafllayan ve Hz. Muhammed ile nihayet bu-
lan peygamberlik silsilesinde bir hadise göre yüz yirmi dört bin pey-
gamber vard›r. Bunlardan yaln›z yirmi dördünün ismi ve k›ssalar›
Kur’ân-› Kerim’de zikredilir. Ulü’l-azm (büyük) s›fat›yla an›lan Hz.
Âdem, Hz. ‹brahim, Hz. Nuh ve Hz. Muhammed, yaln›z dinler tari-
hinde de¤il fütüvvet gelene¤inde de oldukça önemli bir yere sahiptir.
Hz. Âdem’in cennetten kovulmas› ve tövbesi, Hz. Nuh’un tufan›, Hz.
‹brahim’in putlar› k›rmas›, o¤lunu kurban etmek istemesi, Kâbe’yi bi-
na etmesi ve gelene geçene sofra kurmas›, Hz. Muhammed’in Mirac ve
veda hacc›, Veda hacc› dönüflünde Gadirû Hum’da fütüvveti Hz. Ali-
ye devretmesi fütüvvet gelene¤inin dört nirengi noktas›n› teflkil eder.1

Gençlik, cömertlik, sehavet, yi¤itlik, baflkalar›n› kendi nefsinden
yüksek tutma anlamlar›na gelen fütüvvet kelimesi, ‹slâmiyet’ten önce
Arap yaz›n›nda görülmez. “Genç, yi¤it, cömert” anlamlar› ile feta kul-
lan›lmakla birlikte bu kelimenin ço¤ulu olan fityan ve fitye de bu dö-
nemde kullan›lmaz. VIII. yüzy›ldan itibaren muteber pek çok sufinin
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fütüvveti tasavvufi bir terim olarak kulland›¤› görülmekle birlikte fü-
tüvvet bu anlamda ne ‹slam’dan önceki Arap yaz›n›nda ne de Kur’ân-
› Kerim’de karfl›m›za ç›kmaz. Feta’n›n nefsini terbiye etmesi, tevazu sa-
hibi ve alçak gönüllü olmas›, cömertlik ve yi¤itli¤i yüceltmesi, flefkat
ve merhamet sahibi olmas› gibi erdemler, k›sa zamanda sufilerin dik-
katini çekmifl; fütüvveti bir sufide bulunmas› gereken vas›flardan say-
malar›na neden olmufltur. Kur’ân-› Kerim’de “genç, yi¤it, delikanl›, kö-
le” anlam›nda kullan›lan feta,2 VIII. yüzy›lda tasavvufi erdemlerle do-
nanm›fl fütüvvet ehli için kullan›lmaya bafllan›r. Sühreverdî, fetan›n
flalvar›n›n sufinin h›rkas›n›n bir cüzü oldu¤unu belirtir. ‹bnü’l-Arabî
de fütüvveti tasavvufun makamlar›ndan birisi olarak kabul etmifltir.3

Ça¤atay yaz› dilinin ve Ça¤atay edebiyat›n›n mümtaz ismi Ali fiir Ne-
vâî’nin, Câmî’nin Farsça Nefehâtü’l-Üns min Hazarâti’l-Kuds adl› sufi-
ler tezkiresinin tercümesi olan eserine Nesâyimü’l-Mahabbe min fiemâ-
yimi’l-Fütüvve4 ad›n› vermesi, Sühreverdi’nin deyimi ile fütüvvetin ta-
savvufun bir cüzü haline geldi¤inin sa¤lam delillerinden olsa gerek.
Böylece fütüvvet k›sa zamanda cömertlik, yi¤itlik, gençlik anlamlar›-
n›n yan›nda yüksek ahlâki s›fatlar› da bünyesinde toplayan ‹slâmi bir
kavrama dönüflmüfltür.5
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‹slâm ve sufi kültür dairesinde flekillenen fütüvvetin asl› imand›r
ve fütüvvet Allah’›n s›fat›d›r; onunla s›fatlanan feta, Hallâc-› Man-
sur’un “Ene’l-Hak” tabirinde somut ifadesini bulan, tasavvufun temel
gayesine; yani tanr›ya ulaflm›fl olur ve Allah onun bütün günahlar›n›
ba¤›fllar.6 Feta, nefsinin her türlü arzu ve hevesinden geçmeli, baflkala-
r›n›n nefsini kendi nefsinden yüce tutmal›d›r.7 Cömert olmal›, kötülü-
¤e dahi iyilikle karfl›l›k vermeli, kanaat etmelidir. Buhari’den nakledi-
len bir hadise göre fütüvvet, kâmil mânas›yla Hz. Peygamberden bafl-
kas›nda tecelli etmemifltir; k›yamet günü bütün insanlar›n nefsim nef-
sim... ben, ben… diyecekleri bir zamanda O, ümmetim, ümmetim…
diyecektir. Fetan›n nitelikleri Sülemî, ö¤rencisi Kufleyrî ve Sühreverdî
gibi müelliflerin eserlerinde say›lm›fl, sonraki yüzy›llarda da bunlardan
faydalanmak suretiyle haz›rlanan fütüvvet-nâmelerde oldukça uzun bir
liste halini alm›fl, fütüvvet formüllefltirilmifltir.8

Fütüvvet ve tasavvuf pek çok noktada kesiflse de ayr›ld›¤› yerler
de yok de¤ildir; feta “bir lokma bir h›rka” felsefesini benimsemez, bila-
kis h›rs, tamah ve zulümden uzak durarak “elinin eme¤ini yeme ve he-
lal kazanç” esas›n› benimser.

Abbasi halifesi Nas›r-Lidinillah taraf›ndan da¤›n›k haldeki grup-
lar› nizama sokmak, bunlar›n gücünden siyasi amaçlar do¤rultusunda
istifade etmek için fütüvvet teflkilatland›r›lm›flt›r.9 Bu giriflimde önem-
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6 Fütüvvet a’lâ ve flerîfdür ve key ulu makamdur ve azîz derecedür. Fütüvvet asl-› kadîm ve
ezelîdür ve ebedîdür, asl-› îmandur, pes fütüvvet s›fat›n kimse s›fatlanmaya, illâ ol kifli s›-
fat›na, ol Allah s›fat›nda olur ve kim Allâhu Taâla s›fat›n s›fatlana, hakka tanr›ya iriflmifl-
dür. Abdülbaki Gölp›narl›, “Burgazî ve “Fütüvvet-Nâme”si”, ‹stanbul Üniversitesi ‹k-
tisat Fakültesi Mecmuas›, Ekim 1953 - Temmuz 1954, C. 15, s. 111, … fütüvveti bir
a¤aca teflbih etmifllerdür kim anun asl› Tanr› s›fat›dur ve budaklar› peygamber s›fat›dur ve
yapraklar› evliya s›fat›dur ve yemifli mü’minler s›fat›dur ve ol a¤acun köki, tevhid ve ihlas-
dur… Rahflan Gürel, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Razavî’nin
Fütüvvet-nâmesi, Doktora Tezi, ‹stanbul 1992, s. 51.

7 Baflkalar›n›n nefsini kendininkinden üstün tutma hususu fütüvvet, zaman zaman
melametili¤e yaklaflt›ran bir noktad›r.

8 Bkz. Ali Torun, age., s. 109.
9 Bunduk atma, kemankefllik, gürefl gibi sportif faaliyetleri düzenli hale getiren hali-

fe, kendi izni olmadan da herhangi bir fütüvvet icraat›n›n yap›lmas›n› yasaklam›fl-
t›r. Bkz. Zeydan Corci, ‹slam Medeniyet Tarihi, çev. Z. Megamiz, C. V, ‹stanbul 1978,
s. 631-642.



li rol oynayan devrin tan›nm›fl mutasavv›f› Sühreverdî, eserinde kul-
land›¤› “Fütüvvet bölükleri flaflk›n bir halde çöllere düflmüfl, haktan sapm›fl-
t›. Bât›llara sar›lm›fllar›d›. Dileklere yap›flm›fllard›. Azg›nl›k yollar›na girmifl-
ler, hidayet yollar›ndan ayr›lm›fllard›. Fitnelere bulanmak, bid’atlere sar›l-
mak, hileler yapmak, düzenler düzmek için tevillere koyulmufllard› Onlara
kötülük üstolunmufltu. ‹çlerine sap›kl›k hâkim kesilmiflti…”10 ifadeleriyle
halifenin bu teflebbüsüne meflruiyet kazand›rmaktad›r. Memluk ve
Anadolu Selçuklu Sultanlar›, gönderilen elçiler eliyle fled kuflat›l›p flal-
var giydirilerek fütüvvete sokulmufltur.11

Fas’tan Çin’e kadar o gün için bilinen dünyan›n neredeyse ta-
mam›n› gezen Ortaça¤›n en ünlü seyyah› ‹bni Batuta XIII. yüzy›lda
Anadolu’da önemli rol oynayan Ahilerden, “dünyada onlardan daha
güzel davranan kimse görmedim” diye söz eder.12 Ahilik kurumu, baz›
araflt›rmac›lar taraf›ndan fütüvvet menfleli de¤erlendirilmekle bir-
likte13 son yap›lan çal›flmalarda eskiden beri Horasan ve Orta As-
ya’da meslek birliklerinin mevcudiyeti, bilhassa Alpl›k, Aksakall›k,
Ata-babal›k gibi Türk birlikleri Ahilik teflkilat›n›n köklerini eski
Türk gelenek ve folkloruna ba¤laman›n daha isabetli olaca¤›n› gös-
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10 Abdülbaki Gölp›narl›, “‹slam ve Türk ‹llerinde Fütüvvet Teflkilat›”, ‹stanbul Üniver-
sitesi ‹ktisat Fakültesi Mecmuas›, C. 11, Ekim 1949 - Temmuz 1950, s. 206.

11 Anadolu’da ilk defa Sultan I. Keykavus fieyh Mecdüddin ‹shakî’yi Nas›r Lidinil-
lah'a elçi olarak gönderip, dönüflünde fütüvvet teflkilat›na girmifltir. Onun o¤lu
Sultan I. Keykubad da fieyh Ebû Hafs fiihabüddin Ömer es-Sühreverdî’nin elin-
den fütüvvet flalvar›n› giymifltir. Anadolu’ya elçi olarak gelen es-Sühreverdî’nin
tasavvufi flahsiyeti bak›m›ndan da önemli tesirleri olmufltur. Bkz. Mehmet Saffet
Sar›kaya, XIII. - XVI. As›rlardaki Anadolu’da Fütüvvet-Nâmelere Göre Dini ‹nanç
Motifleri, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel ‹slam Bilimleri
Anabilim Dal›, Doktora Tezi, Erzurum 1993 s. 32, Necati Lugal, ‹bni Bîbî-El-Evâ-
mirü’l-Alâiyye Fi’l Umuri’l-Alâiyye, Türk Tarih Kurumu, C. I, Ankara 1957, s. 210-
212.

12 Memleketlerine gelen yabanc›lar› karfl›lama, onlarla ilgilenme, yiyeceklerini, içe-
ceklerini, yatacak yerlerini sa¤lama, onlar› u¤ursuz ve edepsizlerin ellerinden kur-
tarma, flu ve bu sebeple yaramazlara kat›lanlar› yeryüzünden temizleme gibi konu-
larda bunlar›n efl ve örneklerine dünyan›n hiçbir yerinde rastlamak mümkün de¤il-
dir. Bkz. ‹smet Parmaks›zo¤lu, ‹bni Batuta Seyahatnamesi, Kültür Bakanl›¤› Yay›nla-
r›, Ankara 1981, s. 5-6.

13 C. Cahen, “‹lk Ahiler Hakk›nda”, çev. M. Öztürk, Belleten, C. I, s. 197, 1986 592.



termifltir.14 Nitekim ‹bni Batuta’n›n da “Türkmenlerin yaflad›¤› her yer-
de, flehir, kasaba ve köylerde bulunmaktad›r.”15 cümlesiyle iflaret etti¤i
kusursuz teflkilat gelene¤i, XIII.-XV. yüzy›llar aras›nda yaflanan siyasi
geliflmelerde ahilerin oynad›klar› belirleyici rol16 de bu tezi kuvvetlen-
dirmektedir.17 Fütüvvetin bir teflkilat olarak ortaya ç›k›fl›n› müteakip
bu teflkilat›n erkân, kaide ve kurallar›n› aç›klamak için yaz›lan fütüv-
vet-nâmeler, XII. ve XIII. yüzy›llarda Anadolu’da fütüvvet ile birlefle-
rek yeni bir kimlik kazanan ahilik için de geçerli birer mesleki - ahlâ-
ki nizamname hüviyetini muhafaza etmifltir.18

Emine Gürsoy Naskali • 23

14 Eski Türk kültüründe de fütüvvet ehline benzer kuflak kuflanan Alpler teflkilat› var-
d›r. Bkz. Emel Ersin, ‹slâmiyetten Önce Türk Kültür Tarihi ve ‹slâm’a Girifl, ‹stanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Matbaas›, ‹stanbul 1978, s. 89, 107; Neflet Ça¤atay,
“Fütüvvet-Ahi Müessesesinin Menflei Meselesi”, Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakül-
tesi Dergisi, 1, Milli E¤itim Bas›mevi, ‹stanbul 1952, s. 59-68, Franz Taeschner, “‹s-
lâm Ortaça¤›nda Futuvva Teflkilat›”, ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi Mecmuas›,
C. 15, Ekim 1953 - Temmuz 1954, s. 18.

15 ‹smet Parmaks›zo¤lu, age., s. 5
16 Do¤udan gelen Mo¤ol ak›nlar› bunun sonucu ortaya ç›kan otorite bofllu¤u, XIII.

yüzy›lda Anadolu’yu tam bir kaos ortam›na sürükler. Yaln›z Mo¤ollar›n u¤rad›klar›
flehirleri yak›p y›kmalar›, halk› k›l›çtan geçirmeleri de¤il, bir taraftan da Haçl› Sa-
vafllar›ndan sonra bölgede kalan flövalyelerin sald›r› ve ya¤malar›, k›tl›k gibi daha
pek çok neden bu yüzy›l› tam bir kaosa sürüklemifltir. Konya’da Mevlana Celâled-
din Rumi, K›rflehir’de Hac› Befltafl gibi gönül önderlerinin halk› manevi telkinleriy-
le örgütlemeleri Anadolu’nun ve Türklerin gelece¤i için belirleyici olmufltur. Böl-
gede teflekkül eden Ahi birlikleri de bir yandan anayurdundan kopup gelenleri ika-
me etmifl, di¤er yandan da yeni gelenlerin yerleflik esnaf ve sanatkarlarla rekabet
edebilmesi için gereken tedbirleri alm›flt›r. Bundan baflka ahilerin ald›klar› siyasi so-
rumlulu¤un, Anadolu’nun yurt edilmesinde büyük rolü olmufltur. Osmanl›n›n kuru-
luflundaki manevi önder olan fieyh Edebâli bir Babâi fleyhi oldu¤u kadar ayn› za-
manda bir ahidir. Orhan Gazi ilk defa kurdu¤u yaya orduya ahi üniformas› giydir-
mifltir, yeniçerilerin bafll›¤› da ahilerden kalmad›r. Osmanl› padiflahlar›n›n k›l›ç ku-
flanma törenleri fütüvvet törenlerine benzer. Anakara’y› Sultan Murad’a teslim ede-
ne kadar ahiler muhafaza etmifltir.

17 Mehmet Saffet Sar›kaya, age., 1993, s. 33, Neflet Ça¤atay, Bir Türk Kurumu Olan
Ahilik, s. 44, Mikail Bayram, Ahi Evren ve Ahi Teflkilat›n›n Kuruluflu, Damla Matba-
ac›l›k, Konya 1991, s. 3-5.

18 Fütüvvet-nâmelerde yat›fl-kalk›fltan giyime, abdest bozmaya, mescide ve eve girip
ç›kmaktan hizmet etmeye, yeme-içmeye, ziyaret ve misafirli¤e, al›flverifle, hatta yol-
da yürümeye kadar yedi yüz k›rk edepten söz edilir ve bunlar›n pek ço¤u tafsilatl›
olarak aç›klan›r.



Fütüvvetin esaslar›n› ispatlamak, bunlara dini geçerlilik kazand›r-
mak için fütüvvet-nâmelerde s›k s›k peygamberlere dair k›ssalardan,
hadisler ve sahabelerin sözlerinden bahsedilir. Fütüvvet ve ahilik gele-
ne¤i bir mesleki örgütlenme modeli olarak ilk de¤ildir; daha eski ça¤-
larda ve farkl› co¤rafyalarda da bu tür mesleki teflkilatlar›n mevcudiye-
tini biliyoruz. E. G. Naskali, mertlik, yard›mseverlik ve do¤ru sözlülü-
¤ün her yerde telkin edildi¤ini, bilakis fütüvvet ve ahilik gelene¤i için
ay›rt edici unsurun, fütüvvet adab› ve törenlerinden ziyade merci gös-
terilen Âdem, Nuh, Hz. ‹brahim, Hz. Muhammed, Cafer-i Sad›k gibi
pir mürflitlerin olmas› gerekti¤ine iflaret etmektedir.19 Fütüvvet ehline
göre de sanatlar›n tamam› Hz. Âdem’e ç›kar, dinle birlikte Hz. Mu-
hammed’de kemale erer. Ondan da Hz. Ali ve onun kemer-besteleri
vas›tas› ile günümüze intikal eder. Fütüvvet yolundaki esnaf zümrele-
rinden her biri tarihte mevcut yahut uydurma bir pir edinir, her sabah
dükkân onun ad›na aç›l›r, onun ad›na fled kuflan›l›r ismi dualarla an›-
lan bu zat o sanat›n hamisi kabul edilir. Sanat dal›n›n pirlerini ve fü-
tüvvet edep ve törenlerini bilmek, en az mesleki yeterlilik kadar
önemli kabul edilmifltir. M. S. Sar›kaya da fütüvvet ehlinde tarikat ile
ilgili görülen en önemli motifin pir edinme oldu¤unu belirtmektedir.20

Kur’ân-› Kerim’de ismiyle an›lan yetmifl birinci sureden baflka yir-
mi sekiz surede hakk›nda bilgi verilen ve k›rk üç kez de ismi geçen Hz.
Nuh, fütüvvet-nâmelerde ismi en çok zikredilen peygamberlerdendir.21
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19 Emine Gürsoy Naskali, “Do¤u Türkistan’da Ahilik (Yeni Uygurca Belgeler)”, I.
Uluslar Uras› Ahilik Kültürü Sempozyum Bildirileri, Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›, Anka-
ra 1996, s. 97. Ali Torun da fütüvvet gelene¤inde âdâp ve erkânla alakal› bütün un-
surlar›n Hz. Âdem, Hz. Nuh, Hz. ‹brahim ve Hz. Muhammed’e isnat edildi¤ini,
bunlara isnad› olmayan hiçbir unsurun kabul edilemeyece¤ini belirtir. Bkz. Ali To-
run, age., s. 263.

20 Mehmet Saffet Sar›kaya, age., 1993, s. 116.
21 Bilinen en eski fütüvvet-nâme Sülemî’nin (1021-1022) Risâlat-al-Futuvva’s›d›r.

‹kinci eser de onun ö¤rencisi olan Kufleyrî’nin, müstakil olmamakla birlikte (1088-
1089) Risalesinde fütüvvete dair ay›rd›¤› bölümdür. Esasen sonraki dönemlerde te-
lif edilen eserler de bu ikisinden yararlanm›fllard›r. ‹bnü'l-Arabî’nin El Futuhât el
Mekkiyye, adl› eserinde “Ahlak” bafll›¤› alt›nda bahsedilen de yine fütüvvettir. Bkz.
‹bnü'l-Arabî, El Futuhât el Mekkiyye, çev. Nihat Keklik, II. Cilt, Edebiyat Fakültesi
Matbaas›, ‹stanbul 1980, s. 444-445.



Hz. Nuh’un Allah sevgisi ve korkusuyla çok a¤lad›¤›, kâfirlere karfl›
çok sert davrand›¤› kaynaklarda s›k s›k zikredilir.22 Gerek anlat›larda
gerekse yaz›l› kaynaklarda Hz. Nuh’u tufan hadisesinden ba¤›ms›z gör-
mek mümkün de¤ildir. Tufan olay› ile müsemma olan “Nuh” ismi ‹slâm
teolojisinde “Allah’› çokça anan, Allah korkusuyla çok a¤layan”23 flek-
linde anlamland›r›lmakta, Tevrat’ta ise ilk kez üzüm yetifltirip flarap
yapt›¤› anlat›s›na dayand›r›larak “niham”; yani “dinlenmek, sükûnet
bulmak, rahatlamak” köküyle iliflkilendirilmektedir. Birtak›m fonetik
de¤iflimlerle tek tanr›l› inanca sahip bütün kültürlerde farkl› varyasyon-
larla karfl›m›za ç›kan Nuh isminin, Habefl dilinde de nâha kelimesinden
türedi¤i ve “uzun zaman” manas›na geldi¤i, “ömrü uzun” anlam›nda
kullan›ld›¤› söylenmektedir.24 Bundan baflka Uzakdo¤u, Bâbil ve Sümer
tufan efsanelerindeki uzun bir ömür süren yahut ölümsüzlük aray›fl›nda-
ki kahramanlar›n da Hz. Nuh ile ayn› kifli olduklar› iddia edilmektedir.
Kutsal kitaplarda Hz. Nuh (as) ile ilgili verilen bilgiler kendisinin tak-
va ehli oldu¤u ve Allah’a teslimiyet içinde uzun bir ömür sürdü¤ünde
ittifak eder.25 Di¤er yaz›l› kaynaklarda tufan olay› ve bu olay›n kahra-
man› ile ilgili verilen bilgiler de bunu destekler mahiyettedir.26 Hz.
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22 “Fütüvvet sevgisiyle Nuh çok inledi ve üzerinde fütüvvetin nuru parlad›.” Süleyman
Atefl, Ebu Abdi’r-rahman ‹bn el-Hüseyn es-Sülemî - Tasavvufta Fütüvvet, Ankara Üni-
versitesi ‹lahiyat Fakültesi Yay›nlar›, Ankara 1977, s. 22, “‹fli gece gündüz feryad edip
a¤lamayd› da o yüzden ona Nûh lâkab›n› takt›lar.”, Abdülbaki Gölp›narl›, age., C. 11,
Ekim 1949 Temmuz 1950, s. 320

23 Abdülbaki Gölp›narl›, age., C. 11, Ekim 1949 - Temmuz 1950, s. 320
24 Tevrat’a göre babas› Lamek, “Rabbin lânetledi¤i bu toprak yüzünden çekti¤imiz ezi-

yeti, harcad›¤›m›z eme¤i bu çocuk hafifletip bizi rahatlatacak.” (Tekvîn, 5/29) diye-
rek o¤luna Nuh ad›n› vermifltir. Nuh isminin ‹branice “niham” (dinlenmek, sükû-
net bulmak, rahatlamak) kökünden türedi¤i görüflü kabul edilmemektedir. Bkz.
Ömer Faruk Harman, “Nûh”, Türkiye Diyanet Vakf› ‹slam Ansiklopedisi, Türkiye Di-
yanet Vakf› Yay›nlar›, C. 33 ‹stanbul 2007, s. 224

25 Nûh, sad›k ve kâmil adamd› ve Allah ile yürüyordu. (Tekvin, 6/1-9, 17), Ankebut su-
resi, 14. ayet-i kerimede “And olsun biz Nuh’u kendi kavmine gönderdik. Onlar›n için-
de bin y›ldan eksik yaflad›.” denilmektedir. Tekvîn’e göre de Hz. Nuh, tufandan son-
ra 350 y›l yaflam›fl, 950 yafl›nda vefat etmifltir.

26 Sümerlilerde tufan kahraman›ndan baflka krallar›n da saltanat y›llar› bugünkü insan
ömrüyle karfl›laflt›r›lamayacak kadar uzun. Daha genifl bilgi için Bkz. Muazzez ‹lmi-
ye Ç›¤, Sümerlilerde Tufan, Tufan’da Türkler, Kaynak Yay›nlar›, ‹stanbul 2009, s. 17-
18



Nuh, fütüvvet gelene¤inde çâr-pîr olarak an›lan dört büyük peygam-
berden biri oluflu, baz› meslek sahiplerinin piri (önderi) olarak göste-
rilmesi, fütüvvete girifl törenlerinde, dualarda s›k s›k isminin zikredil-
mesi gibi nedenlerle fütüvvet-nâmelerde en çok bahsi geçen peygam-
berlerdendir. Tasavvufî boyutuyla dikkati çeken, ahlâk, erdem yolun-
da en yüksek dereceye ulaflmak için tutulmas› gereken fütüvvet yolu-
nun ilkelerini ihtiva eden bu eserlerde27, insan-› kâmilin haiz olmas›
gereken bir tak›m s›fatlar Hz. Nuh’ta somut ifadesini bulur. Bu çal›fl-
man›n amac›, fütüvvet-nâmelerin Hz. Nuh ile ilgili ihtiva etti¤i biri-
kimi ortaya koymakt›r; çal›flman›n kapsam›na girmedi¤inden fütüv-
vet-nâmelerde yer alan di¤er peygamberlere dair k›ssalara burada yer
verilmemifltir. 

Fütüvvet-Nâmelerde Hz. Nuh

I. Soyu: 

Fütüvvet-nâmlerde verilen bilgilerin tamam›n›n ‹slâmi kaynak-
lardan geldi¤ini söylenemez; bilakis bu eserlerdeki bilgilerin hat›r› sa-
y›l›r bir bölümü ‹srâiliyat temellidir. Hz. Nuh’un soyu ile ilgili verilen
bilgiler de bunlardand›r. Fütüvvet-nâmelere göre Hz. Nuh’un babas›-
n›n ad› Lamek’tir. Soyu Mettu Selah, Ahnun, Yerd, Mehla’il, Kayn,
Enûfl, fiît silsilesiyle Hz. Âdem’e ç›kar.
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27 Kendisi bir tasavvuf ehli olan Ebu Abdi’r-Rahmân ‹bn el-Hüseyn es-Sülemî, Allah’a
hamd olsun ki fütüvvet yolunu, yap›lmas› gerekli, güzel fleylere götüren en aç›k yol k›ld›.
Onu kötülüklerden ve kusurlardan temizleyip mertebelerin en yücesine ç›kard›. Gönderil-
mifl peygamberleri ve kendine yaklaflm›fl seçkin kullar› onu sevdiler derken fütüvvetin ge-
reklerini yerine getirerek Hakka ç›kan yola girilmifl olaca¤›na, mertebelerin en yü-
cesine ç›k›laca¤›na iflaret ediyor. Bkz. Süleyman Atefl, age., s. 22, Razavî fütüvvet-
nâmesinde de müellif fütüvveti Hak Sübhânehü aziz k›ld›, sen dah› aziz k›l, tâ kim aziz
olas›n demektedir. Rahflan Gürel, age., s. 51, (Fütüvvetin) Bafllang›c› tanr›dand›r, so-
nu tanr›ya var›r. O, tanr› s›fatlar›ndan bir s›fatt›r. Tanr›, onu kalplere yerlefltirir, onunla
suçlar› ar›t›r. Abdülbaki Gölp›narl›, age., C. 11, Ekim 1949 Temmuz 1950, s. 207-
208.



II. Pîr (önder) Kabul Edilen Peygamberlerden Oluflu:

Fütüvvet ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Âdem ile bafllar.
Ondan da Cebrail vas›tas›yla Allah’a ulafl›r. Buna göre fütüvvetin bafl-
lang›c› Allah’t›r. Fütüvvet bizzat Cebrail taraf›ndan Hz. Âdem, Hz.
Nuh, Hz. ‹brahim ve Hz. Muhammed’e getirilmifltir. Bu nedenle fütüv-
vet gelene¤inde kendilerine çâr-pîr denilen bu peygamberlere fütüvve-
tin nas›l geldi¤i fütüvvet-nâmelerde uzun uzun anlat›l›r.28 Bunlar Ceb-
rail (as) elinden t›rafl, tövbe, telkin, fled, helva, yol-ata, yol kar›ndafl gi-
bi fütüvvet flartlar›n› yerine getirmifllerdir. Muhtelif erkân ve edepler-
de s›k s›k bahsi geçen Hz. Nuh’un fütüvvet-nâmelerde özel bir yeri var-
d›r; Hz. Âdem’den sonra insan nesli o ve onun soyundan türemifltir,
insano¤lunun ikinci atas›d›r. Bu nedenle tüm fütüvvet-nâmelerde (Hz.
Âdem’den sonra) ikinci pir olarak karfl›m›za Hz. Nuh ç›kar, pek çok
meslek erbab› onu pir olarak tan›r.

a) Gemicilerin ve marangozlar›n piri Hz. Nuh’tur. Tufan haberi
geldi¤inde kendisine Allah taraf›ndan emredildi¤i gibi a¤aç dikmifl ve
Cebrail’in ona ö¤retti¤i gibi bu a¤açlar› kesip iflleyerek gemiyi yapm›fl-
t›r.
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28 ‹flledi¤i günah sebebiyle cennetten kovulan Hz. Âdem üç yüz yetmifl y›l a¤lar, tövbe
eder. Tövbesinin kabul edilmesi için kendisine hac emredilir. Hacda Arafat’ta Hz.
Havva ile karfl›lafl›r; ancak saç› sakal› birbirine kar›flt›¤›ndan Hz. Havva onu tan›maz,
korkup kaçar. Cebrail cennetten bir “tafl”, bir “ustura”, bir de “makas” getirir, Hz.
Âdem’i t›rafl eder, bafl›na “tâc-› ictibâhi”yi giydirir. Hz. Âdem sevincinden tekbir ge-
tirir. Cebrail ona fled kuflat›r. Cennet reyhanlar›ndan bir s›r›k getirip Hz. Âdem’in
saçlar›ndan bir tu¤ yaparak buna takar, kendisine teslim eder. Cennet ›rmaklar›ndan
süt, bal getirip helva yapar, Hz. Âdem’e tike (lokma) sunar, o da lokman›n bir k›sm›-
n› Hz. Havva için “k›smet ay›r›r. Fütüvvet gelene¤i böylece bafllam›fl olur. Konuksuz
sofra açmayan, do¤rulu¤undan dönmeyip gözünü k›rpmadan atefle giren ve sözüne
vefa göstererek o¤lu Hz. ‹smail'i kurban etmekte tereddüt göstermeyen Hz. ‹brahim
de fütüvvet-nâmelerde s›k s›k zikredilir. Hz. Nuh, Kur’ân-› Kerim’de “feta” olarak
an›lmam›flken, nefsine gösterdi¤i mukavemet ve güzel ahlak› nedeniyle “feta” olarak
an›lan peygamberlerden biri de H. Yusuf’tur. Son peygamber Hz. Muhammed de Mi-
rac’da fütüvvete girmesi ve Veda Hacc› dönüflünde fütüvveti ve hilafeti Hz. Ali’ye
devretmesi, onu kardefl edinmesi, Lâ fetâ illa Aliyy - Ali’den baflka feta yok” sözü, ay-
r›ca pek çok hadis ile fütüvvet-nâmelerde en çok sözü edilenlerdendir. Hz. Âdem, Hz. Nuh,
Hz. ‹brahim ve Hz. Muhammed fütüvvet gelene¤inde çâr-pir kabul edildi¤i için isim-
leri hemen her meslek bab›nda geçer, buna mukabil Kur’ân-› Kerim’de ismi geçen ve
geçmeyen daha birçok peygamberin k›ssalar› da fütüvvet-nâmelerde anlat›l›r.



Nâve; kireç, çamur gibi nesnelerin tafl›nd›¤› küçük, ahflap tekne
demektir. Tufandan sonra kurtulanlar Hz. Nuh’a “Bu gemi büyük sular
için iyi, fakat küçük sular için de buna benzer bir fley gerek.” diyorlar.
O da bunun üzerine küçük bir tekne yap›yor, ona benzer bir tekne da-
ha yap›p bunun da iflçinin ifline yarayaca¤›n› bildiriyor.29 Cebrail Nuh’›
kuflatd› ve gemi yapmag› ta’lim eyledi.”30

b) Ayet ve hadislerle su da¤›tman›n fazileti anlat›ld›ktan sonra
Hz. Nuh’un tufanda gemidekilere her gün iki kez su da¤›tt›¤› söylenir.31

c) Radavî fütüvvet-nâmesinde Hz. Nuh’un çömlek yapt›¤› ve
çömlekçilerin piri oldu¤u söylenir: “Nuh nebî çömlekçilik iderdi.”32

d) Alemdarlar›n (bayraktar) da piri Hz. Nuh’tur. Alem ilk kez Hz.
Âdem’in saçlar›n› Cebrail’in t›rafl etmesi ve bu saçlar› cennetten getir-
di¤i bir reyhan s›r›¤›na ba¤lamas› ile ortaya ç›km›flt›r. Hz. Nuh da ge-
mide rüzgâr›n hangi yönden esti¤ini anlamak için bayra¤a bir pervaz
eklemifltir.

e) ‹ple oynayanlar bab›nda yahut tu¤ bab›nda da Hz. Nuh’tan söz
edilir. Fütüvvet-Nâme-i Sultani, ip cambazl›¤›n›n görünüflte bir oyun-
dan ibaret oldu¤unu, ama güç kuvvet ve yürek pekli¤i gerektirdi¤ine
iflaret eder. Hz. Nuh gemideyken suyun ne kadar kald›¤›n› anlamak
için yelken ipine t›rman›rm›fl. Nuh (as) gemiye girdügi vaktin, ruzigar›
bilmek içün pervaz resminde bir pâre bezi bir s›r›¤a geçirüp geminün bafl›na
dikdiler, ta kim yil kang› yanadan gelür bilelerdi.”33

Taranan fütüvvet-nâmelerde yukar›da say›lm›fl olan befl meslek
erbab›n›n (gemicileri marangozlar, sakalar, alemdarlar, ip cambazlar›
yahut tu¤ tafl›yanlar) Hz. Nuh’u pir kabul etti¤i tespit edilmifltir.
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29 Abdülbaki Gölp›narl›, “Fütüvvet-Nâme-i Sultânî” ve Fütüvvet Hakk›nda Baz› Not-
lar, ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi Mecmuas›, C. 17, Ekim 1955 - Temmuz 1956
s. 142.

30 Rahflan Gürel, age., s. 18.
31 Abdülbaki Gölp›narl›, age., Ekim 1955 - Temmuz 1956 s. 138.
32 Rahflan Gürel, age., s. 67.
33 Orhan Arsal, Kitâb-› Fütüvvet (Radavî), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araflt›rma-

lar› Anabilim Dal›, Yüksek Lisans Tezi, ‹stanbul 2010, s. 55.



III. Tufan: 

Gerçekli¤i; yafland›¤› co¤rafya ve boyutlar› hususundaki pek çok
tart›flma, ilahi kitaplar, destanlar, menk›beler ve birtak›m arkeolojik
bulgular üzerinden yap›lan muhtelif inceleme ve karfl›laflt›rmalar, bun-
lar›n sonucunda var›lan müspet - menfi sonuç ve iddialar bir yana,
Nuh Tufan› dünya tarihinde insanl›¤› en çok meflgul eden konulardan
biri olmufltur. Hz. Âdem’den sonra, tufan s›ras›nda ve akabinde yafla-
nanlara binaen fütüvvet gelene¤indeki âdap ve törenlere dair ikinci
referans kayna¤› Hz. Nuh’tur. Bu nedenle pek çok fütüvvet-nâmede
Nuh Tufan› tafsilatl› olarak anlat›lm›flt›r.

a) Cebrail’in Hz. Nuh’a tufan› haber vermesi: Cebrail (as) muh-
telif kereler Hz. Nuh’a inmifltir: “fieyh Kirmânî rahmetu’llâhi aleyh nakli
der ki Cebrail on iki kez Âdem Peygambere indi ve dört kez ‹drîs Peygam-
bere indi ve yigirmi üç kez Nuh Peygambere indi. Alt› kez ‹brâhîm Peygam-
bere indi ve dört yüz seksen kez indi… Cebrail aleyhi’s-selâm otuz bin kez
indi. Yigirmi dört bin kez bizüm peygamberümize indi.”34

b) Tufan hadisesi anlat›l›rken Allah’a asi olanlar›n ak›betlerinin
ne olaca¤›na dair Nuh kavminin bafl›na gelenler, fütüvvet-nâmlerde
getirilen en çarp›c› örneklerdendir: “Pes Hak Taâla’nun emrine muhale-
fet iden asi olur ve asi olan ehl-i fütüvvet olmaz, hem Hak Taâla’nun em-
rin s›ya. Ve fiu’ayb Peygamber’ün kavmini halka eksük arflunla ve hem ek-
sük taflla ve yalan flirâyla bazar eyledüklerinden ötrü Hak Sübhânehü ve
Ta’âla helak eyledi. Ve Nuh Peygamberün kavmi ve Âd kavmi ve Semûd
kavmi ve Hûd Peygamberün kavmini eyledügi gibi ….. Çün fütüvvet-dâr
olan bunun gibi amellerden perhiz irmek gerekdür.”35

IV. Fütüvvet Âdap ve Törenlerinde Zikredilmesi: 

Fütüvvete dair âdap ve törenlerden pek ço¤u Hz. Âdem’den son-
ra Hz. Nuh ve beraberindekilerin gemide ve tufan›n akabinde yaflad›k-
lar›na dayand›r›lmaktad›r.
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34 Orhan Arsal, age., s. 59.
35 Rahflan Gürel, age., s. 74.



a) Tekbir, Allah’›n azametini ululamak demektir. Hz. Nuh tufan
haberini al›nca tekbir getirir. Buna fütüvvet gelene¤inde Hak Ta-
âla’n›n düflmanlar›n› fenâ eylemesi sebebiyle “Tekbir-i Fena” denir.36

b) Tufandan sonra Cebrail’in Hz. Nuh’u t›rafl etmesi ve fütüvveti
ona getirmesi, t›raflla ilgili bölümlerde bütün fütüvvet-nâmelerde zik-
redilir.

Fütüvvetname-i Cafer-i Sad›k, “ehl-i t›rafl›n t›rafl erkân ve adab›-
na dair bilmesi gereken fleylerin aç›klamas›yla bafllar. T›rafl›n Hz.
Âdem, Hz. Nuh ve Hz. Muhammed’den kald›¤› “T›rafl üç peygambere
indi.” cümlesiyle ifade edilir, Fetih/8-9, Nuh/26, Fetih/27. ayetlerine
iflaret edilir. Cebrail (as) taraf›ndan t›rafl edilip fled ba¤lanan peygam-
berlerden Hz. Âdem cennetten ç›kar›l›p yeryüzünde tövbe ettikten
sonra, Hz. Nuh Serendip Da¤› dibinde tufandan sonra, Hz. Muham-
med ise Uhud savafl› dönüflü amcas› Hamza’y› kaybetmenin hüznü
içindeyken t›rafl olup fled ba¤lam›fllard›r.37 Yine ayn› eserde t›rafl edilir-
ken Hz. Âdem’in bafl›ndan yüz yirmi dört bin saç teli düfltü¤ü, bu ne-
denle kendisinden sonra yüz yirmi dört bin peygamber geldi¤i, buna
mukabil Hz. Muhammed’in bafl›ndan hiçbir saç telini Cebrail’in yere
düflürmedi¤i, t›rafl esnas›nda kesilmifl bulunan yüz yirmi dört bin saç te-
line mukabil onun da son peygamber oldu¤u belirtilir. T›rafl ve saç› k›-
saltma müminlere, Selmânilere ve fleyhlere sünnettir. T›rafl, bahsi ge-
çen peygamberlere hep bir musibetin, s›k›nt›n›n ard›ndan gelmifltir; bu
yönüyle t›rafl dünya günah›ndan ar›nmak, hatta yastan ç›karak yeni bir
hayata bafllamakt›r.

c) Hz. Nuh, t›rafltan sonra Cebrail’i fleyh, Mikail’i yol ata, ‹srafil’i
yol kar›ndafl edinir. Fütüvvet edep ve törenlerinden pek ço¤u gibi kar-
defl edinmek gelene¤i de çâr-pîr peygamberlerden kalm›flt›r.
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36 Seyyid Gaybî o¤lu fieyh Huseyn fütüvvet-nâmesi de on iki imam›n zikrine müteakip
Hz. Âdem’in tekbir-i r›zas›, Hz. Nuh’un tekbir-i fenas›, Hz. ‹brahim’in tekbir-i safa-
s› ve Hz. Muhammed’in tekbir-i bekas› ile bafllar. Bkz. Abdülbaki Gölp›narl›, age.,
C. 11, Ekim 1949 - Temmuz 1950, s. 46; Orhan Arsal, age., s. 58.

37 Mehmet Saffet Sar›kaya, Fütüvvetname-i Cafer Sad›k, Horasan Yay›nlar›, ‹stanbul
2008, s. 15-16.



d) Cebrail’in Hz. Nuh’un beline fled kuflatmas›, bafl›na tac giydir-
mesi de fütüvvete girifli simgeleyen fled kuflanma bölümlerinde zikredi-
lir. fied, dört peygambere Cebrail (as) eliyle kuflat›lm›flt›r, fled kuflan-
man›n kutsall›k kazanmas›nda bu durumun önemli rolü olmufltur:

E¤er sorsalar kim tarikatun ve fleddün hutbesi kaçdur? Eyit kim alt›-
dur: Evvel Âdem, ikinci fiît, üçinci Nûh, dördinci ‹brâhîm peygamber, be-
flinci Mûsâ peygamber, alt›nc› Muhammede’l-Mustafâ.38 Hz. Nuh fled ba¤-
lamak bab›nda o¤lunun belini ba¤lamas› vesilesiyle de an›l›r: “E¤er ay-
durlarsa kim ata o¤l›nun bilin ba¤lamak câiz midür? Cevâb oldur kim: dü-
rüsttür. Zira Âdem, fiît’ün ba¤lad›, Nûh, SÂm’un ba¤lad›. ‹brâhim Halî-
lün (‹smâîl’ün) ba¤lad›.”39

e) Hz. Âdem’in fleddi, Hz. fiit’in dokuyarak ona giydirdi¤i önlük
ve Cebrail’in cennetten getirdi¤i makastan oluflan kutsal emanetler
Hz. Muhammed’ varan silsile içinde Hz. Nuh’a da ulaflm›flt›r.40 Bunun-
la beraber Hz. Âdem’in önünde o¤lu fiit’in nakib oldu¤u gibi Hz.
Nuh’un önünde de o¤lu Sam’›n nakib oldu¤u Fütüvvetname-i Cafer
Sad›k’ta zikredilir.41 Bu eserde Hz. Âdemden sonra ikinci miyân-beste-
nin Hz. Nuh oldu¤u da söylenir.42

f) Cefne, deveye yem verilen çanakt›r. Helva-y› cefne ise bu ça-
nakta haz›rlanan helvad›r. Fütüvvet gelene¤indeki yegâne e¤lence bu
helvad›r. Cebrail’in cennetten üzüm ve incir getirerek bunlardan hel-
va yapmas› ve Hz. Nuh’a yedirmesi fütüvvet-nâmelerde bu gelene¤e
referans verilen olaylardand›r. Cebrail cennetten üzüm ve incir getürdi,
birbirine kar›fldurd›, halvâ gibi old›, Nuh’a virdi.43
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38 Rahflan Gürel, age., s. 1. Müellifi belli olmayan fütüvvet-nâmede bunlara ek olarak
Hz. fiit’in de ad› geçer. Bkz. ‹brahim Arslano¤lu, Yazar› Belli Olmayan Bir Fütüvvet-
nâme, Kültür Bakanl›¤› Halk Kültürlerini Araflt›rma ve Gelifltirme Genel Müdürlü-
¤ü Yay›nlar›, Ankara 1997, s. 49.

39 Abdülbaki Gölp›narl›, “Fütüvvet-Nâme-i fieyh Seyyid Huseyn ‹bni Gaybî”, ‹stanbul
Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi Mecmuas›, C. 17, ‹stanbul Ekim 1955 - Temmuz 1956 s.
117.

40 Mehmet Saffet Sar›kaya, age., 2008, s. 17, 65-67.
41 Mehmet Saffet Sar›kaya, age., 2008, s. 20, 68.
42 Mehmet Saffet Sar›kaya, age., 2008, s. 74.
43 Rahflan Gürel, age., s. 2, 18.



g) Helvay› müminlere paylaflt›rmas›ndan baflka Hz. Nuh’un ismi
hediye göndermekle ilgili de an›l›r; zira bir yerden bir yere cefne hel-
vas› gönderme gelene¤i Hz. Âdem’den sonra ikinci olarak Hz. Nuh’tan
kalm›flt›r ve gönderilen kutunun üstüne at›lan sekiz dü¤ümden ikinci-
sine onun ad› okunur: Her katta bir dü¤üm vurmal›, önceki dü¤ümde
Âdem safiyullah, ikinci dü¤ümde Nuh nebiyullah…44 Nuh ol halvâdan yi-
di, mü’minlere k›smet itdi. Allahu Taâla’ya hamd ü senâ k›ld›lar ve Nuh fü-
tüvveti ogl› Sam’a yitifldürdi.45

¤) Hz. Nuh’un fütüvveti o¤lu Sam’a yetifltirmesi ve bu silsilenin
Hz. ‹brahim ve Hz. Muhammed’e, ondan da Hz. Ali ve onun miyan-
bestelerine kadar ulaflmas› da fütüvvet-nâmelerde zikredilir. Fütüvvet-
nâmelerde Hz. Nuh önünde o¤lu Sam’›n nakib oldu¤u s›k s›k zikredil-
mekle birlikte Kitâb-› Fütüvvet’te Sam’›n yan›nda Ma’cel’in de nakib
oldu¤u söylenir.46

h) Tarikat›n hutbesi kaçt›r sorusuna verilen yan›t “Hz. Âdem, Hz.
Nuh, Hz. fiit, Hz. ‹brahim ve Hz. Muhammed”dir,47 Fütüvvetname-i
Cafer Sâd›k’ta bunlara ilaveten Hz. Ali de say›lm›flt›r.48 Bunun nede-
nini eserdeki fiiilik temayülünde aramak yerinde olacakt›r, zira burada
kelime-i tevhit dahi “Lâ ilâhe illallâh, Muhammedün resülullâh ve
Aliyyün veliyyullâh” fleklinde kaydedilmifltir.49
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44 ‹brahim Arslano¤lu, age., s. 52.
45 Rahflan Gürel, age., s. 18.
46 Orhan Arsal, age., s. 9, 37.
47 Orhan Arsal, age., s. 58.
48 Mehmet Saffet Sar›kaya, age., 2008, s. 76.
49 Fütüvvet-nâmeler genellikle Sünni kültür dairesine mensup olmakla birlikte Fütüv-

vetname-i Cafer Sad›k gibi baz› örneklerde fiiilik temayülleri ön plana ç›kabilmek-
tedir. Seyyid Gaybî O¤lu fieyh Huseyn fütüvvet-nâmesinde de ilk üç halife isimleri
an›lmaks›z›n k›saca geçirilirken fiiilik temayülü nedeniyle adeta bunlar›n vas›flar›
da kendisine aktar›larak Hz. Ali’den söz edilir. Bkz. Abdülbaki Gölp›narl›, age., C.
11, ‹stanbul Ekim 1949 - Temmuz 1950, s. 46.



V. Kiflisel Nitelikleri: 

Sülemî’nin “Futuvva nam›na, bütün peygamberlerin ve evliyan›n fa-
zailini flahs›nda cemetmifl olmal›d›r.”50 cümlesinde iflaret etti¤i gibi fütüv-
vet-nâmelerde peygamberlerin ve evliyalar›n baz› meziyetleri feta tara-
f›ndan da içsellefltirilmesi gayesi ile ön plana ç›kar›l›r. Bu ba¤lamda
Hz. Nuh’un da birtak›m kiflisel nitelikleri fütüvvet-nâmelerde yer bul-
mufltur.

a) Bilgili ve takva ehlidir, Allah’a çok flükreder. Allah korkusuy-
la çok a¤lad›¤› için kendisine Nuh isminin tak›ld›¤› zikredilmektedir.51

Sülemî, Hz. Nuh’u “fütüvvet sevgisiyle Nuh, çok inledi ve üzerinde fü-
tüvvetin nuru parlad›” diye zikreder.52

Yazar› belli olmayan bir fütüvvet-nâme nüshas›nda Hz. Nuh, sec-
cade üzerinde karar olanlar aras›nda say›lmaktad›r: Ey azizler, bilmifl
olun ki Hz. Âdem seccade üzerinde o kadar oturdu ki, fiit aleyhisselama ka-
biliyet verdi ve Âdem’den sonra bu yolla belini ba¤lad› ve seccade üzerinde
oturdu, mükemmel olup feragat etti. fiit’ten sonra ‹dris ve ‹dris’ten sonra
Nuh, Nuh’tan sonra ‹brahim, ‹brahim’den sonra ‹smail, ‹smail’den sonra
Davud, Davud’dan sonra Süleyman, Süleyman’dan sonra fiuayb, fiu-
ayb’dan sonra Musa, Musa’dan sonra Yakup, Yakup'tan sonra Yusuf, Yu-
suf’tan sonra Zekeriyya, Zekeriyya’dan sonra Yahya, Yahya’dan sonra ‹sa,
‹sa’dan sonra Muhammed Mustafa. Sonra Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz.
Osman ve Hz. Ali53

b) Hz. Nuh fütüvvet-nâmelerde flâkird,54 do¤ru, gibi baz› s›fatlar-
la da an›l›r. Sülemî kendisine fütüvvetin kime yak›flaca¤› sorulunca,
cevaben kimde Âdem’in özür dileyicili¤i, Nuh’un do¤rulu¤u, ‹brahim-
2in vefal›l›¤›, ‹smail’in gerçekli¤i, Musa’n›n öz yüreklili¤i, Eyyüb’ün
sab›rl›l›¤›, Davud’un göz yafll›l›¤› Ve Muhammed (sav)2in cömertli¤i,
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50 Franz Taeschner, age., C. 15, 1953-1954, s. 7.
51 Abdülbaki Gölp›narl›, a..g.e. C. 11, Ekim 1949 - Temmuz 1950, s. 320; Rahflan Gü-

rel, age., s. 2.
52 Süleyman Atefl, age., s. 22,
53 ‹brahim Arslano¤lu, age., s. 52.
54 Mehmet Saffet Sar›kaya, age., 2008, s. 77.



Ebu Bekir2in merhameti, Ömer’in hamiyeti, Osman’›n utangaçl›¤›,
Ali’nin bilginli¤i varsa ona yak›flaca¤›n› söyler.55

c) Hz. Nuh için akla gelen ilk akla gelen s›fatlardan olan sab›rl›-
l›k, fütüvvet-nâmelerde de fetan›n sahip olmas› gereken temel nitelik-
lerden biri say›l›r; t›pk› Hz. Nuh gibi feta da fütüvvet yolunda her tür-
lü mihnet ve s›k›nt›ya gö¤üs germeli, bu yoldan yüz çevirmemelidir:
“Terbiye ahisin flöyle seve, nitekim Resul Tanr›y› severdi ve terbiyenin sab-
r› olan Eyyub gibi ve Cercîs ve Nuh gibi ola, bin kez azab k›lup depelerse
ahisinden yüz döndürmeye.”56

d) Hz. Nuh için fütüvvet-nâmelerde kullan›lan bir s›fat da “hiz-
met edici”dir. Buna göre misafire hizmet etmek, izzet-i ikramda bulun-
mak büyük bir ibadet ve erdemdir ve peygamberlerden kalm›flt›r: Sa¤-
l›kda, sayrul›kda, ölüde, diride, dü¤ünde, mahfilde aya¤›n durup hizmet idi-
ci ola ve ehl-i tarikat yarenlerün yollu yolunca yirlü yirin göstere ve gelen
müsâfirden haber-dâr ol›cak riâyetine sa’y ide, sa’yi bî-garez ola. Zira hiz-
met ulu taatdur. fiît Peygamber hizmet k›ld›, Nuh Peygamber hizmet k›ld› ve
‹brahim Peygamber hizmet k›ld›.”57

e) Hz. Nuh’un uzun ömürlü oluflu da fütüvvet-nâmelerde çeflitli
vesilelerle s›k s›k de¤inilen hususlardand›r. Dokuz yüz elli y›l gibi uzun
bir ömür yaflam›flt›r.

“E¤er bir kiflinin ömri Nûh ve Lokmân ömrinden artuk olursa bu fü-
tüvveti tamâm yazamaya.”58

Üç yüz elli y›l “Tanr›dan baflkas›na tapmay›n” diye halk› dine da-
vet eden Hz. Nuh dövülür, türlü hakaretlere gö¤üs gerip sabreder. Kav-
mi “Bütün bu senin ö¤ütlerin do¤rudan uzakt›r. Senin, bize hiçbir üstünlü-
¤ün yok. ‹fl böyleyken bu davetin, bu davan nereden?” derdi. Yaln›z k›rk
kifli ona inan›p iman getirir. Hz. Nuh, tüm bu eziyetlere karfl› tanr› ka-
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55 Mehmet Saffet Sar›kaya, age., 1993, s. 121.
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Fakültesi Mecmuas›, C. 15, Ekim 1953 - Temmuz 1954 s. 127.
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Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi Mecmuas›, C. 17, Ekim 1955 - Temmuz 1956, s. 106.
58 Abdülbaki Gölp›narl›, age., C. 15, Ekim 1953 - Temmuz 1954 s. 138.



p›s›ndan yüz çevirmedi¤i için ona fütüvvetten yüzlerce kap› aç›lm›fl-
t›r.59

VI. Dualar ve Ayetler: 

Hz. Nuh fütüvvet-nâmelerde yer alan dua ve ayetlerde iki flekilde
geçer:

a) Kur’ân-› Kerim’de de geçen, kabulünün akabinde tufan hadise-
sinin vuku buldu¤u “Rabbim, yeryüzünde kâfirlerden hiç kimseyi b›rak-
ma.”60 duas›na fütüvvet-nâmelerde s›kça tesadüf edilir.

b) Do¤rudan kendisinden bahsetmemekle birlikte peygamberler
ve evliyalar ruhuna okunan dualarda, Kur’ân-› Kerim’de ismiyle an›lan
sure sebebiyle zaman zaman dolayl› olarak da Hz. Nuh fütüvvet-nâme-
lere girmifltir.

VII. Köpek Beslemesi: 

Fütüvvet-nâmelere göre ilk kez köpek besleyen kifli Hz. Nuh’tur:
“Evvel hiraset içün kelb ittihaz iden Hz. Nuh’tur. Gemi yaparken gice ge-
lüp kafirler bozarlard›. Allah Taâla’ya tazarru itdi. Hak Taâla emr itdi, kelb
dut didi. Kelb gice gemi yan›nda yatard›, kâfirler komazd›.”61

VIII. Dolayl› Olarak Bahsedilmesi: 

Hiç flüphe yok ki bütün ilâhi dinlerde kibir lanetlenmifl, en büyük
günahlar›n bafl›nda say›lm›flt›r. Kibir, flirke, hatta nefsin kendisini ilah-
laflt›rmas›na kadar varan yolun ilk tafl›d›r. ‹blis, kibri yüzünden nefsine
tabi olmufl, Hz. Âdem’e secde etmeyerek Allah’›n lanetine u¤ram›flt›r.
Firavun kibrinin peflinden koflarak kendisini ilah ilan etmiflti. Yahudi-
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59 Abdülbaki Gölp›narl›, age., C. 11, 1949-1950, s. 321.
60 Nûh/26, Hz. Nuh, bu duas›na binaen kâfirlere karfl› çok sert olmas›yla da tan›n›r.

Bir rivayete göre Hz. Muhammed, Bedir savafl›ndan sonra tutsaklar›n öldürülmesi-
ni teklif eden Hz. Ömer’i Hz. Nuh’a, onlara iyi davran›lmas›n› öneren Ebu Bekir
(ra)’i ise Hz. ‹brahim’e benzetir.

61 Ali Torun, age., s. 281.



likte kibir en büyük günaht›r; kibirleri sebebiyle insanlar lanetlenmifl,
yetmifl iki f›rkaya ayr›lm›fl ve dilleri kar›flt›r›larak dünyan›n dört bir ya-
n›na savrulmufllard›r. ‹ncil’de “Gadapland›¤›n zaman beni zikret ki gazap-
land›¤›mda seni hat›rlayay›m, sana yapt›¤›m yard›ma raz› ol, flüphe etme ki
sana yapt›¤›m yard›m senin kendine yapt›¤›n yard›mdan hay›rl›d›r.” denil-
mektedir.62 Abdullah bin Mesud, Hz. Muhammed’den “Kalbinde zerre
kadar kibir bulunan kimse cennete girmeyecektir. Kalbinde zerre kadar iman
bulunan kimse cehenneme girmeyecektir.” hadislerini nakleder. Sa’dî’nin
“Allah’tan günahkâr, kendini gösteren ve be¤enen âbidden çok daha iyidir”
mealindeki beyiti meflhurdur.63 ‹nsan› tanr› yolundan sapt›ran büyük
kibir günah›n›n karfl›t› ise ‹slâm’da "huflu"dur. ‹slâm teolojisinde kibir-
den sak›nmak fliddetle telkin edilirken huflu halinde olmak tavsiye edi-
lir. Huflu, Hakk’a boyun e¤mek, tevazu Hakk’a teslim olmak, Hakk’›n
hükmüne itirazdan vazgeçmektir.64 Risalesindeki fütüvvet bölümünde
Kufleyrî, Huflu bab›nda dolayl› olarak Hz. Nuh (as)’a de¤inir, Mücâhid
(ra)’dan naklen “Allah Taâla Nuh kavmini tufanda bo¤unca, bütün da¤-
lar semâya do¤ru bafl kald›rm›fllar, sadece Cudi Da¤› bafl e¤mifl ve tevazu
göstermiflti. Onun için Allah Taâla bu da¤› Nuh (as)’un gemisinin karargâ-
h› k›lm›flt›.”65 der.

Sonuç

Fütüvvet-nâmeler hiç kuflku yok ki Türk halk›n›n hayata bak›fl›-
n›, ahlaki de¤erlerini, yaflay›fl›n› ve meslek eti¤ine inanc›n› derinden
etkilemifltir. Fütüvvet-nâmelerdeki baz› erkân ve âdap Türk kültürün-
de hala yaflamaktad›r. Dürüstlük, cömertlik, dostluk, yard›mseverlik,
tevekkül, sab›r, vefa, sadakat gibi kavramlar›n fütüvvet ehli taraf›ndan
içsellefltirilmeleri, Hz. Nuh gibi insanl›k nazar›nda sayg›n pirlere da-
yand›r›larak teflvik ve telkin edilmifltir. 
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62 Süleyman Uluda¤, Tasavvuf ‹lmine Dair Kufleyrî Risâlesi - Abdülkerim Kufleyrî, Der-
gah Yay›nlar›, ‹stanbul 1981, s. 372.

63 Günahkâr-› endîfle-nâk ez Hudâ / Besî Bihter ez âbid-i hod-nümâ.
64 Süleyman Uluda¤, age., s. 383.
65 Süleyman Uluda¤, age., s. 385.
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K›sas-› Enbiyalarda Nuh
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K›sas-› Enbiyâ’larda Nuh Nebi 

Esra Keskink›l›ç*

Günümüz dilinde “peygamber biyografileri” veya “nebiler tarihçe-
si” fleklinde aç›klayabilece¤imiz k›sas-› enbiyâ’ ibaresi, her ikisi de
Arapça olan k›sas ve enbiyâ’ kelimelerinin birlikteli¤inden do¤mufl
Farsça bir tamlamad›r. K›sasü’l-enbiyâ’ fleklinde Arapça terkibine de
rastlanabilir. K›sas “bafla gelen hâl, olup biten fley, bir fleyin izini takip
ederek arkas›na düflme, takibe flayan bir haberi nakil ve hikâye etme,
anlatma, bildirme, rivayet, haber, anektot, hadis”1 anlamlar›n› tafl›yan
“k›ssa”; enbiyâ’ ise “peygamber, resul” manas›na gelen “nebî” kelimesi-
nin çokluk fleklidir. Ayn› anlamda ahbâr-› enbiyâ’ kullan›m›yla da kar-
fl›laflmak mümkündür.

Kâtip Çelebi’nin Keflfü’z-zünûn2’da kaydetti¤ine göre, k›sas-› en-
biya türünde eser veren ilk müellif, tâbiîn devrinde yetiflen ve ünlü ha-
dis âlimlerinden biri olan Vehb b. Münebbih (ö. 110/728)’tir. Aslen
‹ranl› olup sonradan Yemen’e yerleflmifl, San’a’da kad›l›k yapm›flt›r.
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* Yrd. Doç. Dr. Esra Keskink›l›ç, Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü, Mimar Sinan Güzel
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1 M. Bahaddin, Yeni Türkçe Lugat, ‹stanbul 1924, s. 548; Mehmet Kanar, Etimolojik
Osmanl› Türkçesi Sözlü¤ü, ‹stanbul 2005, s. 400; Mustafa Nihat Özön, Osmanl›ca-
Türkçe Sözlük, ‹stanbul 1959, s. 391; F. Steingass, Persian-English Dictionary, Beyrut
1975, s. 973; fiemseddin Sami, Kâmûs-i Türkî, ‹stanbul, s. 711; Redhouse Turkish-
English Dictionary, ‹stanbul 1988, s. 657.

2 C. II, ‹stanbul 1972, s. 1324.



Çok kitap okumas› ve do¤ru sözlülü¤ü ile tan›nan Vehb, geçmifl üm-
metler, peygamberler ve sultanlar hakk›nda derin bilgiler edinmeyi ba-
flarm›flt›r. Hatta ‹slâm’dan önce, ehl-i kitap, yani Yahudi ve Hristiyan-
lar taraf›ndan da bilinen birçok rivayetin onun sayesinde ‹slâmî litera-
türe girdi¤i söylenir.3

Söz konusu eserde, Ebu'l-Hasen Ali b. Hamza b. Abdillâh el-Ki-
sâî el-Kûfî (ö. 189/805), Sehl b. Abdullah et-Tüsterî (ö. 283/896), Ebu
Amr b. Ahmed b. Halid b. Yezid el-Kurtubî el-Malikî (ö. 322/934),
Muhammed b. Abdülmelik el-Müsebbihî el-Harrânî (ö. 420/1029),
Abdullah b. Muhammed R›za el-Hüseynî’den (ö. 776/1374); Arapça;
Muhammed b. Hasan ed-Dandurmî (ed-Dîrûmî) ile ‹brahim b. Halef
en-Nîsâbûrî'den de Farsça k›sâs-› enbiyâ’ yazarlar› olarak söz edilir.4

Ebu ‹shak Ahmed b. Muhammed b. ‹brahim es-Sa’lebî en-Niflâ-
bûrî efl-fiafiî (ö. 427/1035), Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed. b.
Mutarrif el-Kinanî et-Tarafî (ö. 454/1052), Ebu'l-Hüseyn er-Ravendî
Said ‹bn Hibetillah (ö. 573/1178), Ebu'l-Fazl Muhammed b. ‹dris el-
Bidlisî er-Rumî (ö. 982/1574), Abdullah b. Muhammed R›za el-Hü-
seynî de bu kaynakta belirtilen di¤er bir yazard›r.5

Yukar›da sayd›¤›m›z isimler aras›nda, en çok sevilip ra¤bet gören-
ler, el-Kisâî ile es-Sa’lebî olmufltur. Her ikisinin de Arapça kaleme al-
d›¤› bu kitaplar, çeflitli dillere çevrilmifl, istinsah edilerek nüshalar›
dünya kütüphanelerine yay›lm›fl; gerek sözlü gerekse yaz›l› gelenek yo-
luyla halk›n belle¤inde hat›r› say›l›r bir yer edinmifltir.

Sa’lebî, meflhur bir akaid ve tefsir âlimidir. Kitabü Arâisi'l-mecâlis fî
Kasasi'l-enbiyâ’ ad›n› tafl›yan çal›flmas›, el-Keflfü’l-beyân an Tefsîrü’l-
Kur’ân adl› kitab›ndaki peygamber k›ssalar›n› geniflletilmesi ve ilâveler
yap›lmas›yla meydana gelmifltir. Brockelmann, afl›r› hayalcilikten azat
ve çeflitli fliirlerle bezendi¤i için önemli buldu¤u bu k›sas-› enbiyâ’y› di-
¤erlerine nazaran daha de¤erli sayar.6 Farkl› yer ve dönemlerde birçok
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3 M. Süreyya fiahin, “K›sas-› Enbiyâ”, D‹A, C. 25, Ankara 2002, s. 495.
4 Keflfü’z-zünûn, C. 2, ‹stanbul 1972, s. 1328.
5 age., C. 2, s. 1328.
6 Carl Brockelmann, “Sa’lebî”, ‹slâm Ansiklopedisi, C. 10, ‹stanbul 1966, s. 125.



kere Türkçeye çevrilmesi de bu fikri destekler niteliktedir. Kitab›n mat-
bu nüshalar› Kasasü’l-enbiyâ’ el-Müsemmâ Arâisü’l-mecâlis, yazma nüs-
halar› ise Nefâisü’l-arâis ve Yevâkîtü’t-tîcân fî K›sasi’l-Kur’ân7 ya da en-
Nefâis fî Mebdei’d-dünyâ ve’l-Arâis fî K›sasi’l-enbiyâ’8 gibi bafll›klar tafl›r.

Aslen ‹ranl› olup Kûfe’de do¤an K›sâ’î ise yedi k›raat imam›ndan
biri ve nahivde ilim ehlidir.9 Yaflad›¤› müddetçe her iki sahada da bü-
yük bir otorite kabul edilmifl; Abbasi Halifesi Mehdî-Billâh, kendisini
Ba¤dat'a ça¤›rarak o¤lu Harunürreflid'in e¤itimi ile görevlendirmifltir.
O da, o¤ullar›, Emin ve Me’mûn’un yetifltirilmesini K›sâî’ye devretmifl-
tir. Ölümünün ard›ndan, sultan›n “F›k›h ile nahvi bir günde defnet-
tim.” diyerek derin hüzün ve kayb›n› vurgulad›¤› bir flahsiyettir. El-
Bed’ü fî K›sasi’l-enbiyâ’ aleyhimü’s-selâm’›n yazar›d›r. Endülüs’ün büyük
âlimlerden Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî, çal›flma-
s›n›, kaynak al›nacak güvenilir bir eser olarak niteler.10

Daha sonra, bu alanda kaleme al›nan kitaplar›n ço¤u, ad› geçen
çal›flmalar›n ya tercümesi ya da özeti olmaktan öteye gidememifltir.
Ayn› flekilde Türkçe yaz›lm›fl birçok k›sas-› enbiyâ’ da mevcuttur ki en
eskisi Harezm Türkçesi döneminde yaz›lan ve 710/1310 tarihinde ta-
mamlanan Nâs›reddin er-Rabguzî'nin eseridir. Farsçadan Türkçeye çe-
viri niteli¤indeki bu kitap, zengin bir söz varl›¤› ve anlafl›l›r dili ile dik-
kat çeker. Nesir fleklinde yaz›lm›fl olmas›na ra¤men yer yer manzum
parçalar da eklenmifltir. 

Ayn› kategoride yer alan kaynaklarda üzerinde önemle durulan
flahsiyetlerden biri de, insanl›¤›n ikinci babas›, di¤er bir ifadeyle
“Ebu’l-befler” ya da “‹kinci Âdem” diye an›lan “Nuh Peygamber”dir. 

Yeryüzüne gönderilen nebilerin üçüncüsü; “Ulu’l-azm” denilen ve
her türlü ezaya, cefaya katlanacaklar›na, tebli¤ görevini hakk›yla yeri-
ne getireceklerine, geri çekilmeyeceklerine dair kendilerinden “mîsâk-
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› galîz”, yani “kuvvetli bir söz” al›nan befl kiflinin ilkidir.11 Gönderildi-
¤i kavim de Allah’a kullu¤u b›rakarak putlara tapan, yeryüzünde fesat
ç›karan ilk insan toplulu¤udur. 

Ayr›ca, gözün göremeyece¤i mesafelerdeki olaylar› bildirmek, ku-
rumufl a¤açlara meyve verdirmek ve onlar› emriyle hareket ettirmek,
da¤lar› yürütmek, kum ve kül vs yiyece¤e çevirmek, tafl› topra¤a dön-
dürmek, yerden su ç›karmak, ya¤mur ya¤d›rmak gibi pek çok muzice
göstermifl bir nebidir de.

Hep Allah ile ifltigal etti¤i ve ilâhî feyizlerle sevinç buldu¤u için
lâkab› “Neciyyullah”t›r. En uzun yaflayan resul oldu¤undan dolay› ken-
disine “fieyhü’l-enbiyâ’” veya “fieyhü’l-mürselîn” denir.

Nuh, Kabil ile onlara tâbi olan fiit nesline resul olarak yollanm›flt›r: 

“Allâh Te’âlâ Hazretleri an› ya’nî Nûh’› Kâbîl ogullar›na ve anla-
ra tâbi’ olan fiîs evlâd›na resûl veripdir.”12

Tefsir ve f›k›h âlimi Abdullah ‹bni Abbas’a13 göre, o devirde insa-
no¤ullar› da¤larda ve ovalarda yaflayanlar olmak üzere iki gruba ayr›l-
m›flt›r. Da¤lar› mesken tutanlar, Kabil soyundand›r ki erkekleri küçük,
kad›nlar› ise çirkindir. Ova ve sahralarda yaflayanlar›n da hatunlar› kü-
çük, adamlar› bet olup fiit neslindendir. fieytan, burada, ücret karfl›l›-
¤› yafll›lara hizmet eden bir grup gencin aras›ndad›r ki t›pk› çoban
Mezmari gibi kam›fltan bir ney yapm›fl, üfledi¤inde de etraf›na büyüle-
yici na¤meler saçar olmufltur. Çevresindekiler bu sesi her iflittiklerinde
dinlemek için koflup gelmifllerdir. Nihayetinde, y›lda bir gün bayram
ilân edilmifl; kutlamalarda hem erkek hem de kad›nlar süslenerek zevk
ve e¤lenceye dalm›fllard›r.14
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11 Ahzab Suresi, Ayet 7.
12 Ebu ‹shak Ahmed b. Muhammed Sa’lebî, Kitabü Arâisi'l-mecâlis fî Kasasi'l-enbiyâ’,

Mütercim: Mehmed b. Çerkez, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Atatürk Kitapl›¤›, nr.
MC OSM, 1282, 72:1-2.

13 Abdullah bin Abbas. Ünlü tefsir, f›k›h ve hadis âlimi. Hicretten yaklafl›k üç y›l ön-
ce do¤mufltur. Mekke’nin fethinden önce Medine’ye yerleflmifltir. Özellikle, tefsir-
deki yüksek ilminden dolay› kendisine “Tercümânü’l-Kur’ân” denmifltir.

14 age., 72:2-9.



Bu durum, da¤da oturan bir kiflinin bu kutlamalar› görerek kav-
mine orada güzel, narin ve cilveli kad›nlar bulundu¤unu haber ver-
mesine kadar sürmüfltür. Yüz kifli toplan›p karar alarak ne oldu¤una
bakmak için da¤dan inip di¤erlerine kar›flm›fllar ve Âdem’in, fiit
o¤ullar›yla Kâbil evlâd› evlenemez, emrine karfl› ç›karak onlarla bir-
leflmeye bafllam›fllard›r. Sonunda her iki halk da birbirine kar›flm›fl;
Kâbil’in zürriyeti ço¤almaya bafllay›nca yeryüzünde fitne ve fesat da
h›zla artm›flt›r:

“Âdemogullar› iki bölük olm›fllard›; bir bölügi taglarda sâkinler
idi ve bir bölügi dah› ova ve sahrâlarda olurlard›. Taglarda sâkin olan-
lar›n erleri küçük ve havâtînlar› çirkin idi ve düz ve sahrâ halk›n›n ha-
tunlar› küçük ve erleri kabîh idi. 

Ger ‹blîs dah› bir oglan hey’etinde ova halk›n›n pîrlerine ücret-
le hidmetkâr olup ve Çûbân Mezmârî gibi kam›fldan bir nây düzüp
ona dem urdukça andan acîb nagmeler zâhir olurd›. Çevre yanlar›nda
olan halk iflbu saz›n vasf›n iflidmegile an› dinlemege gelüp ve y›lda bir
îd idinüp ol îdde erkek ve difli bezeke ve zînete girüp zevk ve flâd› ider-
lerdi. 

Tag halk›ndan dah› bir kimesne anlar›n îdlerine gelüp temâflâ
idüp ol nâzenîn ve gökçek hatunlard› göricek gelüp kavmine haber
virdi. Tag halk› gelüp anlara kar›flup fevâhifli irtikâb idüp an›n-çün
Hak cell ü ‘alâ buyurmufldur: 

“Ve Lâ teberrecne teberrüce’l-câhiliyyeti’l-ûlâ.” 

‹bni ‘Abbâs ider: 

Âdem ‘aleyhi’s-selâm öyle vasiyyet k›lm›fl idi ki fiîs ogullar› Kâbîl
evlâd›yla nikâh olmaya; zîrâ fakat fiîs ogullar›na ragbet idüp istigfâr
iderdi. Pes fiîs ogullar›ndan yüz âdem dirilüp eyitdiler: 

‘Âmzâdelerimiz Kâbîl ogullar›na varal›m ve hâllerin görelim, de-
yü tagdan inüp ve gelüp Kâbîl’in zürriyyetinden olan gökçek hatunlar-
la kavuflup kalup anlar›n ‘akabince yüz âdem gelüp el-hâs›l cümle tag
halk› anda gelüp ve ol hatunlarla nikâhlaflup izhâr-› ‘isyân idüp Kâbîl
zürriyyeti dah› çogalup yeryüzinde fesâd› irtikâb ve âflikâr idicek Allâh
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Te’âlâ Nûh Peygamberi anlara resûl virüp ve anlara Allâh’›n gazab ve
h›flm›ndan tahvîf idüp îmâna da’vet k›ld›.”15

‹ncil’de bu tasvir daha yüzeysel yap›lmaktad›r:

“Nuh’un gemiye bindi¤i güne dek, tufandan önceki günlerde in-
sanlar yiyip içiyor; evlenip evlendiriliyorlard›. Tufan gelinceye, hep-
sini süpürüp götürünceye dek bafllar›na geleceklerden habersizdi-
ler.”16

Tevrat’a göre:

“Ve vaki oldu ki yeryüzünde adamlar ço¤almaya bafllad› ve on-
lar›n k›zlar› do¤du¤u zaman, Tanr› o¤ullar›, adam k›zlar›n›n güzel ol-
duklar›n› gördüler ve bütün seçtiklerinden kendilerine kar›lar ald›-
lar. Ve Rab dedi: Ruhum adam ile ebediyen çekiflmeyecektir; çünkü
o da ettir; bunun için onun günleri yüz yirmi y›l olacakt›r. Tanr›
o¤ullar›, insan k›zlar›na vard›klar› ve bu k›zlar onlara çocuk do¤ur-
duklar› zaman, o günlerde, hem de ondan sonra, yeryüzünde Nefilim
(iri adamlar) vard›; bunlar eski zamandan zorbalar, flöhretli adamlar-
d›.”17

“Rab bakt›; yeryüzünde insan›n yapt›¤› kötülük çok, akl› fikri hep
kötülükte… ‹nsan› yaratt›¤›na piflman oldu. Yüre¤i s›zlad›. Yaratt›¤›m
insanlar›, hayvanlar›, sürüngenleri, kufllar› yeryüzünden silip ataca-
¤›m.’ dedi; ‘Çünkü onlar› yaratt›¤›ma piflman oldum."18 demifltir.

Allah, insanlara, gazap ve h›flm›ndan korkup imana gelmeleri için
Nuh’u yollar.19

Kur’an’da peygamberin soy a¤ac› ile ilgili herhangi bir bilgiye
rastlanmaz. Buna karfl›l›k K›sas-› Enbiya’da yer alan flecereye bak›ld›-
¤›nda Âdem’in sekizinci göbekten torunu oldu¤u görülür:
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15 age., 72:9-19.
16 Luka, 17:26-27, Matta, 24:37- 39.
17 Yarat›l›fl, 6:1-4.
18 Yarat›l›fl, 6:5, 7.
19 age., 72:19.



“Nûh Lemk20 ogl›d›r, Lemk dah› Mettûflelh21 ogl›d›r, Mettûflelh
Uhnûh22 ogl›d›r, Uhnûh Yered ogl›d›r, Yered23 Mehlâ’îl ogl›d›r, Meh-
lâ’îl Enûfl ogl›d›r, Enûfl Kaynân ogl›d›r, Kaynân24 fiîs ogl›d›r, fiîs Âdem
‘aleyhi’s-selâm ogl›d›r.”25

Tevrat’taki kay›tta:

“Ve Âdem kar›s› Havva’y› bildi ve gebe kal›p Kain’i do¤urdu ve
Rabb’in yard›m›yla bir adam kazand›m, dedi ve yine kardefli Habil’i
do¤urdu ve Habil koyun çoban› oldu; fakat Kain çiftçi oldu ve Kain
Rabb’in önünden ç›kt› ve Aden’in flark›nda Nod diyar›nda oturdu ve
Kain kar›s›n› bildi ve gebe kal›p Hanok’u do¤urdu ve bir flehir bina et-
ti ve flehrin ad›n› o¤lunun ad›na göre Hanok koydu ve Hanok’a ‹rad
do¤du ve ‹rad Mehuyael’in babas› oldu ve Mehuyael Metuflael’in ba-
bas› oldu ve Metuflael Lamek’in babas› oldu ve Lamek kendisine iki
kar› ald›; birinin ad› Ada ve öbürünün ad› Tsilla idi ve Ada Yabal’i do-
¤urdu; çad›rda oturanlar›n ve sürü sahiplerinin atas› bu idi ve kardefli-
nin ad› Yubal idi; çenk ve boru çalanlar›n hepsinin atas› bu idi ve Tsil-
la, kendisi de Tubalkain’i do¤urdu; tunç ve demir, bütün keskin âletle-
ri döven bu idi ve Tubalkain’in k›zkardefli Naama idi.”26

“Ve Âdem yüz otuz yafl›nda, kendi benzeyiflinde, suretine göre bir
o¤ulun babas› oldu ve onun ad›n› fiit koydu ve fiit’in babas› olduktan
sonra Âdem’in günleri sekiz yüz y›l oldu ve o¤ullar ve k›zlar babas› ol-
du ve Âdem’in yaflad›¤› bütün günler dokuz yüz otuz y›l oldu ve öldü
ve fiit yüz befl yafl›nda Enofl’un babas› oldu ve Enofl’un babas› olduk-
tan sonra fiit sekiz yüz yedi y›l yaflad› ve o¤ullar ve k›zlar babas› oldu
ve fiit’in bütün günleri dokuz yüz on iki y›l oldu ve öldü ve Enofl dok-
san yafl›nda Kenan’›n babas› oldu ve Kenan’›n babas› olduktan sonra
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Enofl sekiz yüz on befl y›l yaflad› ve o¤ullar ve k›zlar babas› oldu ve
Enofl’un bütün günleri dokuz yüz befl y›l oldu ve öldü ve Kenan yetmifl
yafl›nda Mahalalel’in babas› oldu ve Mahalalel’in babas› olduktan
sonra Kenan sekiz yüz k›rk y›l yaflad› ve o¤ullar ve k›zlar babas› oldu
ve Kenan’›n bütün günleri dokuz yüz on y›l oldu ve öldü ve Mahala-
lel altm›fl befl yafl›nda Yared’in babas› oldu ve Yared’in babas› olduk-
tan sonra Mahalalel sekiz yüz otuz y›l yaflad› ve o¤ullar ve k›zlar baba-
s› oldu ve Mahalalel’in bütün günleri sekiz yüz doksan befl y›l oldu ve
öldü ve Yared yüz altm›fl iki yafl›nda, Hanok’un babas› oldu ve Ha-
nok’un babas› olduktan sonra Yared sekiz yüz y›l yaflad› ve o¤ullar ve
k›zlar babas› oldu ve Yared’in bütün günleri dokuz yüz altm›fl iki y›l ol-
du ve öldü ve Hanok altm›fl befl yafl›nda Metuflelah’›n babas› oldu ve
Metuflelah’›n babas› olduktan sonra Hanok üç yüz y›l Allah ile yürü-
dü ve o¤ullar ve k›zlar babas› oldu ve Hanok’un bütün günleri üç yüz
altm›fl befl y›l oldu ve Hanok Allah ile yürüdü ve gözden kayboldu;
çünkü onu Allah ald› ve Metuflelah yüz seksen yedi yafl›nda Lamek’in
babas› oldu ve Lamek’in babas› olduktan sonra Metuflelah yedi yüz
seksen iki y›l yaflad› ve o¤ullar ve k›zlar babas› oldu ve Metuflelah’›n
bütün günleri dokuz yüz altm›fl dokuz y›l oldu ve öldü ve Lamek yüz
seksen iki yafl›nda bir o¤ulun babas› oldu … ve Nuh’un babas› olduk-
tan sonra Lamek befl yüz doksan befl y›l yaflad› ve o¤ullar ve k›zlar ba-
bas› oldu ve Lamek’in bütün günleri yedi yüz yetmifl yedi y›l oldu ve
öldü ve Nuh befl yüz yafl›nda idi ve Sam’›n, Ham’›n ve Yafet’in baba-
s› oldu.”27

Kitab-› Mukaddes’teki bilgiler Âdem ile Nuh aras›nda on kuflak
bulundu¤unu ve ondan, yaklafl›k dokuz yüz elli sene sonra do¤du¤unu
ifade eder. 

Ad› hakk›nda, kaynaklarda birbirinden farkl› bilgilere rastlan›r.
Meselâ, Süleymaniye Kütüphanesi’nde kay›tl› K›sas-› Enbiyâ’ya göre
“Nuh” ismi kendisine sonradan verilmifltir ve as›l ad› “fiükr”dür.28
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27 Yarat›l›fl, Bab 5.
28 K›sas-› Enbiyâ’, Süleymaniye Kütüphanesi, Hac› Mahmud Efendi Bölümü, nr. 4367,
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fieytanla yapt›¤› bir konuflma esnas›nda, kendisine kavmine etti-
¤i beddua hat›rlat›larak tüm canl›lar›n onun yüzünden öldü¤ü ve hep-
sinin cehenneme girece¤i söylenince, çok üzülmüfl; çok a¤lam›fl; dua
ederek ad›n›n “Nuh” olmas›n› dilemifltir: 

“‹blîs yüzin Nûh’a k›ld›, eyitdi:

Senün hakkun benüm üzerüme öküfldür. Bana nesne sor, cevâb›n
vireyüm. 

Nûh eyitdi:

Yâ mel’ûn, sen ma’siyetde flâz olurs›n; ben an› bilürin. ‹blîs eyitdi:

Sen ma’siyet k›lmadun m›? Du’â k›ldun; dükeli dünyâ içindeki câ-
navârlar› helâk k›ldun. Bin bin halây›k kamu kâfir old›lar. Benüm bir-
le tamuya gireler. 

Andan Nûh yavuz aglad›. Du’â k›ld› kim ad› “Nûh” ola; andan ad›
‘Nûh’ old›. Evvel ad› fiükr idi.”29

Rabguzî de K›sasü’l-enbiyâ’s›nda benzer bir olay zikrederek ayn›
do¤rultuda bilgi verir ve gerçek nam›n› “Teflekkür” fleklinde beyan
eder.30

“Nuh” Arapçada “kendi nefsi için çok a¤lay›p h›çk›ran, yalvar›p
yakaran, insanlara ça¤r› yapan”31 demektir ki bu anlam yukar›daki an-
lat›y› destekler mahiyettedir. Kendi bedduas›yla yeryüzünden silinen
halk›n›n ak›betine çok üzülen peygamber a¤layarak yalvar›p yakararak
Allah’tan ad›n›n de¤iflmesini istemifltir.

Âlûsî, Rûhu’l-meânî adl› tefsirinde, Nuh Suresi’ni aç›klarken, tev-
be-isti¤far ile a¤lay›p s›zlamas›ndan dolay› “Nuh” ad›n› ald›¤›n›, asl›n-
da isminin “Abdul¤affar” oldu¤unu söyler. 

Sa’lebî’nin Kitabü Arâisi'l-mecâlis’inde verdi¤i malûmat da bu
yöndedir:
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“Evveli budur ki an›n ismiyle bir peygamber tesmiye olunmayup
ve bu ismile an›n-çun tesmiye olund› ki dâ’imâ kendi nefsi-çün agla-
yup nevha iderdi.”32

Baflka bir rivayete göre de, tufan esnas›nda, gemide bulunan tüm
canl›lar Allah taraf›ndan korundu¤u, gemiyi su üstünde yürüttü¤ü için
“fiekûr” ismiyle müsemmad›r: 

“ve gemide olan mahlûkâta Hak Te’âlâ emîn k›lup ve sefîneyi su
üstünde yürütdürüp “fiekûr” ismiyle müsemmâ old›.”33

Ad›, fiakir veya Yeflkür’dür, diyenler de vard›r.

Baz› âlimlere göre “Nuh” kelimesi Süryanice kökenlidir ve “sakin
kimse” manas›n› tafl›r. 

‹branicede ise “Noah/Noach” biçiminde okunur. “Rahat” anla-
m›ndad›r. 

Tevrat’da “Noe” fleklindedir. Babas› Lemk, kendisini zorluklardan
kurtar›p feraha kavuflturaca¤›n› ümit etti¤i o¤luna “Rabbin lânetledi¤i
bu toprak yüzünden çekti¤imiz eziyeti, harcad›¤›m›z eme¤i bu çocuk
hafifletip bizi rahatlatacak!”34 diyerek bu ad› takm›flt›r. 

Kur’an’da, Âdem ile ‹dris’ten sonra an›lan üçüncü peygamber ol-
du¤u; ad› k›rk üç yerde geçti¤i; hatta 71. sure ismini ondan ald›¤› hâl-
de bu konuda herhangi bir aç›klama yap›lmaz. 

Nuh’un “Vâlidesinün ismi Kayûs binti Berâkîl bin Kivîl ibni Uh-
nûh’dur.”35

El-Kufleyrî ile Es-Sa’lebî bu ad› “fiemhâ binti Enûfl”; El-Maverdî
ise “Mencel” fleklinde zikreder. “Sebhâr” diyenler de vard›r. 

Rabguzî’ye göre “fiemhâ binti Anûrefl”tir.36
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32 Sa’lebî, Kitabü Arâisi'l-mecâlis, 80:8-9.
33 age., 81:2-3.
34 Yarat›l›fl, 5:29.
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Peygamberin ebeveyni iman sahipleri aras›nda yer almaktad›r ki
bu noktada delil kabul edilen kendisinin:

“Rabbim, beni, anne-babam›, inanm›fl olarak evime girenleri, mü-
min erkek ve kad›nlar› ba¤›flla, zalimleri ise daima helâk et!”37 mealin-
deki duas›d›r. 

Allah’tan inançl› kullar›n ma¤firetini dilerken aralar›nda ebevey-
nini de zikretmifltir. 

Râzî ve Kurtubî, yukar›daki ayetin tefsirini yaparken, ‹bni Ab-
bas’›n “Nuh'un kendisi ile Âdem aras›nda küfre sapm›fl tek bir atas› da-
hi yoktur.” aç›klamas›n› esas alm›fllard›r.

Kisâî kayd›nca:

‹dris’in o¤lu Amutû-fiikih ve efli Mutâhâ’n›n “Yemlik” isminde,
bir a¤ac› kökünden sökecek kadar güçlü bir o¤ullar› olmufltur. Bu genç,
bir gün yaylaya giderken koyun güden bir güzel görür ve be¤enir. An-
cak yüz seksen yafl›nda ve henüz reflit olmam›fl bu k›z› kendine efl ala-
maz. Kabilo¤ullar› ile aralar›nda düflmanl›k oldu¤u için fiit soyundan
geldi¤ini de ona söylemez. Yirmi y›l bekledikten sonra onunla evlene-
bilir. Ad› “Kaynufl”tur. Nuh, bu kad›ndan dünyaya gelmifltir: 

“Çün ki ‹drîs göge ç›kd›, ol oglan ki kalm›fl-›d›, Amutû-fiikih idi.
Vard›, bir avrat ald›. Ana Mutâhâ dirler-idi. Andan bir oglan old›. Ad›
Yemlik idi. ‹gen kuvvetlü kopm›fl-›d›; flöyle kim bir agac› yerinden ko-
parurd›. Bir gün dördi yaz›ya ç›kd›. Giderken gördi kim bir körgülü ‘av-
rat koyun güder. Vard› ana ad›n sord›. Ol ‘avrat eyitdi:

Adum Kaynufl’dur.

Evün var m›dur?

Eyitdi:

Yokdur.

Eyitdi:

Kaç yafl›ndas›n?
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Eyitdi:

Yüz seksen!

Yemlik eyitdi:

Eger resîde missin, beni alur m›s›n?

Ol zamanda iki yüz yaflamay›nca resîde olmazlard›. Kaynufl eyitdi:

Sen kimsün?

Yemlik eyitdi: 

Ben fiit oglanlar›ndanvan, dimedi; anunçun ki fiit-ile Kâbil ara-
s›nda adâvet var-›d›. Pes bunun üzre yigirmi y›l dah› geçdi. Kaynufl iki
yüz y›l yaflad›. Resîde old›. Yemlik vard›, Kaynufl’› atas›ndan diledi.
Vard›, Yemlik an› alup çiftlendi. Nuh (‘m) andan old›.”38

‹ncelenen k›sas-› enbiyâ’larda Nuh’un efli hakk›nda çok ayr›nt›l›
bilgi verilmemifl; gemiye binenler aras›nda bulundu¤u zikredilmifltir.
Ayr›ca, tufan›n ilk alâmeti olarak iflaret edilen “tennur”dan su ç›kma
hadisesini Nuh’a haber veren yine odur.39 Rabguzî bu kad›n› “Nûh’nun
kâfir evlügi” diye tan›mlar.40

Kisâî’ye göre, nebiye ilk inanan kifli bir kad›nd›r. Ad› “Amre”dir.
Daha sonralar› Nuh’un zevcesi olmufl; “Ham”, “Sam”, “Yafes” isimli üç
o¤ul; “Husure”, “Setide”, “Mahbure” adl› üç k›z çocu¤u do¤urmufltur.
Ailesinin ard›ndan, kad›nl› erkekli yetmifl kifli daha Allah’a iman et-
mifltir. Nuh, bu topluluk içinden de bir kad›nla evlenmifl; ondan “Ke-
nan”, “Yam” diye iki evlâd› dünyaya gelmifltir. Ancak ikinci efli tekrar
eski inanc›na dönmüfltür:

“Nûh’a evvel îmân getüren bir ‘avrat idi. Ad› “Amre”. Nûh (‘m)
an› ald›; çiftlendi. Andan ogl› old›. Hâm, Sâm, Yâfes; dah› üç k›z› ol-
d›; Husûre ve Setîde ve Mahbûre. Andan sonra Nûh’a ehl-i beyiti
îmân getürdiler. Pes yetmifl kifli îmâna geldiler. Erden, ‘avratdan dah›
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îmâna geldi. Nûh an› dah› ald›; andan iki ogl› old›. Biri Ken’ân, birisi
Yâm verdi. ‘Avrat yine bayag› dînine döndi.”41

Kur’an’da, Lût’un, firavunun kar›s› ve Meryem’i içine alan bir ka-
d›nlar silsilesinde, Nuh’un eflinden de ironik bir ifadeyle söz edilir.
‹nanmayanlara Lût’un efli ile birlikte örnek gösterilerek her ikisinin de
dürüst hizmetkârlarla evli iken onlara ihanet eden kâfir hatunlar oldu-
¤u vurgulan›r: 

“Onlar kullar›m›zdan iki kulun nikâh› alt›nda iken onlara karfl›
hainlik edip inkârlar›n› gizlemifllerdi de iki peygamber Allah’tan gelen
azab› onlardan savm›fllard›. O iki kad›na: ‘Haydi, cehenneme girenler-
le beraber siz de girin!’ dendi.”42

Görüldü¤ü üzere eflinin inançs›zl›¤› vurgulanm›fl; ancak nas›l öl-
dü¤ü, gemiye binip binmedi¤i aç›klanmad›¤› gibi Nuh’un baflka bir ha-
n›m›ndan da söz edilmemifltir.

‹ncil’de ise üç o¤lu ve üç geliniyle gemide bulundu¤u malûmat›
verilmifltir.43

Bir rivayet gere¤ince ad› “Vahile”dir ve Nuh’a Ham, Sam, Yafes
ve Yam isimli dört çocuk vermifltir. Di¤er o¤lu Aber ise küçük yaflta öl-
müfltür.44

Baflka bir kaynakta, peygamberin iki defa evlendi¤i, ilk efli “Amu-
re”nin imanl› bir kad›n olup Ham, Sam, Yafes’i dünyaya getirdi¤i; ikin-
ci efli “Vaile”nin ise inanc›n› terk ederek zevcine hainlik yap›p arka-
s›ndan deli dedi¤i kay›tl›d›r. Kenan (Yam) ondan do¤mufltur.45

Nuh’un kavmi putlara tapan, içki içen, yoldan ç›km›fl bir millet-
tir. Bafllar›nda bulunan Kral Dermesil de zorban›n biridir. Her biri in-
san fleklinde bin yedi yüz sanem yap›lmas›n› emretmifl; hepsi için de
ayr› ayr› evler yapt›rm›flt›r. Uzunlu¤u ve eni bin arfl›n olan bu evlerin
içini alt›nlarla, gümüfllerle bezemifltir: 
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“Ol vaktin kavmi saneme taparlard›. Ol zamanda bir pâdiflâh var-
d›. Ana Dermesil ibni Ubeyl dirlerdi. Cebbâr idi. Evvel süci içen old›.
Pes bir gün buyurd›; bin yedi yüz sanem eylediler. Her birisi âdem sû-
retinde ve ol sanemlere bir ev yapd›rm›fl-›d›, nin arflûn uzun› ve bin ar-
flûn eni, anun içine altun gümüflle murassa’ düzmifldi.”46

Nuh, do¤du¤u zaman güvenli¤inden ve hayat›ndan endifle duyan
annesi taraf›ndan bir ma¤araya b›rak›l›r. Tam k›rk gün orada kal›r. An-
nesi sadece süt vermek için yan›na u¤rar. Bir gün dile gelen bebek Kay-
nufl’a kendisi için endiflelenmemesini, Allah’›n onu koruyup kollad›¤›-
n› ve besledi¤ini söyler. O s›ralar babas›n› da kaybeden Nuh yetim ola-
rak büyür. Akl›, anlay›fl› ve feraseti kemale erince önce okuyup yazma-
y› ö¤renmifl; geçimini ise koyun güderek sa¤lamaya çal›flm›flt›r. Biraz
daha yetiflince marangozluk mesle¤ini ö¤renir:

“Çûn kim Nûh (‘m) togd›, vard› bir magarada kod›. Nûh (‘m) k›rk
gün tamâm ol magarada yatd›. Anas› gelürdi, emzirürdi. Andan Nûh: 

Yâ ana, korkmag›l ki Hak Te’âlâ beni bekler, saklar, r›zkum virür! 

Andan atas› öldi. Nûh büyüdi; akl›, fehmi, firâseti kemâlde old›.
Kalem issi old›. Yazar, okur, kendi kavmin koyunun› güderdi. Çûn kim
dah› büyüdi, vard› dülgerlik ögrendi.”47

Nuh’a nebilik verildi¤inde elli yafl›ndad›r. Yaklafl›k dokuz yüz se-
ne halk›n› Allah’a itaate ça¤›rm›flt›r. Bu bilgi Kur’an’da da yer almak-
tad›r.48 Kendisine sadece k›rk erkek ve k›rk kad›n tâbi olmufltur: 

“Bin y›ldan elliden iki eksük da’vet k›ld› ol. Anca rûzigâra degin
k›rk er ve k›rk ‘avrat îmân getürdiler.”49

Rabguzî de inananlar için ayn› rakam› vererek “ellig eksük min y›l
da’vet k›ld›, seksen kifli müsülmân bold›lar, îmân keldürdiler, yar›m› er,
yar›[m›] hatunlard›n özge hîç kifli müsülmân bolmad›” der.50
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Kisâî’ye göre, yüz seksen yafl›n› sürerken peygamberlik ile flereflen-
dirilmifltir:

“Andan yüz seksen yafl›nda, Nûh’a nübüvvet geldi. Eyitdi:

Var, kavmini da’vet it, didi.”51

Bir bayram günü gelip çatm›flt›r. Tüm putlar ç›kar›lm›fl; tahtalar
ve kürsüler üzerine s›ralanm›flt›r. Halk, yakt›klar› ateflin çevresinde, iç-
ki içerek, zina yaparak putlara secde etmektedirler. Nuh, yanlar›na ge-
lerek kendisine nebilik verildi¤ini aç›klar. Onlar›, do¤ru yola davet
eder. O s›rada tüm sanemler yüz üstü y›k›l›verir. Bunu gören kâfirler,
sen kimsin de, bizim inanc›m›za yanl›fl diyorsun, seni dinlemiyoruz, di-
ye ona ç›k›fl›rlar. Olaydan haberdar olan Kral, Nuh’u huzuruna getir-
melerini emreder. Peygamber, ona da, Yemlik’in o¤lu oldu¤unu, Al-
lah’›n kendisini resullükle onurland›rd›¤›n› söyleyerek “Lâ ilâhe ilâ’l-
lâh Nûhun resûlu’llâh” demelerini; art›k putlara tapmamalar› gerekti-
¤ini anlat›r. Çok öfkelenen Dermesil, bayram günü olmasa, kendisini
ölümle cezaland›raca¤›n›, bir deliden baflka bir fleye benzemedi¤ini
hayk›rarak yan›ndan kovar: 

“Pes Nûh Peygâmber durd›; ol pâdiflâh kat›na geldi. Ol gün anla-
run küfürleri güni idi. Cemî’ putlar›n ç›karm›fllard›; tahtalar ve kürsî-
ler üzre kom›fllard›. Od yakm›fllard›. Korunanlarun ol oda b›ragurlad›.
Suci içerlerdi. Ol sanemlere secde k›larlard›. Biri biri kat›nda cimâ’ k›-
larlard›. Pes Nûh geldi, eyitdi:

Yâ kavm, Hak Te’âlâ beni size viripdi. Geldüm ki sizi dogru yola
kulavuzlayam. Tanr›’dan korkun, bana uyun, Tanr›’nun gazab›ndan
korkun! 

Çûn ki Nûh bun› didi; ol sanemler bafllar› aflaga y›k›ld›lar. Ol
kavm eyitdiler:

Sen kimsün ki geldün bizüm dînümüzi bât›ldur, pes didiler; biz se-
nün sözüne uymazuz! 

Pes ol pâdiflâh eyitdi:
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Getürin, göreyin ne kiflidür!

Vard›lar, getürdiler. Ol melik sord› kim ne kiflisün?

Nûh (‘m) eyitdi:

Yemlik ogluvan, Tanr› Te’âlânun resûliven! Geldim ki dogr› yola
uranlayam. Hak Te’âlâya îmân getiresiz. Bu sanemleri terk eyleyesiz!

Ol pâdiflâh eyitdi:

Yâ Nûh, biz sana uymazuz! Sen delüsin!

Nûh (‘m) eyitdi:

Ey kavm, ben delü degülem! Benüm sizden hâcetüm yokdur, sö-
züm budur ki eydesiz “Lâ ilâhe ilâ’llâh Nûh resûlu’llâh”, diyesiz.

Ol pâdiflâh Nûh’› kak›d›, eyitdi:

Yâ Nûh, bu gün, bizüm bâyrâm›muzdur; yohsa sana hürmet olsun,
bu gün seni öldürürdüm!”52

Tebli¤ vazifesi boyunca kavmi ona hakaret etmifl; neredeyse öldü-
rünceye kadar dövmüfl; keçelere sar›p ac›lar›na ac› katt›ktan sonra öl-
dü zann›yla b›rakm›fllard›r. Ne zaman ki putlara taparken resul gelip de
“Lâ ilâhe ila’llâh”, yani Allah’tan baflka tap›lacak yoktur, dese; anlat-
t›klar›n› iflitmemek için bazen kaç›p bazen de giysilerini bafllar›na sa-
r›p parmaklar›yla kulaklar›n› t›kam›fllard›r. Nuh’a hem dilleriyle hem
elleriyle her türlü eziyeti yapt›klar› hâlde, o asla yolundan dönmemifl;
iyileflir iyileflmez yine peygamberlik görevini ifa etmifltir. Gece gündüz,
gizli ya da aflikâr davetini sürdürmüfltür:

“Ammâ Nûh’a (‘m) fermân geldi kim degme irte münâdî k›ldur-
d›. Andan maflr›kdan magribe degin anun ünin kamus› iflidürlerdi. Me-
dîneden k›g›rurd›, eydürdi: Lâ ilâhe illâ’llâh! 

Andan bunlar barmaklar›n kulaklar›na sokarlar ve bir nicelerini
tonlar›n bafllar›na sararlard› ve bir nicesi kaçarlard› ve kimün uss› gi-
derdi. Kaçan uss› gelse eydürdi: 

Yâ kavm, eydün kim “Tanr› birdür ve anun resûliyin.”53
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Her gün hiç y›lmadan, yorulmadan yollara düflmüfl; dinini izah et-
mifl; insanlar› Allah’›n birli¤ine ça¤›rm›flt›r. Tekrar dayak yemifl… Tek-
rar dayak yemifltir… H›rs›n› alamayan, gaflet at›ndan inemeyen zalim-
ler, art›k, onu bayg›n bir hâlde, aya¤›ndan sürüyerek gübreli¤e atar ol-
mufllard›r! 

O, yine kalkm›fl; yine do¤ru yolu aç›klam›flt›r. Akl› bafl›ndan gi-
dinceye, bir daha, bir daha darp edilmifltir. Bu manzara üç yüz y›l bo-
yunca hiç de¤iflmemifltir! Hatta kral ölmüfl; yerine baflka biri geçmifl;
ama durumda bir farkl›laflma olmam›flt›r. Nuh, tafllanmaya, zulme, afla-
¤›lanmaya maruz kalmaktad›r. Aradan dört yüz sene daha geçer... Yeni
hükümdar da göçmüfl; yerine o¤lu tahta oturmufltur. Ancak o da dave-
te icabet etmez! Befl yüz y›ll›k ata dininden dönmek istemez ve nebiyi
büyücülükle suçlar: 

“Pes Nûh her gün ç›kard›. Ol kavmi dîne da’vet iderdi. Anlar
Nûh’› dögerlerdi tâ ki ‘akl› giderdi ayag›na yap›fl›rlard›; terslige b›ragur-
lard›. Hak Te’âlâ yine viri-birdi; gelürdi, bunlar› dîne da’vet iderdi. Yi-
ne bunlar dögerlerdi; zahmet iderlerdi. Üç yüz y›l böyle itdiler; vard› ol
pâdiflâh öldi; yine anun yerine pâdiflâh old› durd›; Nûh ol kavme geldi
dîne da’vet itdi. Bunlar kabûl k›lmad›lar ve ‘avrat Nûh’› tafl-›la dögdü-
ler; öldi, deyi kod›lar gitdiler. Yine Nûh Tanr› emrile dur› geldi; âbdest
ald›; iki rek’at namâz k›ld› durd›; yine ol kavme geldi; yine da’vet itdi
tâ ki dört yüz y›l böyle itdi. Ol pâdiflâh dah› öldi. Ogl› yerine melik ol-
d› durd›; Nûh ana dah› vard›; da’vet k›ld›. Eyitdiler:

Yâ sâhir, yâ câzû, bizden ne istersin? Biz atamuzdan, dedemüzden,
dîninden dönmezüz. Befl yüz y›ldan berü böyle itdi?”54

Rabguzî, yedi¤i dayaklar sonras› Nuh’un vaziyetini “ança yanl›k
urd›lar sünükleri s›nd›, çuvâl içinde buz neteg çahflasa sünükleri terisi
içinde andag kakflayur irdi.” diye tasvir eder.55

Peygamberin çekti¤i azap art›k son haddini bulup da içi daral›nca
hâlini yaradana arz etmifl ve zaman geçtikçe insanlar›n azg›nl›klar›n›n
artt›¤›ndan yak›nm›flt›r:
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“Andan Nûh Peygambar› dögerlerdi, uss› gidince, bir gün gönli
tar old› Nûh’un, eyitdi: 

Kâle innî da’vetü kavmî leylen ve nehâren felem yezidhüm du’â’î
ilâ firâren ve innî küllemâ de’avtühüm li-tagfira lehüm ce’alû esâ-
bi’ahüm fî âzânihim ve’stagflev siyabehüm ve asarrû ve’s-tekberû’stik-
bâren sümme innî de’avtühüm cihâren56

Nûh eyitdi: 

‹lâhî, sen yigirek bilürsin; ben da’vet k›lur›n bunlar›, bunlar beni
dögerler ve bana cefâ k›lurlar. Her vakt kim bunlara eydürsem, bar-
maklar›n kulaklar›na sokarlar ve bafllar›na tonlar›n örterler ve günden
güne geldükçe dah› beter olurlar.”57

Bir rivayete göre, bin, bir baflkas›na göre dokuz yüz elli, di¤erince
de üç yüz elli y›l böyle geçer gider. Nuh, yeni yeni krallar görür; her bi-
rine tek tek Hak dini anlat›r. Küfürlerinden dönmezler, putlar›na k›ya-
mazlar, inanmazlar. 

Çocuklar dahi Nuh’u tafllar; gözüne yüzüne toprak saçar olmufltur.
Büyükleri, bu cad›d›r, sihirbazd›r, gidin, vurun, taciz edin, diye onlar›
k›flk›rtmaktad›r. Söz konusu zalimli¤e hayvanlar bile göz yumamaz hâ-
le gelmifltir. Nebiyi esirgemesi için Allah’a yakar›rlar; bu imans›zlar›n
helâk› için sürekli yalvar›rlar: 

“Çûn kim ol pâdiflâh dah› öldi, anun ogl› yerine pâdiflâh old›. Nûh
vard›; an› dah› dîne da’vet itdi:

Gelün, Tanr›’ya, bir bölük saneme tapmag› terk idün!

Bunlar eyitdiler:

Biz sana uymazuz, didiler.
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rediler; kibirlendikçe kibirlendiler. Sonra onlar› yüksek sesle davet ettim.”

57 K›sas-› Enbiyâ’, Süleymaniye, 10b:4-13.



Bin y›la degin böyle itdiler, dah› bir rivâyetde dokuz yüz elli y›la
degin, bir rivâyetde üç yüz elli y›la degin bunlar› da’vet itdi. Bunlar uy-
mad›lar. Küfrleri zalâletleri dah› artd›. Pes Hak Te’âlâ hayvân cânavâr-
lar› nâlifl itdiler dah› esirgediler. Eyitdiler:

Nûh’a uymayan halây›k› sen helâk k›lg›l, dediler. 

Pes Nûh bir gün bunlarun aras›nda otururd›. Ulular ogluna eyitdi:

Yâ ogul, iflbu kifli câzûdur; sâhirdür! Varun, dögün, üflendürün,
didi.

Ol oglan vard›, yerden bir avuç toprak ald›, geldi, Nûh’un gözüne
saçd›. Nûh’un iki gözi toprak ile told›.”58

Üstüne üstelik halktan biri, elinde asas›, kuca¤›nda o¤luyla gelip
de Nuh’u iflaret ederek ona kan›p yoldan ç›kmamas›n› ö¤ütleyince, ço-
cu¤u da cevaben, asay› bana ver ve beni de yere b›rak ki onun her ta-
raf›n› k›r›p dökeyim, deyince, art›k Nuh da dayanamam›fl; Allah’a hi-
taben, flayet yaratt›klar›n sana lâz›msa, onlara hidayet ver ya da bana
takdirine kadar yard›m et, dayanmamam› sa¤la, diye niyazda bulun-
mufltur. Rabbi, kullar› aras›nda inanacak baflka birinin kalmad›¤›n› ar-
t›k üzülüp endiflelenmemesini söylemifltir. Âdemo¤lu neslinde ve ka-
d›n rahminde iman sahibi biri olmad›¤›n› ö¤renen Nuh, kâfirlerin yer-
yüzünden silinmesi için beddua etmifltir:

“Pes bir gün ‘asâ elinde ve kucag›nda küçücük ogl›yla bir kimesne
Nûh kat›na gelüp ogl›na eyitdi: 

Ey ogul, iflbu koca seni aldayup azd›rmadan hazer idesin; zinhâr
ana uyup tâbi’ olmayas›n didikde oglan eyitdi: 

Ey ata elündeki ‘asây› vir ve beni yere kota ki an› urup dökem. 

Andan ‘asâ ile Nûh’› darb itmek diledikde Nûh eyitdi: 

Ey Bârî Te’âlâ senin mahlûkât›n bana itdüklerin müflâhede ide-
yorsun. Eger mahlûkât›n sana gerekse hidâyet vir; veyâhûd hükmin zu-
hûr›na dek bana sabr ve ‘inâyet vir, didikde, Allâh Te’âlâ Hazretleri
ana vahy itdi ki: 
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Evvel ifl bu sana îmân getürenlerden gayr› bunlardan îmâna gelür
yokdur. ‹mdi bu eyitdiklerinden gam yiyüp kaygu çekme. 

Nûh’a dah› ma’lûm old› ki befler sulbinde ve difli rahminde
mü’min olacak kimse olmayup pes anlara beddu’â idüp eyitdi: 

Rabbi lâ tezer ‘ale’l-’arz› mine’l-kâfirîne deyyâren”59

Süleymaniye Kütüphanesi’nde kay›tl› yazmada, peygamberi son
derece inciten, ben art›k maglûbum, dedirten ve intizar›na yol açan
olay ise flöyle anlat›l›r: 

“Andan Cebrâ’îl (‘m) vahy getürdi. Kavlühü te’âlâ:

Len tü’mine leke illâ min âmen 

Ya’nî Tanr› selâm k›ld›, eydür: 

Senün kavmün benden ayruk dirilmeye. 

Bir gün Nûh (‘m) kendü kavmin dirnek gördi; bunlar› da’vet k›l-
d›. An› anca dögdiler kim ton› kan birle told›. Bir kâfir ‘avrat› geldi,
eyitdi: 

Yâ kavm, bu delüdür! Bundan ne dilersiz? 

Nûh an› iflitdi; gönli târ old›; gözin göge dikdi eyitdi: 

‹nnî maglûbü fe’ntas›r.60

Eyitdi: 

Sen yigirek bilürsin kim bana güç k›lurlard›. 

Feryâd irgil, ol sâ’at Cebrâ’il geldi”61

Rabguzî, Nuh’un bedduas› sonucu pefl pefle gelen felâketleri flöyle
s›ralar:

“Mevlî celle celâlehü k›rk y›l yagmur birmedi, yirden nebât ön-
dürmedi, hatun ogul k›z tugurmad›, y›lk› kara kamug helâk bold›, yul-
lar› kurud›.”62
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Ayette, peygamberin her türlü eza ve cefaya tahammülü kendi a¤-
z›ndan “Rabbim! fiüphesiz ki ben, milletimi gece gündüz (uyar›p sana,
senin dinine) davet ettim, Benim davetim onlar›n kaç›fl›ndan baflka
bir fley artt›rmad›.”63 cümleleriyle dile getirilir.

Allah kat›nda, niyaz›, kabul görür ve haberci melek arac›l›¤›yla
bir “gemi” yapmas› buyurulur. “Su üzerinde yürüyen a¤açtan bir ev”
aç›klamas› yap›l›ncaya kadar geminin ne oldu¤u hakk›nda hiçbir fikri
yoktur. ‹nflas› tamamlan›nca da dünyan›n kâfirlerden temizlenece¤i
vaat edilir. 

Peki… Geminin yüzece¤i su nerededir? Bu sorusunun karfl›l›¤›n-
da ise kendisine yaratan›n her fleye kadir oldu¤u hat›rlat›l›r:

“Allâh Te’âlâ Hazretleri dah› du’âs›n kabûl idüp ve gemi düzmek-
le ana emr eyleyüp nitekim buyurur: 

Vasna’i’l-fülke bi-a’yûninâ ve vahyinâ.64

Nûh eyitdi: 

Gemi nedir? 

Hak Te’âlâ buyurd› ki: 

Su üstünde yürür agaçdan bir evdir; an› düzüp tamâm itdükde ehl-
i ‘isyândan yiri pâk k›lur›n.

Nûh eyitdi: 

Yâ Rabbî, su kandedir?

Allâh Te’âlâ eyitdi:

Diledügüm nesneye kâdir-i bî-zevâlim.”65

Nebinin ikinci sorusu, gemiyi hangi malzemeyle yapaca¤›d›r ki
sac a¤ac› dikmesi emredilir. Aradan k›rk y›l geçer. A¤aç büyür. Bu sü-
re zarf›nda, kavmini hak yola ça¤›rmaz. Zaten halk›n›n kad›nlar› k›s›r-
laflm›fl; onlardan bir tek çocuk dahi dünyaya gelmez olmufltur. 
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Sonra a¤açlar› kesmesi vahyedilir; Nuh denileni yapar; arkas›n-
dan onlar› kurutur: 

“Nûh eyitdi:

Agaç kandad›r?

Allâh Te’âlâ ana emr itdi ki sac agac›n dike; ol dah› an› diküp üze-
rine k›rk y›l mürûr eyleyüp ki bu k›rk y›l içinde dah› anlar› da’vet it-
meden fârig olup Allâh Te’âlâ dah› havâtînlerin ‘âkire idüp bunca
müddetde evlâtlar› togmad›. Çûn agac kemâline irüp yetifldi, Allâh
Te’âlâ an› kat’ eyle, diyü emr buyurup Nûh dah› agaclar› kesüp ve ku-
rudup”66

Baflka bir rivayete göre, kendisine cennetten bir budak indirilir ve
onu diker. K›rk y›l içerisinde, boyu üç yüz, eni elli arfl›nl›k bir a¤aç hâ-
line gelir.

Dallar›ndan çivi, gövdesinden ise gemi yapmas› emredilir. Dülger-
likte usta olan Nuh, tahtalar› yonttukça, üzerlerinde, “Âdem”, “fiit”,
“‹dris”, “Nuh”, “Hud”, “Salih”, “‹brahim” ve s›ras›yla yüz yirmi dört
bin peygamberin ad› belirir. 

Geminin mühendisi Cebrail’dir! Nuh, tahtalar› yontar; onlar› çi-
vileyerek sa¤lamlaflt›r›r.

Çal›flma tamamland›¤›nda, bin arfl›n yüksekli¤inde, dört yüz arfl›n
geniflli¤inde, yedi katl› bir gemi ortaya ç›kar!

Bu süre zarf›nda, kavminin soyu kesilir; ama onunla e¤lenmekten
asla vazgeçmezler. Gemiyi karada m› yürüteceksin, diye gülerler, biz
içecek suyu zor buluyoruz, sen bunu nas›l yüzdüreceksin, derler. O¤ul-
lar›na Nuh’u göstererek, bu bir büyücüdür, bizden sonra sak›n sözüne
kanmay›n, biz atam›zdan böyle gördük, diyerek horlay›n, fleklinde
ö¤ütler verirler:67

“Ve dah› bir kavlde eydürler: 
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Bir budak uçmakdan getürdi, eyitdi: 

Yâ Nûh bun› dik. 

Nûh an› ald›; dikdi; agaç old›. Elli arflun ini var-›d›; üç yüz arflun
uzun-›d›. Üç yüz arflun yass›s›yd›. 

K›rk y›la degince hiç ‘ayal togmad› ol kavimden. Tanr› kudreti
birle kim tohumlar› kesildi. Ol togan öldi k›rk y›l dah› bin y›l ‘ömr vir-
di ve kamu dünyâ maflr›kdan magribe degin evren old›; âdemden tol-
d› nar danesi gibi… Velîkin hep kâfir idi. Nûh (‘m) du’â k›ld›. Kavlü-
hü te’âlâ:

Lâ tezer ‘ale’l-’arz› inneke in tezerhüm yuz›llû ‘ibâdeke mine’l-kâ-
firîne deyyâren ve lâ yelidü illâ fâciren keffâren.68

Eyitdi:

Yâ Rab komag›l bunlar› yiryüzinde; eger bunlar› diri kor›san, se-
nün kullar›n› yoldan ç›karurlar. 

Ammâ bunlara oglanlar›n getürürlerdi; Nûh’u gösterürlerdi kim
bizden sonra bu câzûnun sözine girmen ve an› hor tutun kim atamuz-
dan gördük flöyledür dimek diyü ol oglanlara vasiyet k›lurd›. 

Nûh bî-ümîd old› eyitdi: 

Ber huzâyâ, yir üzere bu kavmden komag›l kim bularun köki ke-
silsün! 

Andan Cebrâ’îl eyitdi: 

Yâ Nûh gemi yap. 

Nûh eyitdi: 

Yâ Cebrâ’îl gemi nice olur? 

Eyitdi: 

Bu agac› kesgil, tahta yong›l. 

Kavlühü te’âlâ: 
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Vasna’i’l-fülke bi-a’yüninâ.69

Ya’nî Tanr› emridür. 

Cebrâ’îl eyitdi: 

Yâ Nûh, bu agaç özdeginden gemi k›lg›l ve budag›ndan m›h k›l-
g›l. 

Kavlühü te’âlâ: 

Ve Hamelnâhü ‘alâ zâtî elvâh›n ve düsürin.70

Bilgil kim “elvâh” tahtalar olur; “düsürin” m›hlar› olur. 

Nûh, dülgerlige bilürdi. ‹lk tahta yond›; “Âdem” ad› yaz›lu. ‹kin-
ci tahtada “fiît” ad› yaz›lu. Üçinci tahtada “‹drîs” ad› belürdi. Dödinci
tahtada “Nûh” ad› belürdi. Biflinci tahtada “Hûd” ad› belürdi. Alt›nc›
tahtada “Sâlih” ad› belürdi. Yidinci tahtada “‹brâhîm” ad› belürdi.
Kank› tahta yonsa bir peygambar ad› belürürdi. Yüz yigirmi döt bin
peygambarun her bir ad› birer tahtada yondukca ç›kd›. Cebrâ’îl mü-
hendislik k›ld›; Nûh tahta kord› ve m›hlar-›d›; berkidürdi. Gemi ta-
mâm old›. Bin arflun yüksegi, dört yüz arflun yass›s› idi. Yidi kat idi kim
Nûh gemi yapard›. Andan ol kavm ana bakarlard›; masharalanurlar-
d›”71

Kisâî kavlince, geminin uzunlu¤u bin, eni befl yüz, yüksekli¤i de
üç yüz arfl›nd›r. Yüz yirmi dört bin tahtadan ve ayn› adette çividen imal
edilmifltir. Bu, peygamberlerin say›s›na iflarettir ki isimleri Allah tara-
f›ndan Nuh’a bildirilmifltir. Fakat inflas› bitmek üzere olan geminin
dört tahtas› eksik kalm›flt›r. Sonradan yontulan o dört tahta da, dört
büyük halife nam›nad›r: 

“Yâ Nûh, geminün uzun› bin ârflûn ve eni befl yüz ârflûn, yüksek-
ligi üç yüz ârflûn olsun dah› ol gemi ol gemi yüz bin yigirmi dört bin
tahtadan eylegil tâ ki her tahta bir peygâmber ad›na ola.

Eyitdi:
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‹lâhî, peygâmberler ad›n› bilmezem, nice yazay›n?

Eyitdi:

Yâ Nûh, tahta yonmak senden, peygâmberler ad›n› yazmak ben-
den dah› yüz bin yigirmi bin dört bin mîh eylegil!

Pes Nûh vard›; bunlar› düzdi; ammâ dört tahta eksik geldi. Vard›
dört tahta, dört sahâbe ad›na düzdi.”72

Bafl› tavus kuflu, kuyru¤u horoz gibidir. Yedi tabakad›r. Birinci kat-
ta insanlar, Âdem’in cenazesi ve üzerinde mürsel peygamberlerin adla-
r›n›n yaz›l› oldu¤u üç yüz on asa bulunmaktad›r. ‹kincide, kad›nlar, k›z-
lar ve Havva’n›n tabutu; üçüncüde, yabanî hayvanlar; dördüncüde,
kufllar; beflincide y›rt›c› canl›lar; alt›nc›da, y›lan, ç›yan, akrep vs; ye-
dincide, filler ile aslanlar vard›r. Nuh, hepsinin bafl›nda, en önde, ye-
rini alm›flt›r.

Kisâî’ye bak›l›rsa, do¤udan bat›ya dek tüm canl›lar› bir araya top-
layan, Sa’lebî kayd›n›n aksine, Cebrail de¤il; Nuh’tur. Yüksek bir yere
ç›kan peygamber seslenerek onlar› gemiye ça¤›rm›fl; hepsi duyup bölük
bölük gelmifllerdir:

“Çûn ki Nûh gemiye düzdi. Bafl›n› tavus bafl› gibi eyledi. Kuyru-
gun bidunus kuyrug› gibi eyledi, dah› ol gemi yedi tabaka üretdi.

Hak Te’âlâ eyitdi:

Yâ Nûh, her bir cânavârdan çift çift, erkeklü diflilü alg›l, gemiye
koyg›l tâ ki soyu cihândan kesilmesün!

Çûn Nûh an› iflitdi, bir yüksek yire ç›kd›, çag›rd› ki:

Yâ hayvân cânavarlar›, gelün tâ magribden maflr›ka degin ne ka-
dâr kim dünyâda cânavar var-›sa iflitdiler; bölük bölük geldiler. 

Pes Nûh, evvelki tabakada âdemleri koyd› ve âdem tâbût› dah› bi-
leydi, dah› üç yüz on asâ bileydi, her bir asâ bir mürsel peygâmberün
adlar› üstünde yaz›lu idi.
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‹kinci tabakada, ‘avratlar›, k›zlar› koyd›. Havvâ tâbût› dah› biley-
di. 

Üçünci tabakada, yâbân canavârlar› idi.

Dördünci tabakada, kufllar olurlard›.

Beflinci tabakada, y›rt›c› cânavâr olurlard›.

Alt›nc› tabakada, ›lan, ç›yan, ‘akreb olurlard›.

Yedinci tabakada, pîller, arslanlar olurlard›.

Sadr›nda, Nûh (‘m) otururd›.”73

Rabguzî’nin gemi tasviri ise flöyledir: 

“Kimi üç kat irdi, alt›da y›lk› karalar irdi, ortas›nda Nûh kavmi
birle üstünde kufl kurtlar irdi. Nûh ogl› Sâm ve Hâm ve Yâfes ve
Ken’ân ogl› tört irdi, kimi yond›lar uzun› üç yüz kar›, ini iki yüz kar› ir-
di. Ba’z›lar aym›fllar: Uzun› min iki yüz kar›, ini alt› yüz kar› irdi, ediz-
ligi alt› alt› yüz kar› irdi. Yüz min yigirmi tört min temür baglar k›ld›-
lar”74

Tevrat’ta:

“Kendine gofer a¤ac›ndan bir gemi yap. ‹çini d›fl›n› ziftle; içeriye
kamaralar yap. Gemiyi flöyle yapacaks›n: Uzunlu¤u üç yüz, geniflli¤i el-
li, yüksekli¤i otuz arfl›n olacak. Pencere de yap, boyu yukar›ya do¤ru bir
arfl›n› bulsun. Kap›y› geminin yan taraf›na koy. Alt, orta ve üst güver-
teler yap. Yeryüzüne tufan gönderece¤im. Göklerin alt›nda soluk alan
bütün canl›lar› yok edece¤im. Yeryüzündeki her canl› ölecek. Ama se-
ninle bir antlaflma yapaca¤›m. O¤ullar›n, kar›n, gelinlerinle birlikte
gemiye bin. Sa¤ kalabilmeleri için her canl› türünden bir erkek, bir di-
fli olmak üzere birer çifti gemiye al. Çeflit çeflit kufllar, hayvanlar, sürün-
genler sa¤ kalmak için çifter çifter sana gelecekler. Yan›na hem ken-
din, hem onlar için yenebilecek ne varsa al, ileride yemek üzere depo-
la. Nuh, Tanr›’n›n bütün buyruklar›n› yerine getirdi.”75 denir.
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Görüldü¤ü gibi gemi malzemesi sac veya gofer a¤ac›d›r. Muslihid-
din Mustafa’n›n Ahterî isimli sözlü¤üne göre, “sac” Hindistan’da yeti-
flen, kara ve büyük bir a¤açt›r. ‹bni ‹lyas’›n, Bedâyi’ü’l-zuhûr fî Vakâ-
yiü’d-dühûr’unda kaydetti¤ine göre de “abanus”tur.

“Gofer”in ise reçineli bir bitki olup çürümeye, kurtlar taraf›nda
yenmeye pek yatk›n bulunmayan ve eskiden gemi yap›m›nda s›kça
kullan›lan selvi ya da sedir a¤ac› oldu¤u zannedilmektedir. 

Cebrail vas›tas›yla Nuh’a, bafl ve kuyruk k›sm› horoza benzer, or-
tas› kufl kaburgalar› gibi, üç katl›, iki taraf›ndan girifli bulunan, uzunlu-
¤u seksen, eni elli ve yüksekli¤i otuz zira76 bir gemi infla etmesi söylen-
mifltir. Zahhak’›n ‹bni Abbas’tan rivayetine bak›l›rsa, uzunlu¤u alt› yüz
altm›fl, eni üç yüz otuz, yüksekli¤i de otuz üç zirad›r.

A¤ac› keser; yontar; tahtalar› biçer. Mes’udî, Ahbârü’z-zamân ve
Evsed’inde bu iflle üç y›l u¤rafld›¤›n› yazar. 

Demirden çiviler yapar; yerden kaynayan zift ile tahtalar› s›var.

Allah, bir an önce iflini tamamlamas›n›, isyankârlar için fliddetli
bir azap gönderece¤i haberini yollay›nca, Nuh, ücretle dülgerler tutar;
ayr›ca o¤ullar›, Ham, Sam, Yafes de ona yard›m ederler: 

“Yâ Rabbî, ol evi ne hey’etde düzeyim? 

Allâh Teâlâ dah› vahy itdi ki:

Bafl›n› horos gibi ve ortas›n› kufl kaburgalar› gibi ve kuyrug› yine ho-
ros kuyrug›na müflâbih ve egri ola ve an› üc tabaka idüp iki yan›nda ka-
p›lar› ola. Uzunlug› seksen zirâ’ ve inligi elli zirâ’ve irtifâ’› otuz zirâ’ ola.

Zirâ’, hod insân›n ar›fl› denlüdür. 

Ehl-i kitâb›n kullar› budur; andan Hak Te’âlâ Nûh’a andan gemi
düzmekligi ta’lîmi için Hazret-i Cebrâ’îl’i gönderüp Nûh dah› agac› yo-
nup demîrden dülgerlige müte’allik keser ve balta ve sâyir âleti düzüp
gemi ifllemege bafllad›kda kavmi üzerinden mürûr idüp biribirine ider-
lerdi ki: 

Emine Gürsoy Naskali • 69

76 ‹nsan›n dirse¤inden otra parma¤›n ucuna kadar olan uzunluk, arfl›n. Yaklafl›k 75-90
cm’e tekabül eder.



‹fl bu âdemi görür misin? Su üstünde yürür ev düzmek diler. 

Pes andan istihzâ idüp gülüflürlerdi. Nite ki âyet-i kerîmede buyurur: 

Ve Küllemâ merre ‘aleyhi melâ’ün min kavmihi sehirû minhü.77

Nûh dah› anlara cevâb iderdi ki: 

‹n tesharû minnâ fe-innâ tesharu minküm kemâ tesharûne min-
küm tesharûne fe-sevfe ta’lemûne men ye’tîhi ‘azâbün yuhzîhi ve ya-
h›llü ‘aleyhi ‘azabün mukîm.78

Ya’nî:

Bizi masharal›ga alup istihza iderseniz, vakt ola ki biz dah› sizleri
istihzâya tutar›z; ‘âk›bet bilesiz hizlânl›ga ba’is-i ‘azâb kime gele ve ebe-
dî ‘azâb kime hâs›l olur? 

Andan Allâh Te’âlâ Nûh’a vahy idüp:

Bana ‘isyân idenlere gazab›m gâyet fledîd olm›fldur. Sefîneyi düz-
mekde cidd ü ihtimâm idüp bir gün evvel itmâm›na ikdâm idesin, bu-
yurmag›n Nûh ücretle dülgerler tutup ve ogular› Sâm ve Hâm ve Yâ-
fes bile tahta bünerlerdi. 

Pes geminin uzunlug› alt› yüz altm›fl zirâ’ ve iniligi üç yüz otuz zi-
râ’ ve irtifâ’›n› otuz üç zirâ’ k›ld›. Zahhâk rivâyetince ‹bni ‘Abbâs’›n
kavli budur. Andan geminin içini ve tafl›n› zift ile s›vadup ve demür
ekserlerle m›hlayup pekifldürüp nite ki buyurur:

Ve Hamelnâhü ‘alâ zâti elvâh›n ve düsürin.79

Zifti kandan buld›? deyü su’âl olunursa Allâh Te’âlâ yerden ana
zift bükerin izhâr itdürüp yerden kaynayup ç›kar idi.”80
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Rabguzî, Nuh ile fleytan aras›nda geçen farkl› bir hadiseden daha
bahseder.

Gemi için her birinin üzerinde bir peygamber ad› yazan yüz yirmi
dört bin demir aparat haz›rlanm›flt›r. Hz. Muhammed’in ismini tafl›yan
demir ‹blis taraf›ndan çal›n›r. Nuh, ne kadar istese de geri almay› ba-
flaramaz. Cebrail gelerek olaya müdahale eder; ancak almad›m diye ant
içer. Cebrail o kadar sinirlenir ki bir a¤ac› tuttu¤u gibi mel’ûnun bafl›-
na geçiriverir. Yüzü gözü kan içinde kalan h›rs›z korkuyla hemen o de-
miri ç›kar›p verir:

“Yüz min yigirmi tört min temür baglar k›ld›lar, tegme bag üze bir
peygamber at› bitiglig irdi, Muhammed Resûlu’llâh 16 at› bitilgen te-
mür bagn› ‹blîs ogurlad›, Nûh nice istedi tapmad›. Cebrâ’îl kelip haber
birdi; Nûh’ga birgil tipse, almad›m tip and içti. Cebrâ’îl’nin övkesi kel-
di bir kimi y›gaç›n al›p bafl›nga urd›, bafl› közi kanga bulgand›, kork-
m›flda birdi.”81

Haz›rl›¤› bitti¤inde, yani gemi tufan için tamam oldu¤unda, kendi-
sine Beyt-i Makdis’i ziyarete gitmesi vahyedilir. Bu buyru¤u yerine geti-
rirken gemisi gö¤e çekilir ve dört tahtas› eksilmifl bir hâlde geri döner. 

Cebrail, peygamberden, Nil suyunda yetiflmifl bir a¤aç bulup getir-
mesini ister. Önce o¤lanlar›ndan yard›m ister; ama hiç biri ona itaat
etmez. 

Melek, bu ifl için güçlü ve kuvvetli bir kifli olan Unuk o¤lu Âc’›
göndermesini söyler. “Seni, Nil suyundan doyuraca¤›m!” vaadiyle onu
raz› eden nebi, a¤ac› getirdikten sonra Âc’a arpadan yap›lm›fl üç çörek
verir. Günde, altm›fl okka ekmekle bile karn›n›n doymad›¤›n›, bunun üç
ekmekle nas›l olaca¤›n›, alayl› bir ifadeyle soran muhatab›na, “Besmele”
çekerek yemesini önerir. Âc da denileni yapar ve çöreklerin kendisine
fazlas›yla yetti¤ini, hatta bir buçuk ekme¤in de artt›¤›n› hayretle görür. 

Âc bin Unuk’un ismi Rabguzî taraf›ndan “Avac bin Annak” ola-
rak kaydedilmifltir.82
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Nuh, a¤açtan üç tahtta yontar. ‹lkinde Ebu Bekr, ikincisinde
Ömer, üçüncüsünde Osman, dördüncüsünde de Ali’nin ad› belirir. Al-
lah, içine ilham eder ki bu isimler son resul Hz. Muhammed’in dört as-
hab›na, dört halifesine aittir ve ne din ne de bu gemi onlars›z olmaz:

“Fermân geldi: 

Yâ Nûh, gemi tamâm old›. Beyti’l-ma’mûr’a ziyârete varg›l kim
göge agdurur; andan gemide dört tahta eksük old›. 

Cebrâ’îl eyitdi: 

Bir köye eyitgil; Nîl suy›ndan bir agaç getürsin. Ol bana yiter. 

Nûh, oglanlar›na eyitdi; kimse varmad›. Cebrâ’îl eyitdi: 

‘Âc bin ‘Unûk’a eyitgil kim ol güçlüdür ve hem key yüz güçdür. 

Nûh ‘Âc’a eyitdi: 

Ol fulân agac› bana getürgil. Nîl suy›ndan seni toyuray›m. 

Ol eyitdi: 

Getüreyim. 

Vard›, getürdi. Nûh üç arpa çöregin eline getürdi. ‘Âc güldi; eyitdi: 

Yâ Nûh, dükeli M›sr’a yiter un getürdüm; günde altm›fl okka et-
mek yirdüm, toymazdum. Sen bunun birle toyar m›s›n? 

Nûh eyitdi: 

Yâ ‘Âc, bu sâ’at bun› yigil, eger toymazsan dah› etmek getüreler,
seni toyuram. Velîkin eyitgil “bi’s-mi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm”.

‘Âc bun› eyitdi. Afla sund›; bir buçuk etmek girü kald›. Eyitdi: 

Toydum Yâ Nûh! 

Andan Nûh dört tahta yond›. ‹lkinde “Ebû Bekr” ad› belürdi.
‹kinci tahtada “‘Ömer” ad› belürdi. Üçünci tahtada “‘Osmân” ad› be-
lürdi dördünci tahtada “‘Alî” belürdi. Andan nidâ geldi: 

Yâ Nûh, âhir zamân vaktinde Muhammed ashâblar› turur. Bular
peygambarlara berâberdür. 

Andan gemi râst k›ld› ve perkitdi. Nidâ geldi:
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Yâ Nûh, bu gemi ol döt tahtasuz rast olmad›. Âhir zamânda dah›
dîn bunlars›z olmaya.”83

Kisâî ise ilk seferin Kâbe’ye yap›ld›¤›n› söyler. Allah, böyle emret-
mifltir. Ama tam yola ç›kaca¤› s›rada kâfirler gemiyi yak›p yok etmek
için haince bir plân yaparlar. ‹lâhî mucize eseri gemi havaya kald›r›l›r
ve Nuh dönünceye kadar orada as›l› kal›r. Bu hâli gören küfür sahiple-
ri korkup gerisin geriye kaçarlar. Gemi, bu flekilde korunmufl olur: 

“Kaçan kim Nûh gemiye tamâm itdi, Ka’be ziyâretine ‘azm eyle-
di. Çûn kim Nûh Ka’be ziyâretine gidicek kâfirler gelürlerdi kim gemi
yakalar. 

Hak Te’âlâ buyurd›:

Ol gemi yukaru götürdüler; hevâya fenâ aras›nda mu’allak durd›;
çûn kâfirler an› görüp korkdular; gitdiler. Çûn kim Nûh yine geldi, ol
gemi yine aflaga indi.”84

Daha sonra Allah, “tennur”a iflaret k›larak ondan su ç›kt›¤›nda
“hükmün yerini bulaca¤›n›”, tufan›n kopaca¤›n›, “sular›n kaynaklar-
dan f›flk›r›p taflaca¤›n›”, iflte o zaman hiç durmadan beraberindekilerle
beraber gemiye s›¤›nmas›n› söyler. 

Bir gün Nuh’un hatunu ekmek yaparken “tennur”da yanan ateflin
içinden su ç›kt›¤›n› görür ve koflarak durumu efline haber verir: 

“Bir gün Nûh’un ‘avrat› etmek yapard›. Tennûrdan su ç›kd›. Od
içinden… ‘Avrat eyitdi:

Tennûrdan su ç›kd›. Kavlühü te’âlâ:

Ve Fâre’t-tennûrü kulnâ’hmil fîhâ min küllü zevceyni’s-neyni ve
ehleke illâ men sebeka ‘aleyhi’l-kavlü85”86
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Söz konusu kelime, Hud Suresi’nin 40. ayetinde: “Hattâ izâ câ’e
emrünâ ve fâre’t-tennûr” biçiminde geçmektedir.

Müfessirlerin ço¤u “tennur”un, “ocak, tand›r” anlam›nda kulla-
n›ld›¤› hususunda fikir birli¤i içerisindedir. Ancak farkl› görüfle sahip
olanlar da mevcuttur. Meselâ, Ali bin Ebî Talib, bu kelimeyi “tanyeri,
flafak vakti”; ‹bni Abbas ise “yeryüzünün yüksek ve flerefli mevkileri”
diye flerh eder. Birinci mana esas al›n›rsa ayetin anlam› “fiafak att›; tan
yeri a¤›rd›.” olur. ‹kincisine göre de, “(Ola¤anüstü bir hâl neticesi böy-
le) yüce mekânlardan bile sular f›flk›rm›flt›!” fleklinde aç›klanabilir.

Tennur, kimine göre, Âdem Peygambere, kimine göre Nuh’a ait-
tir; kimine göre, han›m›n›n ekmek piflirdi¤i tand›rd›r. Baz›s›nca da
Havva’ya aittir. Elden ele geçerek Nuh’a kadar ulaflm›flt›r. Tafltan ya-
p›lm›flt›r. Kûfe’de, Bâb-› Künde taraf›nda; fiam’da, Ayn-› Verdan mev-
kiinde veya Hind’de bulundu¤unu savunanlar vard›r:

“Allâh Te’âlâ dah› ana tennûr› ‘alâmet idüp eyitdi:

Çûn tennûr kaynayup cûfla gele; bî-tavakkuf seninle bile olanlar-
la ve her nev’in çiftiyle gemiye giresiz. 

Nitekim buyurur:

Hattâ izâ câ’e emrünâ ve fâre’t-tennûr87

Ya’nî ‘azâb suy› ki tûfând›r.

Kulnâ’hmil fîhâ min küllin zevceyni’sneyni88

‘Ulemâ, “fâre’t-tennûr”da ihtilâf eylediler. ‘Aliyyi’bni Ebî Tâlib
ider:

Tan yeri agarup subuh zâhir oldukda… 

‹bni ‘Abbâs ider:

Su yer yüzüni örtüp taflacak mahalde…
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Ve Hasan id:

Tennûrdan murâd etmek piflecek tennûrdur ki ol tennûr Hav-
vâ’n›n idi. Tafldan düzülmifldi. ‹rs-ile Nûh’a gelince elden ele intikâl it-
mifldi. 

Pes ana muhâtabe k›l›nd› ki: 

Tennûrdan su kaynayup ç›kd›kda seninle bile olanlarla gemiye
binmek gereksin.

Nûh’un hatun› dah› tennûrdan su zâhir oldugun göricek gelüp
Nûh’a i’lâm eyledi.

Tennûr kanda idüginde ihtilâf vâki’ olm›fldur. Mücâhid ider: 

Kûfe nâhiyesinde idi. 

‹mâm-› Süddî haber virüpdür ki:

fia’abî k›sm› bi’llâhi eyitdi ki tennûrun cûfla gelmesi Kûfe nâhiye-
sinde idi ve eyitdi, Nûh Nebî gemi’i Kûfe Mescidi’nin içinde düzdi.
Tennûr dah› mescidin sag kol›nda Bâb-› Künde taraf›nda idi. Taflup cû-
fla gelmesi Nûh’a tenbîh ve kavminin ihlâk›na niflân ve ‘alâmet idi.

Mukâtil ider:

Tennûr Âdem Peygamberin idi. fiâm’da ‘Ayn-› Verde nâm mev-
zi’de idi.

‹bni ‘Abbâs ider:

Tennûr, Hind’de idi ve yine anda taflup cûfla geldi.”89

Ebu Hayyan’›n “tennur” kelimesine yaklafl›m› ise daha farkl› ve il-
ginçtir. Tefsirinde, Hasen'den rivayetle "tennur"un “gemide suyun
topland›¤› mahal” oldu¤unu nakletmifltir ki bu ifade hemen hemen bir
kazan› ça¤r›flt›rmaktad›r. Belki de Nuh, yelken yerine, kazanla çal›flan
buharl› bir gemi yapm›flt›r. “Tennur”a, “ocak” anlam› verilse dahi bu
onun gemide su toplanan kazanla iliflkisine engel say›lmaz.

Kelimenin bafl›na harf-i ta’rif getirilerek “et-tennur” buyurulmas›
ise gemiye ait bir tand›r, bir ocak olmas› ihtimalini kuvvetlendirmek-
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tedir. O zaman “Fâre’t-tennûr” bugünkü ifadeyle “(Nihayet emrimiz
gelip de) gemi atefllendi¤i vakit” diye yorumlanabilir. 

Nuh’un flahsî bilgi ve tecrübeleri ›fl›¤› alt›nda de¤il de; “Bu gemi-
yi bizim gözetimimiz ve vahyimize göre yap!” ayeti do¤rultusunda ha-
reket etti¤i, hatta daha önce geminin ne oldu¤undan bile haberdar ol-
mad›¤›; ayr›ca müminlerle birlikte, erkek ve difli, her canl›n›n birer çift
alacak kadar sa¤lam ve büyük yap›ld›¤›, da¤lar gibi dalgalarla bo¤ufltu-
¤u hâlde batmad›¤› göz önüne al›n›rsa, basit bir yelkenli yerine, kusur-
suz bir gemi betimlendi¤i anlafl›l›r. 

Elmal›l› Hamdi Yaz›r da Hak Dini Kur’an Dili adl› tefsirinin Hud
Suresi izah›nda bu fikri savunmaktad›r.

Tufan esnas›nda, soylar› yok olup tükenmesin diye karadan, de-
nizden, da¤dan, ormandan ve ovadan, k›sacas› yaflayan her canl›dan,
bir erkek bir difli, birer çift gemiye bindirmesi sal›k verilir:

“Tamâmen gemi’i düzdükde Allâh Te’âlâ ana vahy itdi ki sâ’ir
mahlûkât k›sm›ndan her nev’inden çifter çifter gemiye tahmîl ide tâ
bir nev’in zürriyeti munkat›’ olmaya. Pes izn-i Hakk›la karadan ve de-
nizden ve da¤dan ve düzden cümle mahlûkât an›n kat›na derilüp tâ
her nev’inden ala ve gemiye koya.”90

Nuh, çaresizlik içinde, hem do¤uya hem bat›ya da¤›lm›fl olan bu
canl› türlerini nas›l bir araya getirece¤ini sorar. O zaman, Cebrail ka-
nad›n› açar ve yeryüzündeki tüm mahlûkat› toplay›verir:

“Allâh subhânehu ve te’âlâ eydür:

Biz, Nûh’a emr eyledüm ki her canavarlardan birer çift bile al, gir-
gil.

Nûh eyitdi:

Bu halây›k kimi magribde ve kimi maflr›kda. Nite cem’ k›lay›m?

Cebrâ’îl kanad›n açd›; dükeli yir üzerinde olan›n cem’ k›ld›”91
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Ancak nebi hâlâ endiflelidir ve kafas›n› kurcalayan sorulardan
kurtulamam›flt›r. Allah’a yine niyaz eder ki aslan ile s›¤›r; kurt ile ko-
yun; kedi ile fare gibi birbirine ezelden beri düflmanl›k besleyen hay-
vanlar ayn› ortam› nas›l paylaflacakt›r? Ald›¤› cevap çok net ve kesin-
dir: 

“O düflmanl›¤› yaratan benim, dostlu¤u peyda edecek olan da yi-
ne ben!”

“Çûn Allâh Te’âlâ Nûh’a emr itdi ki, her nesneden gemiye çifter
çifter koya, eyitdi:

Yâ Rab! Arslan ile s›g›r ve kurt ile koyun ve gügercin ile çetik
ya’nî kedi nice ittifâk iderler? 

Allah Te’âlâ eyitdi:

Bunlar›n aralar›nda husûmeti kim ilkâ itdi? 

Nûh yine:

Sen ilkâ itdin? dicek:

Rabbü’l-’›zze Hazretleri eyitdi:

Yine anlar› gemide biri birile flöyle ülfet ve dostluk üzere idem ki
biribirine kasd-› ezâ itmeyeler.”92

Tevrat’ta: 

“Yeryüzünde soylar› tükenmesin diye yan›na temiz say›lan hay-
vanlardan erkek ve difli olmak üzere yedifler çift, kirli say›lan hayvan-
lardan birer çift, kufllardan yedifler çift al. […] Tanr›’n›n Nuh’a buyur-
du¤u gibi temiz ve kirli say›lan her tür hayvan, kufl ve sürüngenden er-
kek ve difli olmak üzere birer çift Nuh’a gelip gemiye bindiler. […] On-
larla birlikte her tür hayvan gemiye bindi. Soluk alan her tür canl› çif-
ter çifter Nuh’un yan›na gelip gemiye bindi. Gemiye giren hayvanlar
Tanr›’n›n Nuh’a buyurdu¤u gibi erkek ve difliydi.” biçiminde defalarca
bu canl›lara vurgu yap›l›r.93
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S›ra, geminin yüklenmesine gelmifltir. 

‹lkin Âdem’in tabutu içeri al›n›r. Bir rivayete göre nafl› Cebrail ta-
raf›ndan getirilmifltir.94

Rabguzî kavlince, Âdem’in kemikleri azap suyu onlara de¤mesin
diye gemiye konmufltur. Baflka bir rivayetten daha bahseder ki Cudi
da¤›na b›rak›lm›flt›r. Ama eti, derisi, saçlar› Serendip’te, kemikleri de
Cedide’dedir.95

S›ras›yla insanlar, kufllar, ard›ndan at, öküz, inek gibi evcil, sonra
vahfli hayvanlar, tohumlar ve bitkiler yerlefltirilir: 

“Ol nesne kim ana benzer degme cinsinden bir çift girdi; ammâ
eflek girmedi. Nûh eyitdi:

Gir yâ mel’ûn ‹blîs! 

Mel’ûn, eflek burn›nda-y-›d›. Gemiye girdi. Bir kavlde eydürler:

Ol gemi üç tabaka-y-›d›. Evvel tabakada, uçar kufllar idi. ‹kinçide
azululard› ve y›lk›lard›. Üçincide, Nûh ve mü’minler-idi; kendü birle
ve oglanlar› bile idi. Sâm ve Kassâm ve Yâfifl-idi.”96

“Andan ilk, gemiye Âdem tabût›n urd›. ‹kinci, âdemîleri girdi.
Üçünci, kufllar› givürdi. Dördünci y›lk›lar› givürdi. Biflinci azulular› gi-
vürdi. Alt›nc› tohum givürdi; yir odun› ve yimiflleri givürdi ve gemi ta-
mâm old›.”97

Sa’lebî’ye ait Kitabü Arâisi'l-mecâlis ise gemideki yerleflim plân›n›
flöyle nakleder:

En alt kata, aslan, davar ve öküz konmufltur ki hummaya tutulan
aslan kendi derdine düflüp baflka hayvanlarla u¤raflamam›flt›r. 

Orta tabakada di¤er canl›lar vard›r. 

En üstü ise, kendisiyle beraber gelen insanlar ile zay›f ve narin bir
hayvan oldu¤u için merhamet duydu¤u kar›ncaya ay›rm›flt›r:
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“Pes Nûh tabaka-i süflâda, arslan ve tavar ve öküzi koyup izn-i
Hakk’›la hemîn vakt arslan hummâya mübtelâ olup zât›na ‘âr›z olan
âlâm ve evcâ’ ile meflgûl old›. Nite ki dinilmifltir, beyt: 

Kelb, hummâdan halâs olm›fl-durur

Hummây› dâ’im çeken arslan-durur 

Ortanca tabakada dah› cânavârlar› koyup ve üst tabakada kendü-
si ve bile olan âdemiyân-›la oturup kar›nca za’îf oldug› sebebden ana
zarar olmamak ihtiyât›ndan hâline merhameten an› üst tabakada ko-
d›.”98

Gemiye ilk binen kar›nca, son binen ise eflektir.99

Bu arada, yükleme ifllemi yap›l›rken enteresan olaylar yaflanm›flt›r. 

Eflek, tam gemiye binece¤i esnada, fleytan gelip kuyru¤una yap›fl›-
vermifl; zavall› hayvan›n gücü tükeninceye kadar as›lm›flt›r. Nuh, arka-
s›ndan iterek yürütmeye çal›flm›flsa da baflaramam›fl; en sonunda sinir-
lenerek, fleytan dahi seninle birlikte olsa da, gir flu gemiye, diye ba¤›r-
m›flt›r. Bunu f›rsat bilen fleytan hemen içeriye dal›vermifltir. Peygam-
ber, karfl›s›nda fleytan› görünce flafl›rarak ona gemiden inmesini emret-
mifl; ancak, mel’ûn, ben senin izninle buraya geldim, beni kovamazs›n,
diyerek karfl› ç›km›fl ve kurnazca oyunu sayesinde tufandan kurtulmufl-
tur:

“H›mâr dah› gemiye girecek mahalde ‹blîs anun kuyrug›na yap›-
flup h›mâr›n dah› an›n sebebinden girmege iktidâr› kalmayup ve bir
kaç kere ana hayk›rup ‘âk›bet ana eyitdi:

fieytân dah› seninle bile ise de gir! 

Nûh, an› debicek mecâl virüp ve bilesince gemiye girüp Nûh ‹b-
lîs’i göricek ana eyitdi:

Ey Tanr› adûs›! Seni bu mekâna kim givirdi?

‹blîs eyitdi:
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Sen h›mâra dimedin mi, fleytân dah› seninle bile ise de gir, öyle
ol›cak kendi re’yimle girmeyüp yine senin izninle girmiflimdir, didi. 

Nûh eyitdi:

‹mdi, gemiden ç›kmak gereksin!

‹blîs eyitdi:

Ç›kmaz›m! Beni seninle bile götür, didi.

‹hbâr olundug› üzere tûfân oldukda fleytân gemide bul›nd›.”100

Ayn› olaydan Kisâî de bahseder. Ancak onun anlat›s›n›n sonuna
fleytan ile Nuh aras›nda geçen baflka bir hadise daha eklenmifltir. fiöy-
le ki:

‹blis, gemiye bindikten sonra, peygambere, duas›n›n kabul oldu-
¤unu söylerek kendi aff› için de niyazda bulunmas›n› ister. Nuh, dedi-
¤ini yapar ve Allah, flayet Âdem’in tabutuna secde ederse, onu ba¤›fl-
layaca¤›n› bildirir. fieytan tövbesinin kabulü için tek flart budur! An-
cak bu talep karfl›s›nda gülen mel’ûn, ben onun dirisine secde etme-
dim, ölüsüne mi edece¤im, der.101

Malik bin Süleyman’›n nakline göre gemiye binmek için gelenler
aras›nda y›lan ile akrep de vard›r. Resul, insanlara zarar verdiklerinden
dolay› ikisini de almak istemez. Ancak, bundan sonra senin ad›n›
ananlara hiçbir kötülü¤ümüz dokunmaz, sözünü verdikten sonra içeri-
ye girebilirler: 

“Mâliki’bni Süleymân el-Herevî ider:

Ilan ve ‘akreb Nûh’a gelüp “Bizi dah› götür!” didiklerinde anlara
cevâb virüp eyitdi:

Sizlerde zarar ve belâdan gayr› nesne olmayup zehir nâkelersiz. 

Anlar eyitdiler:

Seninle ‘ahd ü flart›m›z bu olsun ki kim ki senin ismini yâd ide,
bizden ana ezâ ve ziyân irmeye. 
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‹mdi kim ki ›lan ve ‘akreb flerrinden halâs olmak diler, ‘Selâmün
‘alâ Nûhin fî’l-’âlemîn innâ kezâlik neczî’l-muhsinîn innehü min ‘ibâ-
dinâ’l-mü’minîn’ ok›ya ve hep ider.”102

Yukar›da anlat›lan olay Rabguzî’nin eserinde de ayn› çizgilerle
vard›r.103

Allah’a iman edip gazab›ndan emin olmak için Nuh’un gemisine
binen kullar›n say›s› ile ilgili muhtelif iddialar öne sürülmüfltür. 

Katâde’ye göre, Nuh, efli, üç o¤lu, Ham, Sam, Yafes ve han›mla-
r›yla birlikte sekiz kiflidirler. 

‹mam-› A’mefl, üç o¤lu, hatunlar› ve kendisiyle beraber yedi can
olduklar›n› yazar.

‹bni ‹shak’›n görüflünce, kad›nlar d›fl›nda, Nuh, Ham, Sam, Yafes
ve alt› mümin, toplam on erkek vard›r. 

Mukatil, bu rakam› yetmifl sekiz fleklinde verir. Yar›s› erkek, yar›-
s› kad›nd›r.

‹bni Abbas, say›lar›n›n seksen oldu¤unu, aralar›n› ay›rmak ve bir
s›n›r çizmek için Âdem’in bedeninin de gemiye al›nd›¤›n› kaydeder: 

“Ve yine kavlühü te’âlâ: 

Ve Ehleke illâ men sebaka ‘aleyhi’-kavlü ve mâ âmen me’ahü illâ
kalîlün104

An›nla bile olanlar ne mikdar idiklerinde ve kimler idüklerinde
ihtilâf vâki’ old›. Katâde eyitdi:

Gemiye girenler Nûh ve hatun› ve üç ogl› ki Sâm ve Hâm ve Yâ-
fes havâtînlar›yla pes cümleleri sekiz cân olur.” 

‹mâm-› A’mefl eyitdi:
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Gemi halk› yedi cân, eyitdiler. Nûh, üç ogl›yla ve ogullar›n›n ha-
vât›n›yla…

‹bni ‹shak ider:

Havâtîndan gayr› on er idiler. Nûh üç ogl›yla ki Sâm ve Hâm ve
Yâfes ve alt› mü’min kifliler ki cümlesinin hatunlar› dah› bile idiler. 

Mukâtil ider:

Er ve ‘avratlardan yetmifl iki cân ve Nûh’un hatun›yla üç ogl›n›n
havâtînlar›yla ki cem’an yetmifl sekiz cân idiler. N›sf› erkek ve n›sf› di-
fliler idi.

‹bni ‘Abbâs ider:

Seksen kifli idiler ki birleri Cürhüm idi. Âdem Peygamberin gev-
desini dah› gemiye komufld› ve an› erkek ile diflilerin mâ-beyni fâs›la
ve hâcize olsun deyü vaz’ eylemifldi.”105

Tevrat’ta, gemiye binenler hakk›nda iki ayr› yerde bilgi verilir:

“Nuh, o¤ullar›, kar›s›, gelinleri tufandan kurtulmak için hep bir-
likte gemiye bindiler. […]Nuh, o¤ullar› Sam, Ham, Yafet, Nuh'un ka-
r›s›yla üç gelini tam o gün gemiye bindiler.”106

‹ncil’de:

“Tanr›, eski dünyay› da esirgemedi. Ama Tanr›s›zlar›n dünyas›
üzerine tufan› gönderdi¤i zaman, do¤ruluk yolunu bildiren Nuh'u ve
yedi kifliyi daha korudu.”107

“Bir zamanlar, Nuh' un günlerinde, gemi yap›l›rken, Tanr›'n›n sa-
b›rla beklemesine karfl›n bu ruhlar söz dinlememifllerdi. O gemide bir-
kaç kifli, daha do¤rusu sekiz kifli sudan kurtuldu.108 denir.

Eski Ahit’te, tufan›n Nuh alt› yüz yafl›ndayken oldu¤u yaz›l›d›r. O
y›l›n ikinci ay›n›n on yedinci günüdür.109
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Kitabü Arâisi'l-mecâlis‘e göre, aylardan a¤ustostur. On üçüncü gü-
nüdür.

Âdem’in dünyaya gönderilmesinin üzerinden tam iki bin iki yüz
elli y›l geçmifltir:

“Ehl-i târîh eyitdiler: 

Hak Te’âlâ, tûfân› agustosun on üçünde viripdi ki Âdem ‘aleyhi’s-
selâm hebût›ndan ol vakte dek iki bin iki yüz elli y›l idi.”110

Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki yazmada, recep ay›ndan gün
geçti¤inde, yerin kalbura dönüp arzdan ve gökten sular ç›kt›¤› anla-
t›l›r: 

“Receb ay›ndan gün geçmifl-idi. Yir kalbur gibi old›. Anca su yir-
den ç›kd› ve gökden dah› yagd›.” 

Irmaklar tafl›p gökten sel misali ya¤murlar boflanm›flt›r. 

Bu manzara, Kur’an’da, Kamer Suresi’nin 11. ve 12. ayetinde:“Biz
de kuvvetle dökülen bir su ile seman›n kap›lar›n› açt›k! Arz› da kay-
naklar›yla f›flk›rtt›k da takdir edilmifl hükümle sular (birbirine) kavufl-
tu!” cümleleriyle tasvir edilir.

“Çûn Nûh mü’minlerle gemiye girdi; yaz›n gögünci ay› idi ki Rûm
lugatince ana “âb” dirler, ya’nî agustos, pes gemi içine hulûl itdiklerin-
de yerden b›narlar taflup ve gökden mânend-i sil bârânlar yagup nite-
kim Kurân-› ‘azîmi’l-bürhânda buyurur:

“Fe-Fetahnâ ebvâbe’s-semâ’i bi-mâ’in münhemir ve feccernâ’l-
’arza ‘uyûnen fe’t-tekâ’l-mâ’ü ‘alâ emrin kad kudir111”112

Ya¤›fl k›rk gün sürer. Yerin suyu ile gö¤ün suyu neredeyse birbiri-
ne kavuflur. Sel, yüksek da¤lar›n tepesini bile aflar. 

Gemi, su üzerinde yüzmeye bafllar. 
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Tevrat, bu felâketi “Sular yükseldi, ço¤ald›kça ço¤ald›; … Sular
öyle yükseldi ki yeryüzündeki bütün yüksek da¤lar su alt›nda kald›.
Yükselen sular da¤lar› on befl arfl›n aflt›.”113 diye betimler. 

Gemi, Nuh’un “Bi’smi’llâhi mürsâhâ” komutuyla durur;
“Bi’smi’llâhi mecrâhâ” komutuyla hareket eder: 

“Nûh Peygamber, gemi turdurmak murâd itdikde “Bi’smi’llâhi
mürsâhâ” deyüp yürütmek merâm k›ld›kça “Bi’smi’llâhi mecrâhâ” dir
idi. Nitekim âyet-i kerîmede zikr olund›:

Bi’smi’llâhi mecrâhâ ve mürsâhâ inne rabbî le-gafûru’r-ra-
hîm114”115

Alt› ay boyunca su üzerinde gezinirler. Recep, flaban, ramazan,
flevval, zilkade, zilhicce aylar› geçmifl; muharremin onuncu günü gel-
mifltir: 

“Gemide kâmil alt› ay kald›lar.”116

“Alt› ay old›, gemide kald›. Receb, fla’bân, ramazân, flevvâl, zil-
ka’de, zilhicce, ammâ muharrem on gün geçmifl-idi.”117

Tüm canl›lar helâk olmufltur. Aralar›nda Nuh’un o¤lu Kenan, ya-
ni Yam da vard›r. Babas›na inanmam›fl, uyar›lar›n› dikkate almam›fl,
tüm ›srar›na ra¤men gemiye binmemifltir. Bu felâketten yüksek bir ye-
re ç›karak, bir da¤a s›¤›narak kurtulaca¤›n› sanm›fl; ama amac›na ula-
flamam›flt›r. Hud Suresi’nin 42. ve 43. ayetlerinde baba-o¤ulun konufl-
malar› ve Kenan’›n inançs›zl›¤›n›n cezas›n› nas›l çekti¤i aç›kça anlat›-
l›r. Tevrat’ta ise bo¤ulan o¤lundan bahsedilmez. Ayr›ca Kur’an'da o¤lu
olarak geçen Kenan, Eski Ahit’e göre asl›nda Ham'›n çocu¤u; yani
Nuh’un torunudur:
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“Ya’ni gök suy› ile yir suy› kavuflup k›rk gün, giceleriyle, yerden ve
gökden sular artup ve gemi su üstünde yüzüp cereyân eyledi. Nûh ogl›
Ken’ân dah› atas›n›n kelâm›yla ‘amel itmeyüp ve gemiye girmeyüp
Nûh dah› ana k›g›rup eyitdi:

Ey ogul, gel bizimle! Ol kâfirlerle olma! 

Ol dah› cevâb virüp eyitdi bir yücerek taga ç›kar›m. Yüce mekân-
da ol›cak su bana iriflmez.

Nûh eyitdi:

Bu günde Hak Te’âlân›n emrinden saklay›c› yokdur; meger bir ki-
fli ki Allâh Te’âlâ ana rahm ide. 

Mevc dah› Nûh ile Ken’ân’›n aralar›nda hâyil olup gark old›. Su-
lar dah› taglarca yücelenüp tâ ana vard› ki gâyet yücerek taglar üstüni
on befl zirâ’ aflm›fld›r.”118

O¤lu, bu afette can veren Nuh, baba yüre¤iyle büyük bir kedere
kap›l›r. O zaman, üzülmemesi için, Allah taraf›ndan, Kenan kesinlik-
le senin ailenden de¤ildir; çünkü salih amel ifllemez, iman›, itaati sana
benzemez, tarz›nda uyar›l›r:

“Kavlühü te’âlâ:

‹nnehü leyse min ehlike innehü ‘amelün gayrü sâlih.119

Eyitdi:

Yâ Nûh, ol senün evün ehli degül. Anun îmân›, senün îmânun gi-
bi degül. Anun tâ’ati senün tâ’atün gibi degül. Ammâ senün oglun ol-
dur kim senün dînünde ola.”120

O gün kimseye merhamet edilmez; bütün yarat›lm›fllar dehfletli
bir gazaba u¤rar. Bu öfkenin fliddetini anlatmak için Hz. Âifle, Hz. Mu-
hammed’in flu cümlelerini hat›rlat›r: 
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“fiayet ac›sayd›, o küçücük yavruya ac›rd›!”

Bir anne, bebe¤i ile beraber bu felâketten korunmak için bir da-
¤›n tepesine s›¤›nm›flt›r. Su boynuna kadar ulafl›nca çaresizce masumu-
nu kurtarmak için onu havaya kald›rm›flt›r. Fakat tüm çabalar›na ra¤-
men her ikisi de bo¤ulmaktan halas olamam›flt›r: 

“‘Âyifle rad›ya’llâhu anhâ resûlu’llâh ‘aleyhi’s-selâmdan:

Allâh Te’âlâ, Nûh kavminden kimseye rahm ideydi, ol küçürek
ma’sûmun anas›n› rahm iderdi. 

Sebeb bu ki ol hatun tûfân› gördükde ma’sûm›n alup ve tag bafl›-
na ç›kup su dah› taga irüp ve hatunun gerdân›na irdi. Hatun dah›
ma’sûm› elleriyle yap›flup ve kollar›n yukaru ref’ idüp kald›rup su dah›
ikisini toparlayup helâk eyledi.”121

Tevrat’a göre, Allah bu felâket sonras›: 

“‹nsanlar yüzünden yeryüzünü bir daha lânetlemeyece¤im. Çünkü
insan yüre¤indeki e¤ilimler çocuklu¤undan beri kötüdür. fiimdi yapt›-
¤›m gibi bütün canl›lar› bir daha yok etmeyece¤im.” der.122

Kitabü Arâisi'l-mecâlis de yukar›daki bilgilerle örtüflen bir anektot
içerir. Yarat›c›, insanlar›n kendisine asili¤inden dolay› bu azab› gön-
derdi¤ini; ancak mahlûkat›n hepsi helâk olunca, bir daha böyle bir
afetle k›yamete kadar onlar› cezaland›rmayaca¤›n›, ancak herkese o
gün hesap soraca¤›na dair zat›na kasem k›ld›¤›n› söyler:

“dinilmifldür ki Hak cell ü ‘alâ hazretleri tûfândan sonra Nûh’a
vahy itmifldür ki: 

Mahlûkât› halk idem ve bana mutî’ olsunlar deyü emr eyledim.
Anlar dah› emrime ‘âmil olmad›klar›-çün gazab›ma mazhar düflüp ve
anlar›n sebebiyle bana ‘isyân itmeyenler dah› mu’azzeb olm›fllar. Benî
âdemin cürm ü günâh›yla kamu mahlûkât›m hâlik old›lar. Pes zât-›
ezeliyyeme kasem k›lm›flam, bundan sonra ifl bu ‘azâbla bir mahlûkum›
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ta’zîb itmeyem. Rûz-i haflre dek mehl ve ibkâ k›lur›n, k›yâmet oldukda
herkese ‘amelince cezâ ve mükâfât iderim, buyurd›.”123

Eserin farkl› bir yerinde yine ayn› anlamda bir cümle daha bulun-
maktad›r. Karaya ç›k›p da bir köy kurduklar› gün Allah onlara bir da-
ha tufan göndermeyece¤ini bildirir:

“Andan Hak cell ü ‘alâ Nûh’a vahy itdi ki bundan böyle yerde tû-
fân olmay›sard›r.”124

“Gemi, yedinci ay›n on yedinci günü Ararat da¤lar›na oturur. Su-
lar onuncu aya kadar günbegün azal›r. Onuncu ay›n birinde da¤lar›n
doru¤u görünür. Nuh, alt› yüz bir yafl›ndayken, birinci ay›n birinde yer-
yüzündeki sular kurur. ‹kinci ay›n yirmi yedinci günü toprak tamamen
kurumufltur.”125

K›sas-› Enbiyâ’ya göre, gemi alt› ay dolaflt›ktan sonra Kâbe’ye gi-
derek bir hafta çevresini tavaf etmifltir. Bu arada, Cebrail, Hacerü’l-es-
ved tafl›n› zarar görmesin diye tufan s›ras›nda, Ebî Kubeys da¤›nda sak-
lam›flt›r. Hac vazifesini yerine getiren gemi, Musul topraklar›nda bulu-
nan Cudi da¤›na do¤ru yol al›r ve oraya var›nca durur. Kur’an da ayn›
menzile iflaret eder. Son durak olarak bu da¤ seçilmifltir; çünkü sel su-
lar›ndan cümle da¤lar korktu¤u hâlde Cudi, itaatkâr bir tav›r sergile-
mifl ve tevazusunu bozmam›flt›r. Sular, di¤erlerinin bafl›n› on befl zira
aflm›fl; Cudi’yi aflmam›flt›r.

Baflka bir rivayete göre, yere ve gö¤e suyunu yutmas›n›, Hicaz al-
t›nda seyreden gemiye Cudi’de durmas›n› emreden ve o zalimler top-
lulu¤unun da canlar›n› alan Allah, daha sonra yönlerini Kâbe’ye çevi-
rerek etraf›n› yedi defa dolaflt›r›r. Ard›ndan fiam’a do¤ru yol al›rlar. 

Sel sular› çekilince da¤lar aç›¤a ç›km›fl ve hepsi de, biz ulu da¤la-
r›z, gemi bizde duracak, edas›yla böbürlenmifltir. Sadece Cudi, ben ki-
mim ki bu gemi bende dursun, diyerek alçakgönüllü davranm›flt›r. Bu
tavr› dolay›s›yla ödüllendirilmifl ve o seçilmifltir: 
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“Kavlühü te’âlâ:

Yâ arzu’-la’î mâ’eki ve yâ semâ’ü akli’î ve gayza’-mâ’ü ve kuziye’l-
emrü ve’s-tevet ‘ale’l-Cûdiyyi ve kîle bu’den li’l-kavmi’z-zâlimîn.126

Yâ yir suyun› alg›l veyâ gök sen dah› suyun› alg›l.

Yir suy›n ald› ve gök suy›n ald›. Andan kim bir tamla su yirün gö-
ge varmad› ve gögün suy› yire kalmad›. Ol gemi Hicâz alt›nda idi. Yi-
di kez Ka’be’yi tavâf k›ld›. Yönin fiâm’a k›ld›.

Her çi cihânda nice taglar var-›sa dükeli göründi. Kamu daglar
ögündi; eyitdiler:

Gemi bizde tura! Biz ulu taglaruz!

Ammâ Cüdde tag› eyitdi:

Ben kimven ki Nûh gemisi bana tura? 

Ulu taglar varken fermân geldi:

Yâ gemi, Cüdde’ye tur, didi. 

Karâr tutd›.”127

Âlimlerin ço¤u, Cudi’nin Musul civar›nda bulundu¤u hususunda
hemfikirdiler. ‹htilaf, hangi mevkide oldu¤u noktas›ndad›r. Bir k›sm›
H›sneyn veya Hadiyd, bir k›sm› Cezire, ‹bni Ömer ceziresi, ya da Ba-
suri, baz›s› da Karda veya Zebdi nahiyesindedir, der.

Yeryüzünde, tufan sonras› tek bir insan, hayvan ve bitki, k›sacas›
tek bir canl› kalmam›flt›r. Sadece Nuh ve beraberindeki müminler ba-
¤›fllanm›flt›r. Bir de Nuh’un “Tanr› düflman›” diye yan›ndan kovdu¤u,
‹bni Abbas’›n ise, bafl› bulutlara de¤ecek kadar uzun boyluydu, diye an-
latt›¤› Unuk o¤lu Âc can›n› kurtarm›flt›r. Kitabü Arâisi'l-mecâlis’te bu
kifli için “Pes bu denlü tûfân suy› ‘Ûc’›n dizlerine dek irmeyüp” gibi
mübala¤al› ifadeler kullan›lm›flt›r.128
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126 Hud Suresi, Ayet 44, “Ey yer suyunu yut ve ey gök (suyunu) tut! denildi. Su çekil-
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“Gemi dah› alt› ay kâmil yer üstüni gezüp ve Harem-i fierîf’e irüp
bir hafta çevresin tolaflup Âdem Peygamber hac itdügi beyt-i flerîfi
Hak Te’âlâ s›yânet k›lup ref’ eyledi ki Beyt-i Ma’mûr odur. Cebrâ’îl
‘aleyhi’s-selâm dah› Hacerü’l-esved’i Ebî Kubeys tag›nda saklayup ge-
mi dah› Harem’i tavâf itdikden sonra Cûdî tag›na gelinceye dek yürü-
yüp Cûdî didikleri Mus›l toprag›nda bir tagd›r, pes anda karâr k›ld›. 

Mücâhid ider:

Tûfân belürdikde su havf›ndan cümle taglar yücelenüp su dah›
Allâh izniyle anlar› on befl zirâ’ aflup lâkin Cûdî tag› Allâh’›n emrine
mutî’ olup tevâzu’ itdügi sebebden su an› aflmayup gemi dah› an›n üs-
tünde sebât buld›.

Nite kim Cell ü ‘Alâ buyurur:

Ve’Stevet ‘ale’l-Cûdiyyi.129

‹bni ‘Abbâs ider:

Cümle yer üstinde zî-rûh olan mahlûkât ve hayvânât ve eflcâr he-
lâk olup illâ Nûh ve gemide olan mü’minîn ile necât buld›. ‘Ûc ibni
‘Unuk dah› sag kalup ‹bni ‘Abbâs ider:

‘Ûc, flol mertebe dirâz ve bâlâter idi ki buluta irerdi. Gemiye gir-
mek içün Nûh’dan izin taleb idüp Nûh ana eyitdi:

Ey Tanr› ‘adûs› seni götürmege me’mûr degilim, ç›k git, dedi.”130

Allah, yere suyunu emmesini, gö¤e ya¤muru kesmesini buyurur.
Tufan suyu tam k›rk y›lda yeryüzünden çekilmifltir:

“Gemi dah› Cûdî üzerinde karâr itdikde Hak cell ü ‘alâdan hitâb
irdi ki:

Kîle yâ ‘arzu’b-le’î ve mâ’eki ve yâ semâ’ü akli’î ve gîza’l-mâ’ü.131

Pes emr-i kuddûsî ile yerden zuhûr iden su girü yire geçüp ve gök-
den nâzil olan sulardan iflbu deryâ olm›fldur. Yer suy›n›n bakiyyesi da-
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h› tûfândan sonra ancak k›rk y›la dek kalup andan nâ-bûd ve nâ-bedîd
old›.”132

Tufan boyunca gemide neler yaflanm›flt›r? 

Zeyd o¤lu Ali’nin ‹bni Abbas’tan rivayetine bak›ld›¤›nda, bu va-
dide, kapsaml› aç›klamalar edinmek mümkündür. 

Bir gün, Havarileri ‹sa’ya tufan esnas›nda neler oldu¤unu sorarlar.
Hatta gemide bulunanlardan birini diriltmesini, onun a¤z›ndan bizzat
olay› dinlemek istediklerini belirtirler. 

Topraktan bir tepenin önüne geldiklerinde, Mesih, oradan bir
parça al›p muhataplar›na göstererek, burada yatan› bilip bilmedikleri-
ni sual eder. “Ancak Allah ve onun elçisi bilir!” cevab›n› al›nca, avu-
cundaki topra¤›n Nuh o¤lu Sam’›n topu¤u üstünden bir k›s›m oldu¤u-
nu söyler. Sonra önündeki tümse¤e asas›yla vurarak “Allah’›n izniyle
aya¤a kalk!” buyurur. 

Sam, bafl›ndan topra¤› silkerek dikilir. Saç› sakal› bembeyazd›r.
‹sa, sebebini sorunca “Beni ça¤›rd›¤›nda k›yamet koptu da korkudan
saç›m sakal›m a¤ard›!” der. Ard›ndan ‹sa’n›n talebiyle tufan› anlatma-
ya bafllar. 

Gemileri, bin iki yüz zira uzunlu¤unda, alt› yüz zira eninde ve üç
kattan müteflekkildir. Bir kat›nda hayvanlar ve di¤er canl›lar, birinde
insanlar, di¤erinde de kufllar bar›nmaktad›r. 

‹çeride, necaset ço¤al›nca, Allah, filin kuyru¤unu dürtmelerini
vahyetmifl ve biri erkek, biri difli difli iki domuz zuhur ederek bu pisli¤i
temizlemifltir. 

Fareler türeyip de her yeri kemirmeye bafllad›¤›nda, yine ilâhî
emirle Nuh, aslan›n iki gözü aras›na vurmufl; burun deliklerinden ç›-
kan iki kedi onlar› yemifltir. 

Mesih, tufan›n son buldu¤unu nas›l ö¤rendiklerini sorunca, Sam,
babas›n›n bu ifl için önce kuzgunu yollad›¤›n›, ancak bir leflin üzerine
konup oyaland›¤› için ona k›z›p, ömrünün sonuna kadar korkuyla ya-
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flayas›n, diye beddua etti¤ini söyler. ‹kincisinde, güvercini salm›flt›r. Bu
vazife için h›zl›ca uçmufl; a¤z›nda bir zeytin yapra¤› ve ayaklar›nda bal-
ç›kla hemen geri dönmüfltür. Felâketin bitti¤ini ve suyun çekildi¤ini
anlayan Nuh, kuflun hizmetinden çok memnun kalm›fl ve her zaman
güven içinde olmas›n› dileyerek onu mükâfatland›rm›flt›r. 

Bu havadisleri, Sam’›n a¤z›ndan dinleyen Havariler, onun da ken-
dileriyle birlikte kalmas›n› isterler. Ancak ‹sa, dünyada r›zk› bitmifl bir
insan için art›k bu mümkün de¤ildir, deyince Sam tekrar eski hâline
dönerek toprak olur: 

“Aliyyi’bni Zeyd, ‹bni ‘Abbâs’dan rivâyet ider:

Havâriyyûn ‘Îsâ Peygambere eyitdiler:

N’olayd› tûfânda gemide bulunanlardan bir âdemi ihyâ ideydin.
fiifâhen tûfân haberin bize inbâ ve i’lâm eyleye idi.

‘Îsâ dah› anlar› alup ve toprakdan bir tepeye gelüp andan bir avuç
toprak alup:

Bunda yatan› bilür misiz? didikde Havâriyyûn:

Allâh ve resûli bizlerden a’lemdir, deyüp ‘Îsâ eyitdi:

‹fl bu aldug›m toprak Nûh ogl› Sâm’›n topug› üstündendir.

Andan ol tepeyi ‘asâs›yla urup izn-i Hakk’›la, uru tur, didikde Sâm
bafl›ndan toprag› silkerek tur› geldi. Sakal› agarm›fl göricek ana eyitdi:

Öldügin vakt-i sabâh agarmak yog›d›.

Sâm eyitdi:

‹fl bu dem ki sen beni da’vet idüp hayât buldugumda k›yâmet kop-
d›. Havf›ndan saç›m sakal›m agard›, didi.

Yâ Sâm bin Nûh, bize sefînenin haberin vir!

Sâm eyitdi:

Uzunlug› bin iki yüz zirâ’ ve iniligi alt› yüz zirâ’ idi. Tabakalar› da-
h› üç idi; ya’nî anbârlar› ki bir tabakas›nda canavâr ve hayvânat ve bir
tabakada âdemiyân ve bir tabakas›nda dah› tuyûr idi. Hayvânâtlar›n
necâseti çogald›kda Allâh Te’âlâ Nûh’a vahy itdi ki:
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Fîlin kuyrugun dürdesin!

Nûh dah› an›n kuyrugun dürticek andan iki tonuz zâhir olup biri
erkek ve biri difli, pes gelüp ol necâseti ve ol zibilligi yiyüp andan ge-
mide s›çan çogalup gemide olan eflyâlar› diflleyüp kesmekle Allâh
Te’âlâ Nûh’a vahy itdi ki:

Arslan›n iki gözlerinin aras›n ura.

Nuh öyle idicek arslan›n burn›ndan iki çetik ya’nî kedi ç›kup bi-
ri erkek ve biri difli idi, fi’l-hâl gemide olan s›çanlar› yidi. Andan Haz-
ret-i ‘Îsâ, Sâm’a eyitdi:

Dünya, tûfândan gark oldugun Nûh neden bildi?

Sâm eyitdi:

Kuzgun› haber içün gönderüp kuzgun dah› bir lefl bulup üzerine
konup eglendügi-çün hemîfle korkudan hâlî olmasun, deyü atam ana
bed-du’a eyitdügi sebebden flenlik ve âbâdânl›kdan mahrûm olup kor-
kus›ndan dâyimâ issizlik ve beyâbânl›k ihtiyâr eyledi. 

Andan kebûteri habere gönderdikde pervâz idüp ve sür’atle ‘avdet
k›lup burn›nda zeytûn yaprag› ve ayaklar›nda balç›k eseri müflâhede
idicek Hazret-i Nûh bildi ki ‘azâb suy› zâyil olup yerin kurud›g›n haber
virdi ve ana mükâfât, dâyimâ emn ü itminân üzre olas›n, deyü hayr
du’â itmekle ol vaktden berü ülfet idüp evlerde sâkin olm›fldur.

Havâriyyûn an› iflitdiklerinde ‘Îsâ’ya eyitdiler:

N’olayd› Sâm’› bizimle kavmimize götürüp yan›m›zda kalayd›?

‘Îsâ eyitdi:

Bir âdemin ki dünyâda r›zk› kalmaya, sizlerle gitmek ne mümkin!

Yine evvelki hâletine rücû’ it, deyü ‘Îsâ söyledikde hemîn sâ’at
kabrine düflüp hâk old›.”133

Di¤er nakle göre, afetin dinip selin çekilip çekilmedi¤ini tespit
için tavuk uçurulmas› vahyedilmifltir. Fakat keyfiyen oyaland›¤›ndan
Allah kanatlar›ndan gücünü alm›fl ve tavuk uçamaz hâle gelmifltir. Pe-
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flinden, güvercin sal›nm›fl; yere konup geri gelmifl ve dize kadar su ol-
du¤u haberini getirmifltir. Bunu üzerine, Cebrail’e kanad›n› yeryüzüne
açmas› buyrulmufl, yer titremifl, yedi deniz görünmüfltür. Kalan sular bu
denizlerle birleflmifl; her yer kurumufltur: 

“Andan fermân geldi:

Yâ Nûh, tavuk koy-vir, var görgil, nice su vard›?

Tavuk indi. Murâd›na eglendi. Tanr› kanad› gücin giderdi; uçmaz
old›. Andan gügercini virip-idi; vard›, yire kond›. Girü geldi, eyitdi:

Yâ resûla’llâhi, dizümüze degin su var.

Nûh eyitdi:

Yâ Rabbî, dizine degince k›z›l olsun.

Andan Tanr› Te’âlâ Cebrâ’îl’e buyurd›:

Kanadun yire sanc!

Cebrâ’îl sancd›. Yiri depretdi. Yidi deniz yir üzrinden görindi:

Seb’atu.134

Kavlühü te’âlâ: 

Ebhurin.135

Ol kalan su denize koyuld›. Kamu yir kurud›.”136

Eski Ahit’te de, tufan›n bitti¤ini tespit etmek için gönderilen ilk
hayvan kuzgundur ki yerler kuruyana kadar geri gelmemifltir, ikincisi
de güvercindir. ‹lk uçuflunda, her taraf su ile kapl› oldu¤u için konacak
yer bulamam›fl ve gemiye dönmüfltür. Nuh, yedi gün bekledikten son-
ra bu kuflu tekrar salm›fl, bu sefer de a¤z›nda taze bir zeytin yapra¤›yla
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gelmifltir. Böylece sular›n çekildi¤ini anlam›flt›r. Yedi gün sonra güver-
cini yine uçurmufl; bu defa dönmemifltir.137

Yukar›da, gemide biriken pisli¤in yok edilmesiyle ilgili k›s›m baz›
farkl›l›klarla beraber di¤er k›sas-› enbiyâ’ nüshas›nda da bulunur. Bura-
da, filin arkas›n› s›vayan Nuh de¤il; gemiye binerken zorluk ç›karan
efle¤e öfkelenip “mel’un” sözüyle ç›k›flan nebinin bu tutumunu f›rsat
bilerek içeriye dalan, sonra da beni buradan ç›karamazs›n, beni sen ça-
¤›rd›n, diye ayak direyen fleytand›r. Filin burnundan ç›kan fareler ge-
miyi delince, Nuh da, aslan›n s›rt›n› s›vayarak burnundan bir çift kedi
ç›kararak s›çanlar› k›rd›rm›flt›r. Bu sebepten her iki cins de birbirine
k›yamete dek düflmand›r: 

“Yâ Nûh, bil arkas›n s›ga, didi.

S›gad›. Bir çift h›nzîr ç›kd›. Burn›ndan ol arus›zl›g› kamu dirdi. ‹b-
lîs la’netu’llâh tonuz arkas›n› s›gad›; bir çift s›çan ç›kd› burn›ndan.
Nûh eyitdi:

Yâ mel’ûn, seni bunda kim koyd›? 

‹blîs eyitdi:

Ol vakt kim sen eflege “mel’ûn” dedün, “mel’ûn” bendüm, eflek
degüldi.

Ol s›çan, gemiyi deldi. Nûh, arslan arkas›n s›gad›, burn›ndan bir
çift çetük ç›kd›; s›çan› k›rd›. ‹mdi k›yâmete degin ol ana düflmân-
dur.”138

Seyahat esnas›nda, tüm gemi sakinlerine cinsel birliktelik yasak-
lanm›flt›r. Hatta kad›nlar ile erkekleri ayr› tutmak için aralar›na
Âdem’in nafl› konularak bu ihtimal ortadan kald›r›lm›flt›r. Ayn› yasak
hayvanlar için de geçerlidir. Ancak köpek söz dinlememifl ve diflisiyle
çiftleflmifltir. Bu duruma çok öfkelenen Nuh, bundan sonra, her ikisi-
nin de birleflmeleri zor ve s›k›nt›l› olsun, diyerek beddua etmifl ve du-
as› kabul görmüfltür:
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“‹mâm-› Kelbî ider:

Nûh Peygamber gemide olanlara emr itmifldi ki nitekim gemide-
dirler, münâkeha itmeyeler. Kelb dah› Nûh’un vasiyyetin tutmayup di-
flisiyle kavufldug› sebebden ana dah› Nûh bed-du’â idüp eyitdi:

Allahümme’c’alhü ‘usran.

Ya’nî: 

Hüdâyâ, bunlar›n münâkehalar›n sarb ve ‘asîr it.

Pes ol günden berü kilâb k›sm› münâkeha itdikçe biri birine yap›-
flup niçe zahmet ve meflakkat çekerler.”139

Peygamberin geçirdi¤i bu dönemi, Nâsirüddin bin Burhaneddin
er-Rabguzî, K›sasü’l-enbiyâ’‘s› kapsam›nda, fliirsel bir ifade ile flöyle dil-
lendirir:

Kün tugard›n kün batarga Nûh Yalavaç da’veti
Ellig eksük min y›l irdi ol risâlet müddeti

Keçe kündüz özi yalguz kadgu emgek yüklenüp
Söz iflidmez kâfir ara künde artd› zahmeti

Hakk’a “Rabbi lâ tezer”140 tep yiberip k›ld› du’â
Bu icâbetde du’âd›n k›rk y›l irdi mühleti

Dîn üçün köp k›n tart›p yöritü Hak yarl›g›n
Bizge sökünç emgek içre kalmad› hîç tâ’ati

“Vasna’i’l-fülke”141 emri birle yond› üç kat bir kimi
An› mündi yitdi irse halkga tûfân heybeti
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Yagd› yagmur esdi yiller ast›n üstin alt› ay
Körse mundag mund›n artuk Mevlimiznin kudreti

Özi kald› üç ogul hem üç kelinler yitegü
Barça öldi yop tükendi küfr ü zulmet [bid’ati]142

Art›k Nuh ve müminlerin karaya ç›kma zaman› gelmifltir.

Hep birlikte, tüm mahlûkat, evcil ve vahfli hayvanlar, kufllar vs
kurtulduklar› için flükrederler; flükürlerinin niflanesi olarak da oruç tu-
tarlar. 

Uzun süre, gemide ve karanl›kta kald›klar› için gözleri zay›flam›fl
ve bozulmufltur. Karaya ayak bast›klar› gün ki “aflure” günü olarak bili-
nir, flifa bulmalar› için siyah sürme çekmeleri buyurulur. ‹bni Abbas’›n
rivayetince, Hz. Muhammed de bu konuya de¤inerek, aflure günü sür-
me kullananlar›n ömürleri boyunca göz s›k›nt›s› çekmeyeceklerini söy-
lemifltir. 

Kendilerine, Cezire topraklar›nda bir yer seçerler ve “Sûku’s-Se-
mânîn” isimli bir köy kurarlar: 

“Çûn Nûh ve yârânlar› gemiden ç›kd›lar, Nûh s›yâm idüp ve cüm-
le bile olan mahlûkât ve vuhûfl ve tuyûrân gördükleri ve emân bulduk-
lar› flükrânesine oruç tutd›lar ve dinilmifldür ki:

Nûh ve gemi halk› bunca müddetde nazarlar› karagul›kda oldug›
sebebden gözlerinin nûr› eksilüp pes gemiden ç›kd›klar› gün ki ‘âflûrâ
güninde gözlerine siyâh sürme çekmek emr olund›lar.

‹bni ‘Abbâs ider:

Resûlu’llâh salla’llâhu ‘aleyhi ve sellem buyurmufldur, kim ki ‘âflû-
râ güni gözine siyâh sürme çeke aslâ göz agr›s› görmeye ve rivâyet olun-
d› ki Nûh gemi halk›na kuruya ç›k›cak Cezîre nâhiyesi toprag›nda, bir
mevzi’de yurt idinüp ve anda bir köy binâ idüp ki ‘Sûku’s-Semânîn’ ile
meflhûrdur”143
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Rabguzî, seksen befl kifli gemiden indikten sonra, hep birlikte,
fiam vilâyetinde, deniz kenar›nda, “Karyetü’s-Semâygîn” ad›nda bir
kent tesis ettiklerini anlat›r.144

Ahmed bin ‹shak el-Yakubî, Ebu Cafer et-Taberî gibi baz› meflhur
tarihçiler bu flehrin Karda’da, Yakut el-Hamavî ise Musul’un üst tara-
f›nda, ‹bni Ömer ceziresinin yak›n›ndaki Cudi da¤›n›n civar›nda bu-
lundu¤unu yazar.

Allah, topra¤a ayak basan müminlere yanlar›nda tafl›d›klar› to-
humlar› ekip yetifltirmelerini emreder. Ama çok aramalar›na ra¤men
üzüm tohumunu bir türlü bulamazlar. Nuh, nerede oldu¤unu ö¤ren-
mek için niyaz eder; kendisine fleytan›n ald›¤› bildirilir. ‹blis, önce in-
kâr yoluna gitse de bir flartla vermeye raz› olur. Bu bitkiyi üç defa flah-
s›, bir defa da nebi sulayacakt›r. ‹lkin Nuh su verir. Arkas›ndan fleytan,
s›ras›yla, bir tilki, bir aslan ve bir domuz bo¤azlayarak kanlar›yla üzüm
tohumunu sular. Bundan dolay›, bir insan bu meyvenin suyundan ya-
p›lm›fl içkiyi içti¤inde, ad› an›lan hayvanlar›n suretine bürünür: 

“Nûh kendü kavmin ç›kard›. Andan fermân geldi:

Yâ Nûh, tohumlarun ç›kar, ekgil, bitsün! 

Kamu tohum bulund›. Meger üzüm tohum› bulunmad›. Nûh eyitdi:

Ber huzâyâ sen bilürsin, kim ald›? 

Fermân geldi kim ‹blîs ald›. Nûh eyitdi:

Yâ mel’ûn, üzüm tohum›n getür, münkir old›-y-›d›:

Ben almadum! 

Nûh eyitdi:

Tanr› bana haber virdi.

‹blîs eyitdi:

Bir flart birle virürin.

Nûh eyitdi:

Ne flart birle?
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‹blîs eyitdi:

Üç su ben vireyüm, bir su sen vir, didi.

Nûh eyitdi:

Olsun! 

Andan üzüm agac›n Nûh dikdi; bir sâfî su virdi Nûh ve andan ‹b-
lîs mel’ûn tilki bogazlad›; kan birle su virdi ve arslan bogazlad›; kan bir-
le su virdi ve tonuz bogazlad›; kan birle s›vard›. 

‹mdi kank› kifli süci içse, ne’ûzubi’llâhi ol kamu ‹blîs suy›ndandur.
Görmez misin kim kank› kifli bir iki sagrak süci içse tilki gibi olur; da-
h› bir nice içse fuss›l›g› arslan gibi olur; dah› bir nice içse tonuz gibi
olur. Düfler, yatur.”145

Tevrat’ta gemiden ayr›l›fl betimlemesi flöyledir:

“Tanr›, Nuh’a, ‘Kar›n, o¤ullar›n ve gelinlerinle birlikte gemiden
ç›k!’ dedi. Kendinle birlikte bütün canl›lar›, kufllar›, hayvanlar›, sürün-
genleri de ç›kar. Üresinler, verimli olsunlar, yeryüzünde ço¤als›nlar.
Nuh, kar›s›, o¤ullar› ve gelinleriyle birlikte gemiden ç›kt›. Bütün hay-
vanlar, sürüngenler, kufllar, yeryüzünde yaflayan her türlü canl› da ge-
miyi terk etti. Nuh, Rabb’e bir sunak yapt›. Orada bütün temiz say›lan
hayvanlarla kufllardan yakmal›k sunular sundu.”146

K›sas-› Enbiyâ’ kayd›na göreyse, Nuh’a bir mescit infla etmesi sal›k
verilir. 

Yan›ndaki seksen kifli ile gemiden inerek Sudan taraflar›nda, “sek-
sen” anlam›na gelen “Semânîn” isimli yeni bir köy kurar. Ancak o sek-
sen kifli bir gün arayla ölürler. Yakut el-Hamavî, Mu’cemü’l-büldân’›n-
da vebaya yakaland›klar› için hayatlar›n› kaybettiklerini belirtir.147

Rabguzî ise alt› ay gemide korunakl› yaflad›klar›n›, d›flar› ç›k›p da bir-
den yeli yiyince hastalan›p öldüklerini yazar.148 Sadece Nuh, üç o¤lu
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ve eflleri, yani toplam yedi kifli hayatta kal›rlar. Tüm insanl›k onlardan
türer. Arap ve Acemler Sam’dan; Rum, Slav ile Yecüc-Mecücler
Ham’dan; Türkler Yafes soyundan gelmifltir:

“Yâ Nûh, bir mescid k›lg›l. 

Ol seksen âdemi gemiden Nûh birile ç›kd›. Cedîde köy yapd›lar.
fiimdi dah› var, ol geminün ad› “Kariyet-i Semânîn” dirler, Sudan ya-
na; ammâ ol seksen kifli birer gün içinde öldiler. Bulardan hîç kimsene
kalmad›. Meger Nûh üç oglan› birle kald› ve bu âdemî asl› ol üçden-
dürür. 

‘Arab ve ‘Acem asl› fiâm’dan-durur ve Rûm ve fiaklâb ve Ye’cüc
ve Me’cüc asl› Hâm’dan-durur ve Türk asl› Yâfifl’den-dürür.”149

Muhammed bin Ka’b, Âdem’den sonra, insanl›¤›n ikinci atas›n›n
Nuh oldu¤unu söyler. Tüm insanl›k onun zürriyetinden üremifltir. Tu-
fan bitti¤inde, kad›n-erkek cümle müminler selâmete ermifl; Allah on-
lara bar›fl ve rahatl›k ba¤›fllam›fl, gazab›ndan emin k›lm›flt›r.

Semûre bin Cündüb’ün Hz. Muhammed’den nakline bak›l›rsa,
Nuh’un üç evlâd› olmufltur ki adlar› Ham, Sam ve Yafes’tir. Sam, Arap,
‹ranl› ve Rumlar›n; Ham, Karalar›n (Habefllerin); Yafes de Türkler ile
Yecüc-Mecüclerin babas›d›r.

Atâ’n›n rivayetince, babas›n›n kötü duas›n› ald›¤›ndan dolay›
Ham’›n nesli; yani Karalar›n (Habefllerin) saçlar› daima k›v›rc›kt›r;
kulaklar›na kadar bile uzamaz ve nerede olurlarsa olsunlar, hep Sam ve
Yafes’in çocuklar›na köledirler, kuldurlar. Tevrat bu hadiseyi daha te-
ferruatl› ve farkl› anlat›r:

Nuh çiftçidir; ilk ba¤› o dikmifltir. Bir gün flarap içip sarhofl olur ve
çad›r›nda ç›plak olarak uzan›r. Kenan’›n babas› olan Ham, atas›n› bu
hâlde görünce d›flar› ç›karak durumu iki kardefline de iffla eder. Sam ile
Yafet bir giysi al›p omuzlar›na atarlar; geri geri yürüyerek babalar›n›n
üstüne örterler. Ona bakmamak için yüzlerini öbür tarafa çevirirler.
Nuh, ay›l›nca küçük o¤lunun ne yapt›¤›n› anlayarak “Kenan’a lânet
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olsun; köleler kölesi olsun kardefllerine! Övgüler Sam’›n Tanr›s›
Rabb’e; Kenan Sam’a kul olsun! Tanr› Yafet’e bolluk versin; Sam’›n
çad›rlar›nda yaflas›n; Kenan Yafet’e kul olsun!” der.150

Kisâî’nin yazd›¤›na bak›l›rsa, Nuh, o¤lu Ham’a, gemiye bindik-
lerinden beri hiç uyumad›¤›n›, dinlenmeye çekilece¤ini söyler. Yatar-
ken ans›z›n bir rüzgâr eser ve tüm vücudu aç›l›verir. Bu olaya flahit
olan Ham önce güler; sonra da göstermek için Yafes’i yan›na ça¤›r›r.
Sam da gelir; ama durumu görür görmez babas›n›n giysisini düzelte-
rek üstünü örter. Nuh, kalk›nca, hadiseyi anlayarak o¤ullar›na flöyle
dua eder:

“Ham, yüzün karars›n! Yafes, soyundan türeyenler cebbar olsun!
Sam, senin de neslinden peygamberler gelsin!”151

Rabguzî de K›sasü’l-enbiyâ’s›nda ayn› olaydan bahseder.152

Nuh, hüküm sürdü¤ü topraklar› o¤ullar› aras›nda bölüfltürmüfltür.
Nil’in do¤u taraf›; Dicle, Seyhun, Ceyhun, F›rat, Nil ve Beyti’l-mak-
dis’i içine alan k›sm› Sam’a, Nil’in bat›s›nda bulunan ve tüm Magrib
eyaletlerini k›bleye var›ncaya kadar kapsayan bölümü Ham’a, bütün
do¤u vilâyetlerini de Yafes’e vermifltir:

“Muhammedi’bni Ka’b ider:

Ol selâm sâyir mü’minînin erkegine ve diflisine rûz-i k›yâmete dek
lâh›k olmufldur ve Âdem’den sonra ikinci atad›r ve zürriyyet ve nesil
andan kalm›fld›r.

Semüre’bni Cündüb rivâyet ider:

Resûl Hazretleri buyurmufldur:

Nûh’un üç evlâd› togup Sâm ve Hâm ve Yâfes’dir. Sâm ‘Arab ve
Fâris ve Rûm atalar›d›r ve Hâm Kârelerin atalar› ve Yâfes Türk ve
Ye’cûc ve Me’cûc atas›d›r.

‘Atâ ider:
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Nûh, Hâm’a bed-du’â k›ld› kim ogullar›n›n saçlar› kulaklar›na ir-
meye. Ol sebebden cümle Kârelerin saç› uzamayup dâ’imâ k›v›rc›kd›r
ve her kanda iseler Sâm ve Yâfes evlâdlar›na kul ve hidmetkâr olalar.

Nûh dah› gemiden ç›k›cak yeri üç ogl›na bölüp taksîm eyleyüp
Sâm’a yerin ortas› ki Beyti’l-makdis ve Nil ve Furât ve Decle ve Sey-
hûn, Ceyhûn içinde olup Nîl’in flark taraf›na dek hükm iderdi. 

Hâm’a dah› Nîl’in garb taraf›ndan cümle magrib eyâletini k›bleye
var›nca tevcîh eyledi. 

Yâfes dah› cümle maflr›k vilâyetini tevfîz eyleyüp ol sebebden Hak
celle ve ‘alâ Kurân-› celîli’l-bürhânda buyurur:

Ve ce’alnâ zürriyetehü hümü’l-bâk›yne153 innâ kezâlike neczi’l-
muhsinîne154 innehü min ‘ibâdinâ’l-mü’minîne155”156

Peygamber, tufandan sonra, üç yüz elli sene daha yaflar ve bin üç
yüz yafl›nda dünyadan ayr›l›r. Ömrünün sonuna do¤ru, kendisine, dün-
yay› nas›l gördü¤ü sual edildi¤inde, ilginç bir benzetme yapm›fl, iki ka-
p›l› ev/saray gibiymifl, bir kap›s›ndan girdim, di¤erinden ç›kt›m, demifl-
tir.

“Pes tûfândan sonra üç yüz elli y›l dah› ‘ömr sürüp andan öndin
dah› tokuz yüz elli y›l kavmini da’vet idüp bu kavl üzere cümle Nûh’un
‘ömri bin üç yüz y›l olm›fl olur. 

Vakt-i vefât›nda ana eyitdiler:

Dünyây› nice gördün?

Ol dah› cevâb virüp eyitdi:

‹ki kapul› bir evdür ki birinden girüp birinden ç›kd›m.”157

“Peygambarlar fleyhi, nite gördün bu dünyây›?
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Yâ kavm, bu dünyâ bir sarây gibi gördüm. ‹ki kapulu… Ol kapu-
dan girdüm, bu kapudan ç›kdum. 

Bun› eyitdi dah› dünyâdan ç›kd›.”158

Kisâî’nin K›sas-› Enbiyâ’da anlatt›¤› anekdot biraz daha farkl›d›r:

Azrail, can›n› almaya geldi¤i zaman, Nuh, onun kimli¤ini bilme-
di¤i hâlde korkar. Ölüm mele¤i oldu¤unu ö¤renince kayg›s› iyice artar.
Bunu gören Azrail, daha dünyaya doymad›n m› ki bu kadar kayg›lan›-
yorsun, deyince, nebi, dünya bir ev imifl, bir kap›s›ndan girdim, di¤e-
rinden ç›kt›m, cevab›n› verir. Endiflesini yat›flt›rmak için Azrail ona
ölüm flarab›n› sunar, içer ve ruhunu teslim eder.159

Vefat›ndan önce, yerine en büyük o¤lu Sam’› b›rak›r. O zamanlar,
üç yüz doksan yafl›n› süren Sam, hem ak›l ve ferasette hem de fazilette
kardefllerinden üstündür. Babas›n›n pek çok hay›r duas›n› alm›flt›r.

Nuh, veliaht›na baz› önemli tavsiyelerde bulunmufltur. Allah’a
flirk koflmaktan ve kibirden fliddetle kaç›nmas›n› söyleyen Nuh Pey-
gamber, flayet bu iki günahtan birini ifllerse, “Lâilâhe illâ’llâh” ve “Süb-
hâna’llâh” demesini ö¤ütler. Zira bu iki laf›z, yedi kat yer ile gök bir
araya gelse, her bir tabakay› aflarak Allah kat›na ulaflmay› baflarmakta-
d›r. O kadar de¤erlidir ki “Lâilâhe illâ’llâh”› terazinin bir kefesine, di-
¤erine de tüm kâinat› koysalar daha a¤›r basmaktad›r:

“Çûn ‘ömrinin âhiri old›, Sâm’› velî’ahd idindi. Zîrâ büyücek og-
l› ol idi. Tûfâna gelince Sâm’›n ‘ömrinden üç yüz toksan y›l mürûr it-
mifl-idi. Andan kendüye eyitdi:

Ey ogul, sana dört nesne tavsiye ideyim ki ikisinden y›g›nas›n ve
ikisin iflleyesin. 

Ol nehy eyitdügim iki nesne anlard›r ki Tanr›’ya flerîk tutmayup
ve tekebbürlük ve ‘ucub itmeyesin. Eger flirk ve kibrden dâne-i hurde-
ce bir keflîde ol›cak olursa mahrûm olur ve ol iki nesne ki iflleyesin di-
dim biri “Lâilâhe illâ’llâh” dimesi ve biri “Sübhâna’llâh”d›r. Zîrâ yedi
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kat gök ve yedi kat yer kav›flsa “Lâilâhe illâ’llâh” lafzas› anlardan ge-
çüp dergâh-› Kibriyâ’ya su’ûd ider ve yine “Lâilâhe illâ’llâh” bir mîzân
keffesine konulsa ve yedi kat gök ve yedi tabaka yeri keffe-i uhrâda vaz’
olunsa “Lâilâhe illâ’llâh” kamudan râcih gele.”160

Bu anekdot benzer hatlarla Kisâî’nin eserinde de yer al›r.161

Peygamberin ‹blisle gerçeklefltirdi¤i konuflma da kavmi için vasi-
yet niteli¤inde olup ibret vericidir.

Hile ve kurnazl›kla gemiye binerek Allah’›n gazab›ndan kurtulan
fleytan, Nuh’a, bu konuda borçlu oldu¤unu ve üzerindeki hakk›n› öde-
mek için kendisine yöneltece¤i üç soruyu cevaplayaca¤›n› söyler. Gü-
nah ifllemekte müstesna bir yerin var, diyerek ona güvensizli¤ini dil-
lendiren nebi bu teklifi reddeder. Mukabilinde, bedduas›yla tüm can-
l›lar›n helâk›na zemin haz›rlad›¤›ndan, hepsinin kâfir vasf›nda berabe-
rinde cehenneme girece¤inden bahseden ‹blis, Nuh’u, tüm bunlara se-
bep verdi¤i için günahkârl›kla suçlar! Böyle bir itham karfl›s›nda çok
üzülen, çok a¤layan Nuh, fleytana, hangi amellerin insan› kötü yola
sevkedece¤ini sual eder. Haset, h›rs, kibir ve cimrilik, cevab›n› al›r. Zi-
ra dört günah da o mel’ûndan ç›km›flt›r. 

Üç yüz bin sene Allah’a boyun e¤di¤i hâlde, Âdem’i yarat›p ilim
ile yaz›y› ö¤rettikten sonra meleklerine ona secde etmelerini buyurdu-
¤unda, k›skançl›k ve hasetten kendini kaybederek ilâhî emre karfl› ç›-
kan ‹blis’tir! 

Böbürlenip kibirlenerek benim varl›¤›m ateflten, Âdem’inki ise
topraktan diyerek üstünlü¤ünü savunan yine odur! 

Bu iki günahtan, haset ve kibirden dolay› lânetlenmifl; Allah ka-
t›ndan kovulmufltur!

Üçüncüsü h›rst›r ki her türlü refaha sahip Âdem’i, cennette daimî
kalaca¤› vaadiyle kand›r›p bu¤day› yedirten ve yasa¤› çi¤nettiren gene
kendisidir.
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160 Sa’lebî, Kitabü Arâisi'l-mecâlis, 79:24-27, 80:1-7.
161 Kisâî, K›sas-› Enbiyâ’, 21:11-15, 22:1.



Dördüncüsü cimriliktir ki cömert bir insan, ancak f›sk içindeyse
cehenneme; pinti ise sadece ve sadece zahit ise cennete girecektir! 

fieytan, gerekli aç›klamar› yapt›ktan sonra çeker gider: 

“Andan ‹blîs yüzin Nûh’a k›ld›, eyitdi:

Senün hakkun benüm üzerüme öküfldür. Bana nesne sor, cevâb›n
vireyüm. 

Nûh eyitdi:

Yâ mel’ûn, sen ma’siyetde flâz olurs›n; ben an› bilürin. 

‹blîs eyitdi:

Sen ma’siyet k›lmadun m›? Du’â k›ldun; dükeli dünyâ içindeki câ-
navârlar› helâk k›ldun. Bin bin halây›k kamu kâfir old›lar. Benüm bir-
le tamuya gireler. 

[… ] Andan Nûh eyitdi:

Mel’ûn, kank› ifli ifllese âdem oglan› senün yoluna gire! 

‹blîs eyitdi:

Dört nesne turur. Evvel hasudl›k, ikinci har›sl›k, üçinci gönül ulu-
l›g›, ya’nî tekebbürlik, dördinci pah›ll›k. 

Bu dört nesne ‘ilmin eydem belâs›n; ammâ bilgil kim üç yüz bin
y›l Tanr›’ya tâ’at k›ldum. Andan sonra Tanr› ‘izze ve celle Âdem’i ya-
ratd›. ‘‹lmi, biti ögretdi ve bir ferifltehlere secde-i tahiyyat buyurd›. Ha-
sudl›gum geldi; ana secde k›lmaga. Bunca tâ’at k›ldum; la’net buldum.
‹lk hasudl›k benden ç›kd›. 

‹kinci hem mütekebbirlik benden ç›kd›. Eytdüm, ben andan yigi-
rekven; ben oddan yaratdun, ben nûrânî ve an› toprakdan yaratdun, o
zulümânî durur. 

Bu iki sebebden beni dergâhdan sürdi. 

Üçünci, har›sl›k… Âdem k›ld› uçmakdan. Ben eyitdüm, bu bug-
day› yigil, uçmakdan ç›kmayas›n. Âdem, har›s old›. Bugday› yidi. An-
dan Tanr› uçmak firdevsi yaratd›. Sen sag›, ya’nî gin olg›l. Andan be-
rü dah› gin olur. Bâg, bûstân ve agaç ve yimifl görünür. Y›ld›r›m gibi
y›ld›rar ve giynir andan indi uçmaga. 
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El-Bahîlü lâ yedhulü’l-cennete ve lev kâne zâhiden es-sahiyyü lâ
yedhülü’n-nâre ve lev kâne fâsikan.

Cömerdler tamuya girmeye gerekse fâs›k ol!

Yine peygambar eyitdi:

Pah›l uçmaga girmeye gerekse ‘âbid olsun!

Andan ‹blîs gitdi.”162

Nuh, kaç sene yaflam›flt›r, fizikî görüntüsü ve ahlâk› nas›ld›r?

Kaynaklarda Âdeme çok benzedi¤i belirtilen Nuh Nebi, uzun
boylu, esmer ve ince tenli, büyükçe bafll›, iri gözlü, uzun ve enli sakal-
l›, iri cüsseli, genifl omuzlu, kollar› ve bacaklar› ince, uyluklar› etli bir
vücuda sahiptir.163 Bedeni oldukça sa¤lam ve güçlüdür; öldü¤ünde, a¤-
z›ndan bir difli bile eksilmemifl; kuvveti giderilmemifltir:

“Ve Nûh’un ‘ömri sâyir enbiyâdan art›kd›r ve lakab› “fieyhü’l-en-
biyâ” ve “fieyhü’l-mürselîn”dir. An›n mu’cizesi hod vücûd›nda ve zâ-
t›nda cem’ olmufldur. Zîrâ bin y›l ‘ömr sürüp ne kuvveti eksilüp ve ne
difllerinden bir difl nâk›s old›”164

Di¤er resullerle k›yasland›¤›nda, tebli¤ vazifesini ziyadesiyle yeri-
ne getirdi¤i görülür. Maddî-manevî her türlü iflkenceye maruz kald›¤›
hâlde y›lmam›fl; sabah-akflam halk›n› Hak yoluna ça¤›rm›flt›r. Hatta bu
kadar uzun süre çabalay›p da sonuç alamay›nca, Allah, “fas›k bir ka-
vim” diye nitelendirdi¤i bu insanlara tufan› göndermifltir. fieriat ve
ibadetin ilk davetçisi, flirkten men edici, bedduas›yla tüm kâinat›n var-
l›¤›na son vericidir:

“Ve teblîg-i risâletde sâyir mürselînden ziyâde da’vet idüp gicede
ve gündüzde ve gizlüde ve âflikârede muttas›l kavmini da’vet iderdi ve
bir peygamber yokdur kavminden an›n gibi cefâ ve ezâ ve fletm ve darb
görmifl ola. Ol sebebden Hak celle ve ‘alâ buyurupdur:
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162 K›sas-› Enbiyâ’, Süleymaniye, 17a:2-13, 17b:1-13, 18a:1-3.
163 Mustafa Âs›m Köksal, Peygamberler Tarihi, C. 1, Ankara 1993, s. 87.
164 Sa’lebî, Kitabü Arâisi'l-mecâlis, 80:18-24.



Ve Kavme Nûhin min kablü innehüm kavmen fâsikîn.165

[…] fierî’atin evvel peygamberi ve ilk Hak ‘ibâdetine da’vet idici
ve halk› flirkden korkud›c› ve cümle yer halk› izhâr-› ma’siyet eyitdik-
leri-çün cümleleri du’âs›yla helâk idici”166

Elçilik görevini, ne olursa olsun aksatmayaca¤›na dair Allah’›n
kendisinden söz ald›¤› büyük peygamberlerden biridir:

“Ve ahz-i mîsâkda Muhammedi’l-Mustafâ’n›n ikinci rütbededir.
Nitekim buyurur:

Ve ‹z ehaznâ mine’n-nebiyyîne mîsâkahüm ve minke ve min Nû-
hin.167

Ve yine celle ve ‘alâ buyurmufldur:

‹nnâ evhaynâ ileyke kemâ evhaynâ ilâ Nûhin ve’n-nebiyyîne min
ba’dih.168”169

Nuh, hamdetmeyi seven bir insand›r. Yiyip içti¤i, giydi¤i ya da bi-
ne¤e bindi¤i zaman s›k s›k “Elhamdülillah” demifltir.170 Bu hususiyetin-
den dolay› Kur’an’da da “O flükredici bir kuldur.” denmifltir.171

Mahfler günü, Hz. Muhammed’le beraber mezardan kalkacak ilk
kiflidir. Allah’›n emin k›ld›¤› mahlûkatla birlikte gemiyi su üzerinde
yürüttü¤ü için “fiekûr” ismiyle müsemmad›r: 

“Ve rûz-i mahfler kamu halkdan evvel Hazret-i Muhammed ‘aley-
hi’s-selâm ve Nûh sinlerinden ç›ksalar gerekdir ve sefîneyi ana teshîr
idüp sanâ’atin ta’lîm eyledi ve gemide olan mahlûkâta Hak Te’âlâ
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165 Zariyat Suresi, Ayet 46, “Daha önce de Nuh kavmini helâk etmifltik. Çünkü onlar
yoldan ç›km›fl fâs›k bir kavimdiler.”

166 age., 80:21-24, 80:10-12.
167 Ahzab Suresi, Ayet 7, “Biz peygamberlerden (verdi¤imiz elçilik görevini yapmak ve

hak dine davet etmek hususunda) kuvvetli bir ahit alm›flt›k; senden, Nuh'tan…”
168 Nisa Suresi, Ayet 163, “Biz, Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyetti-

¤imiz gibi, sana da vahyettik.”
169 age., 80:24-27.
170 Ahmed bin Hanbel, Kitâbü’z-zühd, ‹stanbul 1993, s. 87.
171 ‹srâ Suresi, Ayet 3.



emîn k›lup ve sefîneyi su üstünde yürütdürüp “fiekûr” ismiyle müsem-
mâ old›. Nite kim buyurur:

Zürriyete men hamelnâ ma’a Nûhin innehü kâne ‘abden flekû-
ran.172”173

Tövbeyi de flükür gibi dilinden düflürmemifltir.174

Kendisi çok sab›rl›, cömert ve halim yarat›l›fll›d›r.175

Gayet zahit bir zat olup her gün yedi yüz rekât namaz k›ld›¤› riva-
yet edilmifltir. Dünyal›klarla asla ilgilenmemifl; ömrü boyunca k›ldan
yap›lm›fl bir çad›r içinde yaflam›flt›r. Kendisine bir ev yapmas›n› söyle-
yenlere ise bir gün ölece¤ini, geçici dünyan›n bofl iflleriyle u¤raflmaya
de¤meyece¤ini söylemifltir. 

Eski Ahit’te de mükemmel tabiat›ndan söz edilir:

“Nuh'un öyküsü flöyledir: Nuh do¤ru bir insand›. Ça¤dafllar› ara-
s›nda kusursuz biriydi. Tanr› yolunda yürüdü.”176

Yeni Ahit’te ise:

“Nuh, inanç ve itaatin bir örne¤i olarak görülmüfltür; çünkü Tan-
r›’n›n emriyle gemiyi haz›rlam›flt›r.”177

Allah, tufan sonras› onu ve halk›n› selâm ve bereketiyle onurlan-
d›rm›flt›r:

“Ve an› selâm ve bereketle tekrîm idüp nite kim buyurur:

Yâ Nûhü’hbit bi-selâmin minnâ ve berekâtin ‘aleyke.178”179

Emine Gürsoy Naskali • 107

172 ‹sra Suresi, Ayet 3, “(Ey) Nuh ile beraber (gemide) tafl›d›klar›m›z›n torunlar›... Mu-
hakkak ki o çok flükreden bir kul idi.”

173 Sa’lebî, Kitabü Arâisi'l-mecâlis, 80:27, 81:1-3.
174 Nuh Suresi, Ayet 10.
175 Kurtubi, Tefsir, C. 9, Beyrut 1987, s. 42.
176 Tevrat, Yarat›l›fl, 6:9.
177 ‹ncil, ‹braniler, 11:7.
178 Hud Suresi, Ayet 48, “Ey Nuh, sen ve seninle beraber olanlardan oluflacak halkla-

ra bizden selâm ve bereketlerle in!”
179 Sa’lebî, Kitabü Arâisi'l-mecâlis, 81:3-4.



Kendisine en çok ömür ba¤›fllanan peygamberdir. K›sas-› Enbiyâ’
kavlince, elli yafl›nda nebilik vazifesiyle flereflendirilmifl; dokuz yüz se-
ne halk›n› imana davet etmifl; dokuz yüz elli yafl›nda iken tufan kop-
mufl, bu felâketten sonra da üç yüz elli y›l yaflam›flt›r. Toplam bin üç yüz
sene hayat sürmüfltür.180

Kisâî ise Ka’b’dan rivayetle, iki yüz elli yafl›nda, Allah’tan vahiy
ald›¤›n›, dokuz yüz elli y›l kavmi içinde yaflad›¤›n› söyler. Ayr›ca, bin
üç yüz elli y›l ömür sürdü¤ü fleklinde nakillerin oldu¤unu da sözlerine
ekler.181

Rabguzî kayd›nca, yüz yafl›nda kendisine resullük verilmifl; dokuz
yüz elli y›l bu görevi yerine getirmifltir. Baflka bir rivayete göre, dört yüz
yafl›nda risaletle görevlendirilmifl; tufandan sonra üç yüz elli y›l haya-
t›n› idame ettirmifl ve toplam bin yedi yüz y›l bu dünyada kalm›flt›r.182

Kur’an’da da “dokuz yüz elli” yafl›nda öldü¤ü bildirilir. 

Bu kaynaklarda belirtilen Nuh’un yafl›n›n farkl› yafl hesaplamala-
r›na dayand›¤› afl›kard›r. 

K›sas-› enbiyâ’larin nakletti¤i Nuh bahisleri incelendi¤inde bu an-
lat›mlar›n Esk-i Ahit’ten beslendi¤i, Esk-i Ahit ile ‹slami kaynaklar ara-
s›nda bariz bir yak›nl›k bulundu¤u görülür. 
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180 age., 81:22-23.
181 Kisâî, K›sas-› Enbiyâ’, 21:9-11.
182 Rabguzî, K›sasü’l-enbiyâ’, 25r:17-19.



Ek: K›sas-› Enbiyâ’lardan Metin Örnekleri

I. Anonim, K›sas-› Enbiyâ’, Süleymaniye Kütüphanesi183

“Nûh” diyü ad andan ötürü virdiler kim Nûh’a öküfl k›ld› Tanr›
an› ok›d› döt y›l olm›fl-›d›, ana peygambarl›k virmifl-idi. Bin y›ldan el-
liden iki eksük da’vet k›ld› ol. Anca rûzigâra degin k›rk er ve k›rk ‘av-
rat îmân getürdiler. 

Kavlühü te’âlâ: 

Fe-lebise fîhim elfe senetin illâ hamsîne ‘âmen.184

Ammâ Nûh’a (‘m) fermân geldi kim degme irte münâdî k›ldurd›.
Andan maflr›kdan magribe degin anun ünin kamus› iflidürlerdi. Medî-
neden k›g›rurd›, eydürdi: Lâ ilâhe illâ’llâh! 

Andan bunlar barmaklar›n kulaklar›na sokarlar ve bir nicelerini
tonlar›n bafllar›na sararlard› ve bir nicesi kaçarlard› ve kimün uss› gi-
derdi. Kaçan uss› gelse eydürdi: 

Yâ kavm, eydün kim “Tanr› birdür ve anun resûliyin! 

Andan Nûh Peygambar› dögerlerdi, uss› gidince, bir gün gönli tar
old› Nûh’un, eyitdi: 

Kâle innî da’vetü kavmî leylen ve nehâren felem yezidhüm du’â’î
ilâ firâren ve innî küllemâ de’avtühüm li-tagfira lehüm ce’alû esâ-
bi’ahüm fî âzânihim ve’stagflev siyabehüm ve asarrû ve’s-tekberû’stik-
bâren sümme innî de’avtühüm cihâren.185
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183 Süleymaniye Kütüphanesi, Hac› Mahmud Efendi Bölümü, nr. 67’de kay›tl› olan bu
yazman›n müellifi belli de¤ildir. 
“Temmet tahrîr fî flehr-i safer, yevm-i tis’a ‘aflere, sene 1056”; yani eser hicrî tarih-
le 19 Safer 1056 y›l›nda tamamlanm›flt›r.

184 Ankebût Suresi, 14. Ayet ; “And olsun ki biz Nuh’u kendi kavmine gönderdik de
o bin y›ldan elli y›l eksik bir süre onlar›n aras›nda kald›.”

185 Nuh Suresi, 5-8. Ayetler “… dedi ki muhakkak ki ben kavmimi gece gündüz davet
ettim. Fakat benim ça¤r›m ancak kaçmalar›n› artt›rd›. Gerçekten de (imana gel-
meleri ve böylece) günahlar›n› ba¤›fllaman için onlar› ne zaman davet ettiysem,



Nûh eyitdi: 

‹lâhî, sen yigirek bilürsin; ben da’vet k›lur›n bunlar›, bunlar beni
dögerler ve bana cefâ k›lurlar. Her vakt kim bunlara eydürsem, bar-
maklar›n kulaklar›na sokarlar ve bafllar›na tonlar›n örterler ve günden
güne geldükçe dah› beter olurlar.

Andan Cebrâ’îl (‘m) vahy getürdi. Kavlühü te’âlâ:

Len tü’mine leke illâ min âmene.186

Ya’nî Tanr› selâm k›ld›, eydür: 

Senün kavmün benden ayruk dirilmeye. 

Bir gün Nûh (‘m) kendü kavmin dirnek gördi; bunlar› da’vet k›l-
d›. An› anca dögdiler kim ton› kan birle told›. Bir kâfir ‘avrat› geldi,
eyitdi: 

Yâ kavm, bu delüdür! Bundan ne dilersiz? 

Nûh an› iflitdi; gönli târ old›; gözin göge dikdi eyitdi: 

‹nnî maglûbü fe’ntas›r.187

Eyitdi: 

Sen yigirek bilürsin kim bana güç k›lurlard›. 

Feryâd irgil, ol sâ’at Cebrâ’il geldi, eyitdi: 

Yâ Nûh, sana ferah geldi. Bir agaç dikil, ulu olsun. 

Ve dah› bir kavlde eydürler: 

Bir budak uçmakdan getürdi, eyitdi: 

Yâ Nûh bun› dik. 

Nûh an› ald›; dikdi; agaç old›. Elli arflun ini var-›d›; üç yüz arflun
uzun›d›. Üç yüz arflun yass›s›yd›. 
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parmaklar›n› kulaklar›na t›kad›lar; (beni görmemek için) elbiselerine büründüler;
ayak dirediler; kibirlendikçe kibirlendiler. Sonra onlar› yüksek sesle davet ettim.”

186 Hud Suresi, Ayet 36. Asl› flöyledir: “Len yü’mine min kavmike illâ men kad ame-
ne/Kavminden iman etmifl olanlardan baflkas› art›k (sana) asla inanmayacak.”

187 “Ben ma¤lûbum, bana yard›m et.”



K›rk y›la degince hiç ‘ayal togmad› ol kavimden. Tanr› kudreti
birle kim tohumlar› kesildi. Ol togan öldi k›rk y›l dah› bin y›l ‘ömr vir-
di ve kamu dünyâ maflr›kdan magribe degin evren old›; âdemden tol-
d› nar danesi gibi… Velîkin hep kâfir idi. Nûh (‘m) du’â k›ld›. Kavlü-
hü te’âlâ:

Lâ tezer ‘ale’l-’arz› inneke in tezerhüm yuz›llû ‘ibâdeke mine’l-kâ-
firîne deyyâren ve lâ yelidü illâ fâciren keffâren.188

Eyitdi:

Yâ Rab komag›l bunlar› yiryüzinde; eger bunlar› diri kor›san, se-
nün kullar›n› yoldan ç›karurlar. 

Ammâ bunlara oglanlar›n getürürlerdi; Nûh’u gösterürlerdi kim
bizden sonra bu câzûnun sözine girmen ve an› hor tutun kim atamuz-
dan gördük flöyledür dimek diyü ol oglanlara vasiyet k›lurd›. 

Nûh bî-ümîd old› eyitdi: 

Ber huzâyâ, yir üzere bu kavmden komag›l kim bularun köki ke-
silsün! 

Andan Cebrâ’îl eyitdi: 

Yâ Nûh gemi yap. 

Nûh eyitdi: 

Yâ Cebrâ’îl gemi nice olur? 

Eyitdi: 

Bu agac› kesgil, tahta yong›l. 

Kavlühü te’âlâ: 

Vasna’i’l-fülke bi-a’yüninâ.189

Ya’nî Tanr› emridür. 

Cebrâ’îl eyitdi: 
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188 Nuh Suresi, 26-27. Ayet “Yeryüzünde kâfirlerden hiç kimseyi b›rakma!” ;“Çünkü
sen onlar› b›rak›rsan kullar›n› sapt›r›rlar. Ancak ahlâks›z, küfre dadanm›fl evlât do-
¤ururlar.” 

189 Hud Suresi, Ayet 37; “Gözümüzün önünde vahyimiz ile gemi yap.”



Yâ Nûh, bu agaç özdeginden gemi k›lg›l ve budag›ndan m›h k›l-
g›l. 

Kavlühü te’âlâ: 

Ve hamelnâhü ‘alâ zâtî elvâh›n ve düsürin.190

Bilgil kim “elvâh” tahtalar olur; “düsürin” m›hlar› olur. 

Nûh, dülgerlige bilürdi. ‹lk tahta yond›; “Âdem” ad› yaz›lu. ‹kin-
ci tahtada “fiît” ad› yaz›lu. Üçinci tahtada “‹drîs” ad› belürdi. Dödinci
tahtada “Nûh” ad› belürdi. Biflinci tahtada “Hûd” ad› belürdi. Alt›nc›
tahtada “Sâlih” ad› belürdi. Yidinci tahtada “‹brâhîm” ad› belürdi.
Kank› tahta yonsa bir peygambar ad› belürürdi. Yüz yigirmi döt bin
peygambarun her bir ad› birer tahtada yondukca ç›kd›. Cebrâ’îl mü-
hendislik k›ld›; Nûh tahta kord› ve m›hlar-›d›; berkidürdi. Gemi ta-
mâm old›. Bin arflun yüksegi, dört yüz arflun yass›s› idi. Yidi kat idi kim
Nûh gemi yapard›. Andan ol kavm ana bakarlard›; masharalanurlard›. 

Kavlühü te’âlâ: 

Ve küllemâ merre ‘aleyhi mele’ün min kavmihi sehirû minhü kâ-
le en tesharû minnâ fe-innâ nesharu minküm kemâ tesharûne fe-sev-
fe ta’lemûne.191

Fermân geldi: 

Yâ Nûh, bu kavme eyitgil, bu gün siz masharal›k k›lurs›z; imdi sa-
bur k›l›n; yar›n size ne gele? digil. 

Ol kavmi eyitdi: 

Yâ Nûh, bu günde evüni ne k›lurs›n? Meger hevâya iledesiz! 

Fermân geldi: 

Yâ Nûh, gemi tamâm old›. Beyti’l-ma’mûr’a ziyârete varg›l kim
göge agdurur; andan gemide dört tahta eksük old›. 

Cebrâ’îl eyitdi: 
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190 Kamer Suresi, Ayet 13; “Nuh’u tahtadan yap›lm›fl, m›h çak›lm›fl gemiye yüklettik.”
191 Hud Suresi, Ayet 38; “Kavminin ileri gelenleri ise yan›na her u¤rad›klar›nda onun-

la alay ediyorlard›. Dedi ki: E¤er bizimle alay ediyorsan›z iyi bilin ki siz nas›l alay
ediyorsan›z biz de sizinle e¤lenece¤iz.”



Bir köye eyitgil; Nîl suy›ndan bir agaç getürsin. Ol bana yiter. 

Nûh, oglanlar›na eyitdi; kimse varmad›. Cebrâ’îl eyitdi: 

‘Âc bin ‘Unûk’a eyitgil kim ol güçlüdür ve hem key yüz güçdür. 

Nûh ‘Âc’a eyitdi: 

Ol fulân agac› bana getürgil Nîl suy›ndan, seni toyuray›m. 

Ol eyitdi: 

Getüreyim. 

Vard›, getürdi. Nûh üç arpa çöregin eline getürdi. ‘Âc güldi; eyit-
di: 

Yâ Nûh, dükeli M›sr’a yiter un getürdüm; günde altm›fl okka et-
mek yirdüm, toymazdum. Sen bunun birle toyar m›s›n? 

Nûh eyitdi: 

Yâ ‘Âc, bu sâ’at bun› yigil, eger toymazsan dah› etmek getüreler,
seni toyuram. Velîkin eyitgil “bi’s-mi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm”.

‘Âc bun› eyitdi. Afla sund›; bir buçuk etmek girü kald›. Eyitdi: 

Toydum Yâ Nûh! 

Andan Nûh dört tahta yond›. ‹lkinde “Ebû Bekr” ad› belürdi.
‹kinci tahtada “‘Ömer” ad› belürdi. Üçinci tahtada “‘Osmân” ad› be-
lürdi dördinci tahtada “‘Alî” belürdi. Andan nidâ geldi: 

Yâ Nûh, âhir zamân vaktinde Muhammed ashâblar› turur. Bular
peygambarlara berâberdür. 

Andan gemi râst k›ld› ve perkitdi. Nidâ geldi:

Yâ Nûh, bu gemi ol döt tahtasuz rast olmad›. Âhir zamânda dah›
dîn bunlars›z olmaya. Andan ilk, gemiye Âdem tabût›n urd›. ‹kinci,
âdemîleri girdi. Üçünci, kufllar› givürdi. Dördünci y›lk›lar› givürdi. Bi-
flinci azulular› givürdi. Alt›nc› tohum givürdi; yir odun› ve yimiflleri gi-
vürdi ve gemi tamâm old›.

Bir gün Nûh’un ‘avrat› etmek yapard›. Tennûrdan su ç›kd›. Od
içinden… ‘Avrat eyitdi:

Tennûrdan su ç›kd›. Kavlühü te’âlâ:
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Ve fâre’t-tennûrü kulnâ’hmil fîhâ min küllü zevceyni’s-neyni ve
ehleke illâ men sebeka ‘aleyhi’l-kavlü.192

Allâh subhânehu ve te’âlâ eydür:

Biz, Nûh’a emr eyledüm ki her canavarlardan birer çift bile al, gir-
gil.

Nûh eyitdi:

Bu halây›k kimi magribde ve kimi maflr›kda. Nite cem’ k›lay›m?

Cebrâ’îl kanad›n açd›; dükeli yir üzerinde olan›n cem’ k›ld› ve ni-
gâhdan berü ol nesne kim ana benzer degme cinsinden bir çift girdi;
ammâ eflek girmedi. Nûh eyitdi:

Gir yâ mel’ûn iblîs! 

Mel’ûn, eflek burn›nda-y-›d›. Gemiye girdi. Bir kavlde eydürler:

Ol gemi üç tabaka-y-›d›. Evvel tabakada, uçar kufllar idi. ‹kinçide
azululard› ve y›lk›lard›. Üçincide, Nûh ve mü’minler-idi; kendü birle
ve oglanlar› bile idi. Sâm ve Kassâm ve Yâfifl-idi. Ana Ken’ân adlu og-
l› vard›. Ol kâfir idi. Tag depesinde yürürdi. Nûh eyitdi:

Yâ og›l gelgil! Helâk olurs›n!

Ken’ân cevâb eyitdi:

Lâ-ürîdü sefînetüke ve lâ ürîdü kerîmetüke!

Bana senün gemün ve kerâmetün gerekmez!

Nûh eyitdi:

Yâ og›l, helâk olurs›n!

Ken’ân cevâb virdi:

Kavlühü te’âlâ:

Kâle se’âvî ilâ cebelin ya’simunî mine’l-mâ’i kâle lâ ‘âs›me’l-yev-
me min emri’llâhi ilâ men rahîm.193
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192 Hud Suresi, Ayet 40; “Nihayet emrimiz gelip de sular coflup yükselmeye bafllay›nca
Nuh’a dedik ki: (Canl› çeflitlerinin) her birinden birer çift ile aileni ve iman eden-
leri gemiye yükle! Zaten onunla beraber pek az› iman etmiflti.”

193 Hud Suresi, Ayet 43; “(O¤lu): Beni sudan koruyacak bir da¤a s›¤›naca¤›m, dedi.



Ken’ân eyitdi:

Taga agar›n, sudan ziyân degmeye.

Nûh eyitdi:

Yâ og›l, bu gün hîç kimse kalmaya, meger Tanr› rahmet içindeki
kala.

Receb ay›ndan gün geçmifl-idi. Yir kalbur gibi old›. Anca su yir-
den ç›kd› ve gökden dah› yagd›. Kavlühü te’âlâ:

Fetahnâ ebvâbe’s-semâ’i bi-mâ’in münhemirin ve fahharnâ’l-arza
‘uyûnen fe’l-tekâ’l-mâ’ü ‘alâ emrin kad kudira.194

Ammâ ‹bni ‘Abbâs eydür:

Fermân geldi; ‘azameti denizi kim ana bahr-i kudret dirler yirle
gök aras›nda durur kim andan sovuk su yagd› ve yirden ›ss› su ç›kd› kim
ol kavm ‘azâb birle helâk old›. Nûh, Ken’ân’› gördi, tag üzerinde helâk
ol›sard›. Atal›k mühri deprendi, eyitdi:

Yâ büneyye’r-keb me’anâ ve lâ tekün me’a’l-kâfirîne.195

Yâ og›l gemiye girgil, kâfirle kalmag›l; dünyâ helâk k›l›sar didi.
Nûh umd›, eyitdi:

Kavlühü te’âlâ

‹nnehü leyse min ehlike innehü ‘amelün gayrü sâlih.196

Eyitdi:

Yâ Nûh, ol senün evün ehli degül. Anun îmân›, senün îmânun gi-
bi degül. Anun tâ’ati senün tâ’atün gibi degül. Ammâ senün oglun ol-
dur kim senün dînünde ola.
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(Nuh): Bugün, Allah'›n emrinden koruyacak hiçbir fley yoktur, ancak onun ac›d›-
¤› (kurtulur), dedi.”

194 Kamer Suresi, Ayet 11-12; “Biz de kuvvetle dökülen bir su ile seman›n kap›lar›n›
açt›k! Arz› da kaynaklar›yla f›flk›rtt›k da takdir edilmifl hükümle sular (birbirine)
kavufltu!”

195 Hud Suresi, Ayet 42; “Yavrucu¤um, bizimle beraber sen de bin, inkârc›larla birlik-
te olma!”

196 Hud Suresi, Ayet 46; “O kesinlikle senin ehlin (ailen)'den de¤ildir. Çünkü o salih
olmayan bir amelin sahibidir.”



Su geldi; Ken’ân’› ald›; helâk old›. Kavlühü te’âlâ:

Ve hâle beynehümâ’l-mevcü fe-kâne mine’l-mugrakîn.197

Su kamus›n›, Ken’ân’› ald›; gark old›. Andan gemi yüridi su üze-
re; ammâ gemide ar›s›z nesne var-›d› öküfl old›, yirdi. Nûh, Tanr›’ya
du’â k›ld›. Cebrâ’îl geldi, eyitdi:

Yâ Nûh, bil arkas›n s›ga, didi.

S›gad›. Bir çift h›nzîr ç›kd›. Burn›ndan ol arus›zl›g› kamu dirdi. ‹b-
lîs la’netu’llâh tonuz arkas›n› s›gad›; bir çift s›çan ç›kd› burn›ndan.
Nûh eyitdi:

Yâ mel’ûn, seni bunda kim koyd›? 

‹blîs eyitdi:

Ol vakt kim sen eflege “mel’ûn” dedün, “mel’ûn” bendüm, eflek
degüldi.

Ol s›çan, gemiyi deldi. Nûh, arslan arkas›n s›gad›, burn›ndan bir
çift çetük ç›kd›; s›çan› k›rd›. ‹mdi k›yâmete degin ol ana düflmândur;
andan Nûh eyitdi. Alt› ay old› gemide kald›. Receb, fla’bân, ramazân,
flevvâl, zilka’de, zilhicce, ammâ muharrem on gün geçmifl-idi. Nidâ
geldi.

Kavlühü te’âlâ:

Yâ arzu’-la’î mâ’eki ve yâ semâ’ü akli’î ve gayza’-mâ’ü ve kuziye’l-
emrü ve’s-tevet ‘ale’l-Cûdiyyi ve kîle bu’den li’l-kavmi’z-zâlimîn.198

Yâ yir suyun› alg›l veyâ gök sen dah› suyun› alg›l.

Yir suy›n ald› ve gök suy›n ald›. Andan kim bir tamla su yirün gö-
ge varmad› ve gögün suy› yire kalmad›. Ol gemi Hicâz alt›nda idi. Yi-
di kez Ka’be’yi tavâf k›ld›. Yönin fiâm’a k›ld›.

Her çi cihânda nice taglar var-›sa dükeli göründi. Kamu daglar
ögündi; eyitdiler:

116 • Nuh Kitab›

197 Hud Suresi, Ayet 43; “Aralar›na dalga girdi; böylece o da bo¤ulanlardan oldu.”
198 Hud Suresi, Ayet 44; “Ey yer suyunu yut ve ey gök (suyunu) tut! denildi. Su çekil-

di; ifl bitirildi; (gemi) Cudi (da¤›n›n) üzerine yerleflti ve ‘O zalimler toplulu¤unun
can› cehenneme!’ denildi.”



Gemi bizde tura! Biz ulu taglaruz!

Ammâ Cüdde tag› eyitdi:

Ben kimven ki Nûh gemisi bana tura? 

Ulu taglar varken fermân geldi:

Yâ gemi, Cüdde’ye tur, didi. 

Karâr tutd›. Andan fermân geldi:

Yâ Nûh, tavuk koy-vir, var görgil, nice su vard›?

Tavuk indi. Murâd›na eglendi. Tanr› kanad› gücin giderdi; uçmaz
old›. Andan gügercini virip-idi; vard›, yire kond›. Girü geldi, eyitdi:

Yâ resûla’llâhi, dizümüze degin su var.

Nûh eyitdi:

Yâ Rabbî, dizine degince k›z›l olsun.

Andan Tanr› Te’âlâ Cebrâ’îl’e buyurd›:

Kanadun yire sanc!

Cebrâ’îl sancd›. Yiri depretdi. Yidi deniz yir üzrinden görindi:

Seb’atu.199

Kavlühü te’âlâ: 

Ebhurin.200

Ol kalan su denize koyuld›. Kamu yir kurud›. Nûh kendü kavmin
ç›kard›. Andan fermân geldi:

Yâ Nûh, tohumlarun ç›kar, ekgil, bitsün! 

Kamu tohum bulund›. Meger üzüm tohum› bulunmad›. Nûh eyitdi:
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199 “Yedi” demektir. Lokman Suresi’nin, 27. ayetine gönderme yap›lm›flt›r. “Ve lev en-
nemâ fi’l-ard› min fleceratin aklâmü’v-ve’l-bahru yemüddühü min ba'dihi seb'atü
ebhurin mâ nefidet kelimatü’llâhi inna’llâhe azîzün hakîm (E¤er yeryüzündeki
a¤açlar kalem olsa ve deniz de (mürekkep olsa), ondan sonra yedi deniz de ona ek-
lense, Allah'›n kelimeleri tükenmez… Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir.)”

200 “Denizler” anlam›ndad›r. Yine Lokman Suresi’nin, 27. ayetine gönderme yap›lm›fl-
t›r. bkz 41. dipnot



Ber huzâyâ sen bilürsin, kim ald›? 

Fermân geldi kim iblîs ald›. Nûh eyitdi:

Yâ mel’ûn, üzüm tohum›n getür, münkir old›-y-›d›:

Ben almadum! 

Nûh eyitdi:

Tanr› bana haber virdi.

‹blîs eyitdi:

Bir flart birle virürin.

Nûh eyitdi:

Ne flart birle?

‹blîs eyitdi:

Üç su ben vireyüm, bir su sen vir, didi.

Nûh eyitdi:

Olsun! 

Andan üzüm agac›n Nûh dikdi; bir sâfî su virdi Nûh ve andan ib-
lîs mel’ûn tilki bogazlad›; kan birle su virdi ve arslan bogazlad›; kan bir-
le su virdi ve tonuz bogazlad›; kan birle s›vard›. 

‹mdi kank› kifli süci içse, ne’ûzubi’llâhi ol kamu iblîs suy›ndandur.
Görmez misin kim kank› kifli bir iki sagrak süci içse tilki gibi olur; da-
h› bir nice içse fuss›l›g› arslan gibi olur; dah› bir nice içse tonuz gibi
olur. Düfler, yatur. 

Andan iblîs yüzin Nûh’a k›ld›, eyitdi:

Senün hakkun benüm üzerüme öküfldür. Bana nesne sor, cevâb›n
vireyüm. 

Nûh eyitdi:

Yâ mel’ûn, sen ma’siyetde flâz olurs›n; ben an› bilürin. 

‹blîs eyitdi:

Sen ma’siyyet k›lmadun m›? Du’â k›ldun; dükeli dünyâ içindeki
cânavârlar› helâk k›ldun. Bin bin halây›k kamu kâfir old›lar. Benüm
birle tamuya gireler. 
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Andan Nûh yavuz aglad›. Du’â k›ld› kim ad› “Nûh” ola; andan ad›
“Nûh” old›. Evvel ad› fiükr idi.

Andan Nûh eyitdi:

Mel’ûn, kank› ifli ifllese âdem oglan› senün yoluna gire! 

‹blîs eyitdi:

Dört nesne turur. Evvel hasûdl›k, ikinci har›sl›k, üçinci gönül ulu-
l›g›, ya’nî tekebbürlik, dördinci pah›ll›k. 

Bu dört nesne ‘ilmin eydem belâs›n; ammâ bilgil kim üç yüz bin
y›l Tanr›’ya tâ’at k›ldum. Andan sonra Tanr› ‘izze ve celle Âdem’i ya-
ratd›. ‘‹lmi, biti ögretdi ve bir ferifltehlere secde-i tahiyyat buyurd›. Ha-
sûdl›gum geldi; ana secde k›lmaga. Bunca tâ’at k›ldum; la’net buldum.
‹lk hasûdl›k benden ç›kd›. 

‹kinci hem mütekebbirlik benden ç›kd›. Eytdüm, ben andan yigi-
rekven; ben oddan yaratdun, ben nûrânî ve an› toprakdan yaratdun, o
zulümânî durur. 

Bu iki sebebden beni dergâhdan sürdi. 

Üçünci, har›sl›k… Âdem k›ld› uçmakdan. Ben eyitdüm, bu bug-
day› yigil, uçmakdan ç›kmayas›n. Âdem, har›s old›. Bugday› yidi. An-
dan Tanr› uçmak firdevsi yaratd›. Sen sag›, ya’nî gin olg›l. Andan be-
rü dah› gin olur. Bâg, bûstân ve agaç ve yimifl görünür. Y›ld›r›m gibi
y›ld›rar ve giynir andan indi uçmaga.

el-Bahîlü lâ yedhulü’l-cennete ve lev kâne zâhiden es-sahiyyü lâ
yedhülü’n-nâre ve lev kâne fâsikan!

Cömerdler tamuya girmeye gerekse fâs›k ol!

Yine peygambar eyitdi:

Pah›l uçmaga girmeye gerekse ‘âbid olsun!

Andan iblîs gitdi; fermân geldi:

Yâ Nûh, bir mescid k›lg›l. 

Ol seksen âdemi gemiden Nûh birile ç›kd›. Cedîde köy yapd›lar.
fiimdi dah› var. Ol geminün ad› “Kariyet-i Semânîn” dirler. Sudan ya-
na ammâ ol seksen kifli birer gün içinde öldiler. Bulardan hîç kimsene
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kalmad›. Meger Nûh üç oglan› birle kald› ve bu âdemî asl› ol üçden-
dürür. 

‘Arab ve ‘Acem asl› fiâm’dan-durur ve Rûm ve fiaklâb ve Ye’cüc
ve Me’cüc asl› Hâm’dan-durur ve Türk asl› Yâfifl’den-dürür. 

Ammâ bir kavlde eydürler:

Nûh’un bin dört yüz y›l ‘ömri var-›d› ve dah› bir kavlde bin sekiz
yüz y›l ‘ömri var-›d› ve dah› bir kavlde iki yüz y›l ‘ömri var-›d› ve bir
kavlde binden elli eksik idi. Ölüm geldi; sord›lar:

Yâ fieyha’l-enbiyâ keyfe ra’eyte’d-dünyâ? 

Peygambarlar fleyhi, nite gördün bu dünyây›?

Yâ kavm, bu dünyâ bir sarây gibi gördüm. ‹ki kapulu… Ol kapu-
dan girdüm, bu kapudan ç›kdum. 

Bun› eyitdi dah› dünyâdan ç›kd›.201
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II. Muhammed b. Abdullâh Kisâî, K›sas-› Enbiyâ’,
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Atatürk Kitapl›¤›202

K›ssa-i Nûh Peygamber (‘m):

Çün ki ‹drîs göge ç›kd›, ol oglan ki kalm›fl-›d›, Amutu-fiikih idi.
Vard›, bir avrat ald›. Ana Mutâhâ dirler-idi. Andan bir oglan old›. Ad›
Yemlik idi. ‹gen kuvvetlü kopm›fl-›d›; flöyle kim bir agac› yerinden ko-
parurd›. Bir gün dördi yaz›ya ç›kd›. Giderken gördi kim bir körgülü ‘av-
rat koyun güder. Vard› ana ad›n sord›. Ol ‘avrat eyitdi:

Adum Kaynufl’dur.

Evün var m›dur?

Eyitdi:

Yokdur.

Eyitdi:

Kaç yafl›ndas›n?

Eyitdi:

Yüz seksen!

Yemlik eyitdi:

Eger resîde missin, beni alur m›s›n?

Ol zamanda iki yüz yaflamay›nca resîde olmazlard›. Kaynufl eyitdi:

Sen kimsün?

Yemlik eyitdi: 

Ben fiit oglanlar›ndanvan, dimedi; anunçun ki fiit-ile Kâbil ara-
s›nda adâvet var-›d›. Pes bunun üzre yigirmi y›l dah› geçdi. Kaynufl iki
yüz y›l yaflad›. Resîde old›. Yemlik vard›, Kaynufl’› atas›ndan diledi.
Vard›, Yemlik an› alup çiftlendi. Nuh (‘m) andan old›. Çûn kim Nûh
(‘m) togd›, vard› bir magarada kod›. Nûh (‘m) k›rk gün tamâm ol ma-
garada yatd›. Anas› gelürdi, emzirürdi. Andan Nûh: 
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202 Muhammed b. Abdullâh Kisâî’ye ait olan ve ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Ata-
türk Kitapl›¤›, nr. MC Yz. 0.000014’te kay›tl› bulunan eser H. 1191 tarihinde istin-
sah edilmifltir.



Yâ ana korkmag›l ki Hak Te’âlâ beni bekler, saklar, r›zkum vi-
rür! 

Andan atas› öldi. Nûh büyüdi; akl›, fehmi, firâseti kemâlde old›.
Kalem issi old›. Yazar, okur, kendi kavmin koyunun› güderdi. Çûn kim
dah› büyüdi, vard› dülgerlik ögrendi. Ol vaktin kavmi saneme tapar-
lard›. Ol zamanda bir pâdiflâh vard›. Ana Dermîl ibni Ûbîl dirlerdi.
Cebbâr idi. Evvel süci içen old›. Pes bir gün buyurd›. Bin yedi yüz sa-
nem eylediler. Her birisi âdem sûretinde ve ol sanemlere bir ev yapd›r-
m›fl-›d›, bin arflûn uzun› ve bin arflûn eni, anun içine altun gümüflle
murassa’ düzmifldi. 

Bir gün Nûh durd›; ol sanemlerün evine geldi; bunlara nazar k›l-
d›. Yine döndi, gitdi. Eyitdi:

Vây! Size dah› ol tapdu¤unuza gelsün, didi.

Andan yüz seksen yafl›nda, Nûh’a nübüvvet geldi. Eyitdi:

Var, kavmini da’vet it, didi.

Pes Nûh Peygâmber durd›; ol pâdiflâh kat›na geldi. Ol gün anla-
run küfürleri güni idi. Cemî’ putlar›n ç›karm›fllard›; tahtalar ve kürsî-
ler üzre kom›fllard›. Od yakm›fllard›. Korunanlarun ol oda b›ragurlad›.
Suci içerlerdi. Ol sanemlere secde k›larlard›. Biri biri kat›nda cimâ’ k›-
larlard›. Pes Nûh geldi, eyitdi:

Yâ kavm, Hak Te’âlâ beni size viripdi. Geldüm ki sizi dogru yola
kulavuzlayam. Tanr›’dan korkun, bana uyun, Tanr›’nun gazab›ndan
korkun! 

Çûn ki Nûh bun› didi; ol sanemler bafllar› aflaga y›k›ld›lar. Ol
kavm eyitdiler:

Sen kimsün ki geldün bizüm dînümüzi bât›ldur, pes didiler; biz se-
nün sözüne uymazuz! 

Pes ol pâdiflâh eyitdi:

Getürin, göreyin ne kiflidür!

Vard›lar, getürdiler. Ol melik sord› kim ne kiflisün?

Nûh (‘m) eyitdi:
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Yemlik ogluvan, Tanr› Te’âlânun resûliven! Geldim ki dogr› yola
uranlayam. Hak Te’âlâya îmân getiresiz. Bu sanemleri terk eyleyesiz!

Ol pâdiflâh eyitdi:

Yâ Nûh, biz sana uymazuz! Sen delüsin!

Nûh (‘m) eyitdi:

Ey kavm, ben delü degülem! Benüm sizden hâcetüm yokdur, sö-
züm budur ki eydesiz “Lâ ilâhe ilâ’llâh Nûh resûlu’llâh”, diyesiz.

Ol pâdiflâh Nûh’› kak›d›, eyitdi:

Yâ Nûh, bu gün, bizüm bâyrâm›muzdur; yohsa sana hürmet olsun,
bu gün seni öldürürdüm!

Nûh’a evvel îmân getüren bir ‘avrat idi. Ad› “Amre”. Nûh (‘m)
an› ald›; çiftlendi. Andan ogl› old›. Hâm, Sâm, Yâfes; dah› üç k›z› ol-
d›; Husûre ve Setîde ve Mahbûre. Andan sonra Nûh’a ehl-i beyiti
îmân getürdiler. Pes yetmifl kifli îmâna geldiler. Erden, ‘avratdan dah›
îmâna geldi. Nûh an› dah› ald›; andan iki ogl› old›. Biri Ken’ân, birisi
Yâm verdi. ‘Avrat yine bayag› dînine döndi.

Pes Nûh her gün ç›kard›. Ol kavmi dîne da’vet iderdi. Anlar
Nûh’› dögerlerdi tâ ki ‘akl› giderdi; ayag›na yap›fl›rlard›; terslige b›ra-
gurlard›. Hak Te’âlâ yine viri-birdi; gelürdi, bunlar› dîne da’vet iderdi.
Yine bunlar dögerlerdi; zahmet iderlerdi. Üç yüz y›l böyle itdiler; var-
d› ol pâdiflâh öldi; yine anun yerine pâdiflâh old› durd› Nûh ol kavne
geldi dîne da’vet itdi. Bunlar kabûl k›lmad›lar ve ‘avrat Nûh’› tafl-›la
dögdüler; öldi, deyi kod›lar gitdiler. Yine Nûh Tanr› emrile dur› geldi;
âbdest ald›; iki rek’at namâz k›ld› durd›; yine ol kavme geldi; yine
da’vet itdi tâ ki dört yüz y›l böyle itdi. Ol pâdiflâh dah› öldi. Ogl› yeri-
ne melik old› durd› Nûh ana dah› vard›; da’vet k›ld›. Eyitdiler:

Yâ sâhir, yâ câzû, bizden ne istersin? Biz atamuzdan, dedemüzden,
dîninden dönmezüz. Befl yüz y›ldan berü böyle itdi?

Çûn kim ol pâdiflâh dah› öldi, anun ogl› yerine pâdiflâh old›. Nûh
vard›; an› dah› dîne da’vet itdi:

Gelün, Tanr›’ya, bir bölük saneme tapmag› terk idün!

Bunlar eyitdiler:
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Biz sana uymazuz, didiler.

Bin y›la degin böyle itdiler dah› bir rivâyetde dokuz yüz elli y›la
degin bir rivâyetde üç yüz elli y›la degin bunlar› da’vet itdi. Bunlar uy-
mad›lar. Küfrleri zalâletleri dah› artd›. Pes Hak Te’âlâ hayvân cânavâr-
lar› nâlifl itdiler dah› esirgediler. Eyitdiler:

Nûh’a uymayan halây›k› sen helâk k›lg›l! dediler. 

Pes Nûh bir gün bunlarun aras›nda otururd›. Ulular ogluna eyit-
di:

Yâ ogul, iflbu kifli câzûdur; sâhirdür! Varun, dögün, üflendürün, di-
di.

Ol oglan vard›, yerden bir avuç toprak ald›, geldi, Nûh’un gözüne
saçd›. Nûh’un iki gözi toprak ile told›. Hemân sâ’at Nûh bunlara yavuz
du’â k›ld›:

Rabbî lâ tezer ‘ale’l-arz› mine’l-kâfirîne deyyâren.

Ol vakt ki hâcet kapus› aç›kd›. Nûh’un du’âs› müstecâb old›. Hak
Teâlâ emir k›ld›. Eyitdi:

Yâ Nûh, varg›l bir gemi düzgil tâ ki sana uyanlar› kurtaras›n!

Çûn Nûh an› iflitdi; geldi gemi yatag›n eylemeye meflgûl old›. Hak
Te’âlâ eyitdi:

Yâ Nûh, geminün uzun› bin ârflûn ve eni befl yüz ârflûn, yüksekli-
gi üç yüz ârflûn olsun dah› ol gemi ol gemi yüz bin yigirmi dört bin tah-
tadan eylegil tâ ki her tahta bir peygâmber ad›na ola.

Eyitdi:

‹lâhî, peygâmberler ad›n› bilmezem, nice yazay›n?

Eyitdi:

Yâ Nûh, tahta yonmak senden, peygâmberler ad›n› yazmak ben-
den dah› yüz bin yigirmi bin dört bin mîh eylegil!

Pes Nûh vard›; bunlar› düzdi; ammâ dört tahta eksik geldi. Vard›
dört tahta, dört sahâbe ad›na düzdi. Gemi tamâm old›. Kâfirler gelür-
lerdi; Nûh’› masharaya dutarlard›. Eydürlerdi:
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Yâ Nûh, biz içmege su bulamazuz, sen bu gemiye ne yirde ilede-
sin? dirlerdi.

Nûh eydür kim:

‹n tesharû minnâ fe-innâ nesharu minküm kemâ tesharûne.203

Nûh eyitdi:

Eger siz beni masharaya dutarsan›z, ben sizi masharaya dutam, dir-
idi. 

Çûn ki Nûh gemiye düzdi. Bafl›n› tavus bafl› gibi eyledi. Kuyrugun
bidunus kuyrug› gibi eyledi, dah› ol gemi yedi tabaka üretdi. 

Hak Te’âlâ eyitdi:

Yâ Nûh, her bir cânavârdan çift çift, erkeklü diflilü alg›l, gemiye
koyg›l tâ ki soyu cihândan kesilmesün!

Çûn Nûh an› iflitdi, bir yüksek yire ç›kd›, çag›rd› ki:

Yâ hayvân cânavarlar›, gelün tâ magribden maflr›ka degin ne ka-
dâr kim dünyâda cânavar var-›sa iflitdiler; bölük bölük geldiler. 

Pes Nûh, evvelki tabakada âdemleri koyd› ve âdem tâbût› dah› bi-
leydi dah› üç yüz on asâ bileydi, her bir asâ bir mürsel peygâmberün ad-
lar› üstünde yaz›lu idi.

‹kinci tabakada, ‘avratlar›, k›zlar› koyd›. Havvâ tâbût› dah› biley-
di. 

Üçünci tabakada, yâbân canavârlar› idi.

Dördünci tabakada, kufllar olurlard›.

Beflinci tabakada, y›rt›c› cânavâr olurlard›.

Alt›nc› tabakada, ›lan, ç›yan, ‘akreb olurlard›.

Yedinci tabakada, pîller, arslanlar olurlard›.

Sadr›nda, Nûh (‘m) otururd›. 

Andan eyitdi:
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Ve Kâle’r-kebû fîhâ bi’smi’llâhi mecrehâ ve mürsehâ.

Ya’nî her kim gemiye girse, bun› okuya ve hep eydür. 

Kaçan kim Nûh gemiye tamâm itdi, Ka’be ziyâretine ‘azm eyledi.
Çûn kim Nûh Ka’be ziyâretine gidicek kâfirler gelürlerdi kim gemi ya-
kalar. 

Hak Te’âlâ buyurd›:

Ol gemi yukaru götürdüler; hevâya fenâ aras›nda mu’allak durd›;
çûn kâfirler an› görüp korkdular; gitdiler. Çûn kim Nûh yine geldi, ol
gemi yine aflaga indi. 

Hak Te’âlâdan nidâ geldi kim:

Yâ Nûh, vakit old› kim gemiye giresin!204
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III. Ebû ‹shak Ahmed b. Muhammed Sa’lebî, Mütercimi: 
Mehmed b. Çerkez Kitabü Arâisi'l-mecâlis fî 
Kasasi'l-enbiyâ’, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Atatürk 
Kitapl›¤› 205

Hazret-i Nûh Peygamberin haberin bildirir:

Nûh Lemk ogl›d›r, Lemk dah› Mettûflelh ogl›d›r, Mettûflelh Uh-
nûh ogl›d›r, Uhnûh Yered ogl›d›r, Yered Mehlâ’îl ogl›d›r, Mehlâ’îl Enûfl
ogl›d›r, Enûfl Kaynân ogl›d›r, Kaynân fiîs ogl›d›r, fiîs Âdem ‘aleyhi’s-se-
lâm ogl›d›r.

Vâlidesinün ismi Kayûs binti Berâkîl bin Kivîl ibni Uhnûh’dur. 

Allâh Te’âlâ Hazretleri an› ya’nî Nûh’› Kâbîl ogullar›na ve anlara
tâbi’ olan fiîs evlâd›na resûl veripdir. ‹bn ‘Abbâs ider: 

Âdem ogullar› iki bölük olm›fllard›; bir bölügi taglarda sâkinler idi
ve bir bölügi dah› ova ve sahrâlarda olurlard›. Taglarda sâkin olanlar›n
erleri küçük ve havâtînlar› çirkin idi ve düz ve sahrâ halk›n›n hatun-
lar› küçük ve erleri kabîh idi. 

Ger iblîs dah› bir oglan hey’etinde ova halk›n›n pîrlerine ücretle
hidmetkâr olup ve çûbân Mezmârî gibi kam›fldan bir nây düzüp ona dem
urdukça andan acîb nagmeler zâhir olurd›. Çevre yanlar›nda olan halk
ifl bu saz›n vasf›n iflidmeg-ile an› dinlemege gelüp ve y›lda bir îd idinüp
ol îdde erkek ve difli bezeke ve zînete girüp zevk ve flâd› iderlerdi. 

Tag halk›ndan dah› bir kimesne anlar›n îdlerine gelüp temâflâ
idüp ol nâzenîn ve gökçek hatunlard› göricek gelüp kavmine haber
virdi. Tag halk› gelüp anlara kar›flup fevâhifli irtikâb idüp an›n-çün
Hak cell ü ‘alâ buyurmufldur: 

Ve lâ teberrecne teberrüce’l-câhiliyyeti’l-ûlâ206

‹bni ‘Abbâs ider: 
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Âdem ‘aleyhi’s-selâm öyle vasiyyet k›lm›fl idi ki fiîs ogullar› Kâbîl
evlâd›yla nikâh olmaya; zîrâ fakat fiîs ogullar›na ragbet idüp istigfâr
iderdi. Pes fiîs ogullar›ndan yüz âdem dirilüp eyitdiler: 

‘Âmzâdelerimiz Kâbîl ogullar›na varal›m ve hâllerin görelim, de-
yü tagdan inüp ve gelüp Kâbîl’in zürriyyetinden olan gökçek hatunlar-
la kavuflup kalup anlar›n ‘akabince yüz âdem gelüp el-hâs›l cümle tag
halk› anda gelüp ve ol hatunlarla nikâhlaflup izhâr-› ‘isyân idüp Kâbîl
zürriyyeti dah› çogalup yeryüzinde fesâd› irtikâb ve âflikâr idicek Allâh
Te’âlâ Nûh Peygamberi anlara resûl virüp ve anlara Allâh’›n gazab ve
h›flm›ndan tahvîf idüp îmâna da’vet k›ld›. 

Nitekim buyurur: 

Rabbî innî de’avtü kavmî leylen ve nehâren felem yezidhüm du’âî
illâ firâren.207

Ve yine buyurm›fl›dur: 

Ve kavme Nûhin min kablü innehüm kânû kavmen fâsikîn.208

Hazret-i Nûh izn-i Hak birle kavmini îmâna da’vet itdikde ‘öm-
rinde elli y›l mürûr itmifl-idi. Tokuz yüz elli y›la var›nca anlar› da’vet
idüp îmâna gelmeyüp tâ flol mertebeye vard› ki ana ihânet ve tahkîr it-
diklerinden mâ-’adâ øarb-› fledîd ile ta’zîb idüp ve keçeye sarup ölür za-
n›yla evine ilkâ iderlerdi. Yine s›hhat bul›cak ç›kup kendilerini da’vet
iderdi. 

Pes bir gün ‘asâ elinde ve kucag›nda küçücük ogl›yla bir kimesne
Nûh kat›na gelüp ogl›na eyitdi: 

Ey ogul, iflbu koca seni aldayup azd›rmadan hazer idesin; zinhâr
ana uyup tâbi’ olmayas›n didikde oglan eyitdi: 

Ey ata elündeki ‘asây› vir ve beni yere kota ki an› urup dökem. 

Andan ‘asâ ile Nûh’› darb itmek diledikde Nûh eyitdi: 

128 • Nuh Kitab›

207 Nuh Suresi, Ayet 5-6; “Rabbim! fiüphesiz ki ben, milletimi gece gündüz (uyar›p sa-
na, senin dinine) davet ettim, Benim davetim onlar›n kaç›fl›ndan baflka bir fley art-
t›rmad›.”

208 Zariyat Suresi, Ayet 46; ”Daha önce de Nuh kavmini helâk etmifltik. Çünkü onlar
da yoldan ç›km›fl bir topluluk idiler.”



Ey Bârî Te’âlâ senin mahlûkât›n bana itdüklerin müflâhede ide-
yorsun. Eger mahlûkât›n sana gerekse hidâyet vir; veyâhûd hükmin zu-
hûr›na dek bana sabr ve ‘inâyet vir, didikde, Allâh Te’âlâ Hazretleri
ana vahy itdi ki: 

Evvel iflbu sana îmân getürenlerden gayr› bunlardan îmâna gelür
yokdur. ‹mdi bu eyitdiklerinden gam yiyüp kaygu çekme. 

Nûh’a dah› ma’lûm old› ki befler sulbinde ve difli rahminde
mü’min olacak kimse olmayup pes anlara beddu’â idüp eyitdi: 

Rabbi lâ tezer ‘ale’l-’arz› mine’l-kâfirîne deyyâren.209

Allâh Te’âlâ Hazretleri dah› du’âs›n kabûl idüp ve gemi düzmek-
le ana emr eyleyüp nitekim buyurur: 

Vasna’i’l-fülke bi-a’yûninâ ve vahyinâ.210

Nûh eyitdi: 

Gemi nedir? 

Hak Te’âlâ buyurd› ki: 

Su üstünde yürür agaçdan bir evdir; an› düzüp tamâm itdükde ehl-
i ‘isyândan yiri pâk k›lur›n.

Nûh eyitdi: 

Yâ Rabbî, su kandedir?

Allâh Te’âlâ eyitdi:

Diledügüm nesneye kâdir-i bî-zevâlim. 

Nûh eyitdi:

Agaç kandad›r?

Allâh Te’âlâ ana emr itdi ki sac agac›n dike; ol dah› an› diküp üze-
rine k›rk y›l mürûr eyleyüp ki bu k›rk y›l içinde dah› anlar› da’vet it-
meden fârig olup Allâh Te’âlâ dah› havâtînlerin ‘âkire idüp bunca
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210 Hud Suresi, Ayet 37; “Bizim gözetimimiz alt›nda ve vahyimize göre bir gemi yap.”



müddetde evlâtlar› togmad›. Çûn agac kemâline irüp yetifldi, Allâh
Te’âlâ an› kat’ eyle, diyü emr buyurup Nûh dah› agaclar› kesüp ve ku-
rudup ve yunup andan eyitdi:

Yâ Rabbî, ol evi ne hey’etde düzeyim? 

Allâh Teâlâ dah› vahy itdi ki:

Bafl›n› horos gibi ve ortas›n› kufl kaburgalar› gibi ve kuyrug› yine ho-
ros kuyrug›na müflâbih ve egri ola ve an› üc tabaka idüp iki yan›nda ka-
p›lar› ola. Uzunlug› seksen zirâ’ ve inligi elli zirâ’ve irtifâ’› otuz zirâ’ ola.

Zirâ’, hod insân›n ar›fl› denlüdür. 

Ehl-i kitâb›n kullar› budur; andan Hak Te’âlâ Nûh’a andan gemi
düzmekligi ta’lîmi için Hazret-i Cebrâ’îl’i gönderüp Nûh dah› agac› yo-
nup demîrden dülgerlige müte’allik keser ve balta ve sâyir âleti düzüp
gemi ifllemege bafllad›kda kavmi üzerinden mürûr idüp biribirine ider-
lerdi ki: 

‹fl bu âdemi görür misin? Su üstünde yürür ev düzmek diler. 

Pes andan istihzâ idüp gülüflürlerdi. Nite ki âyet-i kerîmede buyu-
rur: 

Ve küllemâ merre ‘aleyhi melâ’ün min kavmihi sehirû minhü.211

Nûh dah› anlara cevâb iderdi ki: 

‹n tesharû minnâ fe-innâ tesharu minküm kemâ tesharûne min-
küm tesharûne fe-sevfe ta’lemûne men ye’tîhi ‘azâbün yuhzîhi ve ya-
h›llü ‘aleyhi ‘azabün mukîm.212

Ya’nî:

Bizi masharal›ga alup istihza iderseniz, vakt ola ki biz dah› sizleri
istihzâya tutar›z; ‘âk›bet bilesiz hizlânl›ga ba’is-i ‘azâb kime gele ve ebe-
dî ‘azâb kime hâs›l olur? 
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212 Hud Suresi, Ayet 38-39 ; “E¤er bizimle alay ederseniz, sizin alay etti¤iniz gibi (gün
gelir) biz de sizinle alay ederiz. Bugünkü alçalt›c› azab›n kime gelece¤ini; (gelecek-
teki) kal›c› azab›n da kime inece¤ini yak›nda bileceksiniz.”



Andan Allâh Te’âlâ Nûh’a vahy idüp:

Bana ‘isyân idenlere gazab›m gâyet fledîd olm›fldur. Sefîneyi düz-
mekde cidd ü ihtimâm idüp bir gün evvel itmâm›na ikdâm idesin, bu-
yurmag›n Nûh ücretle dülgerler tutup ve ogular› Sâm ve Hâm ve Yâ-
fes bile tahta bünerlerdi. 

Pes geminin uzunlug› alt› yüz altm›fl zirâ’ ve iniligi üç yüz otuz zi-
râ’ ve irtifâ’›n› otuz üç zirâ’ k›ld›. Zahhâk rivâyetince ‹bni ‘Abbâs’›n
kavli budur. Andan geminin içini ve tafl›n› zift ile s›vadup ve demür
ekserlerle m›hlayup pekifldürüp nite ki buyurur:

Ve hamelnâhü ‘alâ zâti elvâh›n ve düsürin.213

Zifti kandan buld›? deyü su’âl olunursa Allâh Te’âlâ yerden ana
zift bükerin izhâr itdürüp yerden kaynayup ç›kar idi. 

Tamâmen gemi’i düzdükde Allâh Te’âlâ ana vahy itdi ki sâ’ir
mahlûkât k›sm›ndan her nev’inden çifter çifter gemiye tahmîl ide tâ
bir nev’in zürriyeti munkat›’ olmaya. Pes izn-i Hakk›la karadan ve de-
nizden ve dagdan ve düzden cümle mahlûkât an›n kat›na derilüp tâ
her nev’inden ala ve gemiye koya. 

Allâh Te’âlâ dah› ana tennûr› ‘alâmet idüp eyitdi:

Çûn tennûr kaynayup cûfla gele; bî-tavakkuf seninle bile olanlar-
la ve her nev’in çiftiyle gemiye giresiz. 

Nitekim buyurur:

Hattâ izâ câ’e emrünâ ve fâre’t-tennûr.214

Ya’nî ‘azâb suy› ki tûfând›r.

Kulnâ’hmil fîhâ min küllin zevceyni’sneyni.215
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213 Kamer Suresi, Ayet 13; “Nuh’u da tahtalardan yap›lm›fl, çivilerle çak›lm›fl gemiye
bindirdik.”

214 Hud Suresi, Ayet 40; “Nihayet hükmümüz geldi¤inde ve sular kaynaklardan f›flk›-
r›p taflt›¤›nda”

215 Hud Suresi, Ayet 40; “dedik ki: Ona, her cinsten bir çift ile daha önce aleyhlerine
hüküm verilmifl olanlar d›fl›nda, aileni ve tüm iman etmifl olanlar› yükle.”



‘Ulemâ, “fâre’t-tennûr”da ihtilâf eylediler. 

‘Aliyyi’bni Ebî Tâlib ider:

Tan yeri agarup subuh zâhir oldukda… 

‹bni ‘Abbâs ider:

Su yer yüzüni örtüp taflacak mahalde…

Ve Hasan id:

Tennûrdan murâd etmek piflecek tennûrdur ki ol tennûr Hav-
vâ’n›n idi. Tafldan düzülmifldi. ‹rs-ile Nûh’a gelince elden ele intikâl it-
mifldi. 

Pes ana muhâtabe k›l›nd› ki: 

Tennûrdan su kaynayup ç›kd›kda seninle bile olanlarla gemiye
binmek gereksin.

Nûh’un hatun› dah› tennûrdan su zâhir oldugun göricek gelüp
Nûh’a i’lâm eyledi.

Tennûr kanda idüginde ihtilâf vâki’ olm›fldur. Mücâhid ider: 

Kûfe nâhiyesinde idi. 

‹mâm-› Süddî haber virüpdür ki:

fia’abî k›sm› bi’llâhi eyitdi ki tennûrun cûfla gelmesi Kûfe nâhiye-
sinde idi ve eyitdi, Nûh Nebî gemi’i Kûfe Mescidi’nin içinde düzdi.
Tennûr dah› mescidin sag kol›nda Bâb-› Künde taraf›nda idi. Taflup cû-
fla gelmesi Nûh’a tenbîh ve kavminin ihlâk›na niflân ve ‘alâmet idi.

Mukâtil ider:

Tennûr, Âdem Peygamberin idi. fiâm’da ‘Ayn-› Verde nâm mev-
zi’de idi.

‹bni ‘Abbâs ider:

Tennûr, Hind’de idi ve yine anda taflup cûfla geldi. 

Nûh dah› an› göricek ‘azâb zâhir olacag›n tahkîk bilüp her nev’-
den hayvânâtlardan çifter çifter gemiye koyup ilki evvel gemiye kodu-
g› kar›nca ve en sonunc›lar› h›mâr idi. 
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H›mâr dah› gemiye girecek mahalde iblîs anun kuyrug›na yap›flup
h›mâr›n dah› an›n sebebinden girmege iktidâr› kalmayup ve bir kaç
kere ana haykk›rup ‘âk›bet ana eyitdi:

fieytân dah› seninle bile ise de gir! 

Nûh, an› debicek mecâl virüp ve bilesince gemiye girüp Nûh ib-
lîsi göricek ana eyitdi:

Ey Tanr› adûs›! Seni bu mekâna kim givirdi?

‹blîs eyitdi:

Sen h›mâra dimedin mi, fleytân dah› seninle bile ise de gir, öyle
ol›cak kendi re’yimle girmeyüp yine senin izninle girmiflimdir, didi. 

Nûh eyitdi:

‹mdi, gemiden ç›kmak gereksin!

‹blîs eyitdi:

Ç›kmaz›m! Beni seninle bile götür, didi.

‹hbâr olundug› üzere tûfân oldukda fleytân gemide bul›nd›. 

Mâliki’bni Süleymân el-Herevî ider:

Ilan ve ‘akreb Nûh’a gelüp “Bizi dah› götür!” didiklerinde anlara
cevâb virüp eyitdi:

Sizlerde zarar ve belâdan gayr› nesne olmayup zehir nâkelersiz. 

Anlar eyitdiler:

Seninle ‘ahd ü flart›m›z bu olsun ki kim ki senin ismini yâd ide,
bizden ana ezâ ve ziyân irmeye. 

‹mdi kim ki ›lan ve ‘akreb flerrinden halâs olmak diler, “selâmün
‘alâ Nûhin fî’l-’âlemîn innâ kezâlik neczî’l-muhsinîn innehü min ‘ibâ-
dinâ’l-mü’minîn” ok›ya ve hep ider. 

Çûn Allâh Te’âlâ Nûh’a emr itdi ki, her nesneden gemiye çifter
çifter koya, eyitdi:

Yâ Rab! Arslan ile s›g›r ve kurt ile koyun ve gügercin ile çetik
ya’nî kedi nice ittifâk iderler? 

Allah Te’âlâ eyitdi:
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Bunlar›n aralar›nda husûmeti kim ilkâ itdi? 

Nûh yine:

Sen ilkâ itdin? dicek:

Rabbü’l-’›zze Hazretleri eyitdi:

Yine anlar› gemide biri birile flöyle ülfet ve dostluk üzere idem ki
biribirine kasd-› ezâ itmeyeler. 

Pes Nûh tabaka-i süflâda, arslan ve tavar ve öküzi koyup izn-i
Hakk’›la hemîn vakt arslan hummâya mübtelâ olup zât›na ‘âr›z olan
âlâm ve evcâ’ ile meflgûl old›. Nite ki dinilmifltir, beyt: 

Kelb, hummâdan halâs olm›fl-durur

Hummây› da’im çeken arslan-durur 

Ortanca tabakada dah› cânavârlar› koyup ve üst tabakada kendü-
si ve bile olan âdemiyân-›la oturup kar›nca za’îf oldug› sebebden ana
zarar olmamak ihtiyât›ndan hâline merhameten an› üst tabakada ko-
d›. Zahhâk ider:

Nûh Peygamber, gemi turdurmak murâd itdikde “Bi’smi’llâhi
mürsâhâ” deyüp yürütmek merâm k›ld›kça “Bi’smi’llâhi mecrâhâ” dir
idi. Nitekim âyet-i kerîmede zikr olund›:

Bi’smi’llâhi mecrâhâ ve mürsâhâ inne rabbî le-gafûru’r-rahîm216

Ve yine kavlühü te’âlâ: 

Ve ehleke illâ men sebaka ‘aleyhi’-kavlü ve mâ âmen me’ahü illâ
kalîlün.217

An›nla bile olanlar ne mikdar idiklerinde ve kimler idüklerinde
ihtilâf vâki’ old›. Katâde eyitdi:

Gemiye girenler Nûh ve hatun› ve üç ogl› ki Sâm ve Hâm ve Yâ-
fes havâtînlar›yla pes cümleleri sekiz cân olur. 
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‹mâm-› Kelbî ider:

Nûh Peygamber gemide olanlara emr itmifldi ki nitekim gemide-
dirler, münâkeha itmeyeler. Kelb dah› Nûh’un vasiyyetin tutmayup di-
flisiyle kavufldug› sebebden ana dah› Nûh bed-du’â idüp eyitdi:

Allahümme’c’alhü ‘usran.

Ya’nî: 

Hüdâyâ, bunlar›n münâkehalar›n sarb ve ‘asîr it.

Pes ol günden berü kilâb k›sm› münâkeha itdikçe biri birine yap›-
flup niçe zahmet ve meflakkat çekerler.

‹mâm-› A’mefl eyitdi:

Gemi halk› yedi cân, eyitdiler. Nûh, üç ogl›yla ve ogullar›n›n ha-
vât›n›yla…

‹bni ‹shak ider:

Havâtîndan gayr› on er idiler. Nûh üç ogl›yla ki Sâm ve Hâm ve
Yâfes ve alt› mü’min kifliler ki cümlesinin hatunlar› dah› bile idiler. 

Mukâtil ider:

Er ve ‘avratlardan yetmifl iki cân ve Nûh’un hatun›yla üç ogl›n›n
havâtînlar›yla ki cem’an yetmifl sekiz cân idiler. N›sf› erkek ve n›sf› di-
fliler idi.

‹bni ‘Abbâs ider:

Seksen kifli idiler ki birleri Cürhüm idi. Âdem Peygamberin gev-
desini dah› gemiye komufld› ve an› erkek ile diflilerin mâ-beyni fâs›la
ve hâcize olsun deyü vaz’ eylemifldi. 

Çûn Nûh mü’minlerle gemiye girdi; yaz›n gögünci ay› idi ki Rûm
lugatince ana “âb” dirler, ya’nî agustos, pes gemi içine hulûl itdiklerin-
de yerden b›narlar taflup ve gökden mânend-i sil bârânlar yagup nite-
kim Kurân-› ‘azîmi’l-bürhânda buyurur:

Fe-fetahnâ ebvâbe’s-semâ’i bi-mâ’in münhemir ve feccernâ’l-’arza
‘uyûnen fe’t-tekâ’l-mâ’ü ‘alâ emrin kad kudir.218
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Ya’ni gök suy› ile yir suy› kavuflup k›rk gün, giceleriyle, yerden ve
gökden sular artup ve gemi su üstünde yüzüp cereyân eyledi. Nûh ogl›
Ken’ân dah› atas›n›n kelâm›yla ‘amel itmeyüp ve gemiye girmeyüp
Nûh dah› ana k›g›rup eyitdi:

Ey ogul, gel bizimle! Ol kâfirlerle olma! 

Ol dah› cevâb virüp eyitdi bir yücerek taga ç›kar›m. Yüce mekân-
da ol›cak su bana iriflmez.

Nûh eyitdi:

Bu günde Hak Te’âlân›n emrinden saklay›c› yokdur; meger bir ki-
fli ki Allâh Te’âlâ ana rahm ide. 

Mevc dah› Nûh ile Ken’ân’›n aralar›nda hâyil olup gark old›. Su-
lar dah› taglarca yücelenüp tâ ana vard› ki gâyet yücerek taglar üstüni
on befl zirâ’ aflm›fld›r.

‘Âyifle rad›ya’llâhu anhâ resûlu’llâh ‘aleyhi’s-selâmdan:

Allâh Te’âlâ, Nûh kavminden kimseye rahm ideydi, ol küçürek
ma’sûmun anas›n› rahm iderdi. 

Sebeb bu ki ol hatun tûfân› gördükde ma’sûm›n alup ve tag bafl›-
na ç›kup su dah› taga irüp ve hatunun gerdân›na irdi. Hatun dah›
ma’sûm› elleriyle yap›flup ve kollar›n yukaru ref’ idüp kald›rup su dah›
ikisini toparlayup helâk eyledi.

Râvîler eyitmifller:

Gemi dah› alt› ay kâmil yer üstüni gezüp ve Harem-i fierîf’e irüp
bir hafta çevresin tolaflup Âdem Peygamber hac itdügi beyt-i flerîfi
Hak Te’âlâ s›yânet k›lup ref’ eyledi ki Beyt-i Ma’mûr odur. Cebrâ’îl
‘aleyhi’s-selâm dah› Hacerü’l-esved’i Ebî Kubeys tag›nda saklayup ge-
mi dah› Harem’i tavâf itdikden sonra Cûdî tag›na gelinceye dek yürü-
yüp Cûdî didikleri Mus›l toprag›nda bir tagd›r, pes anda karâr k›ld›. 

Mücâhid ider:

Tûfân belürdikde su havf›ndan cümle taglar yücelenüp su dah›
Allâh izniyle anlar› on befl zirâ’ aflup lâkin Cûdî tag› Allâh’›n emrine
mutî’ olup tevâzu’ itdügi sebebden su an› aflmayup gemi dah› an›n üs-
tünde sebât buld›.
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Nite kim Cell ü ‘Alâ buyurur:

Ve’stevet ‘ale’l-Cûdiyyi.219

‹bni ‘Abbâs ider:

Cümle yer üstinde zî-rûh olan mahlûkât ve hayvânât ve eflcâr he-
lâk olup illâ Nûh ve gemide olan mü’minîn ile necât buld›. ‘Ûc ibni
‘Unuk dah› sag kalup ‹bni ‘Abbâs ider:

‘Ûc, flol mertebe dirâz ve bâlâter idi ki buluta irerdi. Gemiye gir-
mek içün Nûh’dan izin taleb idüp Nûh ana eyitdi:

Ey Tanr› ‘adûs› seni götürmege me’mûr degilim, ç›k git, dedi.

Pes bu denlü tûfân suy› ‘Ûc’›n dizlerine dek irmeyüp gemi dah›
Cûdî üzerinde karâr itdikde Hak cell ü ‘alâdan hitâb irdi ki:

Kîle yâ ‘arzu’b-le’î ve mâ’eki ve yâ semâ’ü akli’î ve gîza’l-mâ’ü.220

Pes emr-i Kuddûsî ile yerden zuhûr iden su girü yire geçüp ve gök-
den nâzil olan sulardan iflbu deryâ olm›fldur. Yer suy›n›n bakiyyesi dah› tû-
fândan sonra ancak k›rk y›la dek kalup andan nâ-bûd ve nâ-bedîd old›.

‘Aliyyi’bni Zeyd, ‹bni ‘Abbâs’dan rivâyet ider:

Havâriyyûn ‘Îsâ Peygambere eyitdiler:

N’olayd› tûfânda gemide bulunanlardan bir âdemi ihyâ ideydin.
fiifâhen tûfân haberin bize inbâ ve i’lâm eyleye idi.

‘Îsâ dah› anlar› alup ve toprakdan bir tepeye gelüp andan bir avuç
toprak alup:

Bunda yatan› bilür misiz? didikde Havâriyyûn:

Allâh ve resûli bizlerden a’lemdir, deyüp ‘Îsâ eyitdi:

‹fl bu aldug›m toprak Nûh ogl› Sâm’›n topug› üstündendir.

Andan ol tepeyi ‘asâs›yla urup izn-i Hakk’›la, uru tur, didikde Sâm
bafl›ndan toprag› silkerek tur› geldi. Sakal› agarm›fl göricek ana eyitdi:
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Öldügin vakt-i sabâh agarmak yog›d›.

Sâm eyitdi:

‹fl bu dem ki sen beni da’vet idüp hayât buldugumda k›yâmet kop-
d›. Havf›ndan saç›m sakal›m agard›, didi.

Yâ Sâm bin Nûh, bize sefînenin haberin vir!

Sâm eyitdi:

Uzunlug› bin iki yüz zirâ’ ve iniligi alt› yüz zirâ’ idi. Tabakalar› da-
h› üç idi; ya’nî anbârlar› ki bir tabakas›nda canavâr ve hayvânat ve bir
tabakada âdemiyân ve bir tabakas›nda dah› tuyûr idi. Hayvânâtlar›n
necâseti çogald›kda Allâh Te’âlâ Nûh’a vahy itdi ki:

Fîlin kuyrugun dürdesin!

Nûh dah› an›n kuyrugun dürticek andan iki tonuz zâhir olup biri
erkek ve biri difli, pes gelüp ol necâseti ve ol zibilligi yiyüp andan ge-
mide s›çan çogalup gemide olan eflyâlar› diflleyüp kesmekle Allâh
Te’âlâ Nûh’a vahy itdi ki:

Arslan›n iki gözlerinin aras›n ura.

Nuh öyle idicek arslan›n burn›ndan iki çetik ya’nî kedi ç›kup bi-
ri erkek ve biri difli idi, fi’l-hâl gemide olan s›çanlar› yidi. Andan Haz-
ret-i ‘Îsâ, Sâm’a eyitdi:

Dünya, tûfândan gark oldugun Nûh neden bildi?

Sâm eyitdi:

Kuzgun› haber içün gönderüp kuzgun dah› bir lefl bulup üzerine
konup eglendügi-çün hemîfle korkudan hâlî olmasun, deyü atam ana
bed-du’a eyitdügi sebebden flenlik ve âbâdânl›kdan mahrûm olup kor-
kus›ndan dâyimâ issizlik ve beyâbânl›k ihtiyâr eyledi. Andan kebûteri
habere gönderdikde pervâz idüp ve sür’atle ‘avdet k›lup burn›nda zey-
tûn yaprag› ve ayaklar›nda balç›k eseri müflâhede idicek Hazret-i Nûh
bildi ki ‘azâb suy› zâyil olup yerin kurud›g›n haber virdi ve ana mükâ-
fât, dâyimâ emn ü itminân üzre olas›n, deyü hayr du’â itmekle ol vakt-
den berü ülfet idüp evlerde sâkin olm›fldur.

Havâriyyûn an› iflitdiklerinde ‘Îsâ’ya eyitdiler:
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N’olayd› Sâm’› bizimle kavmimize götürüp yan›m›zda kalayd›?

‘Îsâ eyitdi:

Bir âdemin ki dünyâda r›zk› kalmaya, sizlerle gitmek ne mümkin!

Yine evvelki hâletine rücû’ it, deyü ‘Îsâ söyledikde hemîn sâ’at
kabrine düflüp hâk old›. 

Ehl-i târîh eyitdiler: 

Hak Te’âlâ, tûfân› agustosun on üçünde viripdi ki Âdem ‘aleyhi’s-
selâm hebût›ndan ol vakte dek iki bin iki yüz elli y›l idi. Gemiye rece-
bin onunc›s›nda girüp muharremin onunc›s›nda ç›kd›. Ol sebebden ol
gün ‘âflûrâ ile tesmiye olund›. 

Gemide kâmil alt› ay kald›lar. Çûn Nûh ve yârânlar› gemiden ç›k-
d›lar, Nûh s›yâm idüp ve cümle bile olan mahlûkât ve vuhûfl ve tuyû-
rân gördükleri ve emân bulduklar› flükrânesine oruç tutd›lar ve dinil-
mifldür ki:

Nûh ve gemi halk› bunca müddetde nazarlar› karagul›kda oldug›
sebebden gözlerinin nûr› eksilüp pes gemiden ç›kd›klar› gün ki ‘âflûrâ
güninde gözlerine siyâh sürme çekmek emr olund›lar.

‹bni ‘Abbâs ider:

Resûlu’llâh salla’llâhu ‘aleyhi ve sellem buyurmufldur, kim ki ‘âflû-
râ güni gözine siyâh sürme çeke aslâ göz agr›s› görmeye ve rivâyet olun-
d› ki Nûh gemi halk›na kuruya ç›k›cak Cezîre nâhiyesi toprag›nda, bir
mevzi’de yurt idinüp ve anda bir köy binâ idüp ki “Sûku’s-Semânîn” ile
meflhûrdur, andan Hak cell ü ‘alâ Nûh’a vahy itdi ki bundan böyle yer-
de tûfân olmay›sard›r. 

Pes tûfândan sonra üç yüz elli y›l dah› ‘ömr sürüp andan öndin da-
h› tokuz yüz elli y›l kavmini da’vet idüp bu kavl üzere cümle Nûh’un
‘ömri bin üç yüz y›l olm›fl olur. 

Vakt-i vefât›nda ana eyitdiler:

Dünyây› nice gördün?

Ol dah› cevâb virüp eyitdi:

‹ki kapul› bir evdür ki birinden girüp birinden ç›kd›m.
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Çûn ‘ömrinin âhiri old›, Sâm’› velî’ahd idindi. Zîrâ büyücek ogl›
ol idi. Tûfâna gelince Sâm’›n ‘ömrinden üç yüz toksan y›l mürûr itmifl-
idi. Andan kendüye eyitdi:

Ey ogul, sana dört nesne tavsiye ideyim ki ikisinden y›g›nas›n ve
ikisin iflleyesin. 

Ol nehy eyitdügim iki nesne anlard›r ki Tanr›’ya flerîk tutmayup
ve tekebbürlük ve ‘ucub itmeyesin. Eger flirk ve kibrden dâne-i hurde-
ce bir keflîde ol›cak olursa mahrûm olur ve ol iki nesne ki iflleyesin di-
dim biri “Lâilâhe illâ’llâh” dimesi ve biri “Sübhâna’llâh”d›r. Zîrâ yedi
kat gök ve yedi kat yer kav›flsa “Lâilâhe illâ’llâh” lafzas› anlardan ge-
çüp dergâh-› Kibriyâ’ya su’ûd ider ve yine “Lâilâhe illâ’llâh” bir mîzân
keffesine konulsa ve yedi kat gök ve yedi tabaka yeri keffe-i uhrâda vaz’
olunsa, “Lâilâhe illâ’llâh” kamudan râcih gele.

BÂB:

Nûh Peygamberin fazîletlerin ve h›sâl-i hamîdesin bildirir.

Bir kaç nev’ üzeredir. Evveli budur ki an›n ismiyle bir peygamber
tesmiye olunmayup ve bu ismile an›n-çun tesmiye olund› ki dâ’imâ
kendi nefsi-çün aglayup nevha iderdi.

fierî’atin evvel peygamberi ve ilk Hak ‘ibâdetine da’vet idici ve
halk› flirkden korkud›c› ve cümle yer halk› izhâr-› ma’siyet eyitdikleri-
çün cümleleri du’âs›yla helâk idici ve dinilmifldür ki Hak Cell ü ‘Alâ
hazretleri tûfândan sonra Nûh’a vahy itmifldür ki: 

Mahlûkât› halk idem ve bana mutî’ olsunlar deyü emr eyledim.
Anlar dah› emrime ‘âmil olmad›klar›-çün gazab›ma mazhar düflüp ve
anlar›n sebebiyle bana ‘isyân itmeyenler dah› mu’azzeb olm›fllar. Benî
âdemin cürm ü günâh›yla kamu mahlûkât›m hâlik old›lar. Pes zât-›
ezeliyyeme kasem k›lm›flam, bundan sonra ifl bu ‘azâbla bir mahlûkum›
ta’zîb itmeyem. Rûz-i haflre dek mehl ve ibkâ k›lur›n, k›yâmet oldukda
herkese ‘amelince cezâ ve mükâfât iderim, buyurd›.

Ve Nûh’un ‘ömri sâyir enbiyâdan art›kd›r ve lakab› “fieyhü’l-en-
biyâ” ve “fieyhü’l-mürselîn”dir. An›n mu’cizesi hod vücûd›nda ve zâ-
t›nda cem’ olmufldur. Zîrâ bin y›l ‘ömr sürüp ne kuvveti eksilüp ve ne
difllerinden bir difl nâk›s old› ve teblîg-i risâletde sâyir mürselînden zi-
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yâde da’vet idüp gicede ve gündüzde ve gizlüde ve âflikârede muttas›l
kavmini da’vet iderdi ve bir peygamber yokdur kavminden an›n gibi
cefâ ve ezâ ve fletm ve øarb görmifl ola. Ol sebebden Hak celle ve ‘alâ
buyurupdur:

Ve kavme Nûhin min kablü innehüm kavmen fâsikîn.221

Ve ahz-i mîsâkda Muhammedi’l-Mustafâ’n›n ikinci rütbededir.
Nitekim buyurur:

Ve iz ehaznâ mine’n-nebiyyîne mîsâkahüm ve minke ve min Nû-
hin.222

Ve yine celle ve ‘alâ buyurmufldur:

‹nnâ evhaynâ ileyke kemâ evhaynâ ilâ Nûhin ve’n-nebiyyîne min
ba’dih.223

Ve rûz-i mahfler kamu halkdan evvel Hazret-i Muhammed ‘aley-
hi’s-selâm ve Nûh sinlerinden ç›ksalar gerekdir ve sefîneyi ana teshîr
idüp sanâ’atin ta’lîm eyledi ve gemide olan mahlûkâta Hak Te’âlâ
emîn k›lup ve sefîneyi su üstünde yürütdürüp “fiekûr” ismiyle müsem-
mâ old›. Nite kim buyurur:

Zürriyete men hamelnâ ma’a Nûhin innehü kâne ‘abden flekû-
ran.224

Ve an› selâm ve bereketle tekrîm idüp nite kim buyurur:

Yâ Nûhü’hbit bi-selâmin minnâ ve berekâtin ‘aleyke.225

el-Âye…
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221 Zariyat Suresi, Ayet 46; “Daha önce de Nuh kavmini helâk etmifltik. Çünkü onlar
yoldan ç›km›fl fâs›k bir kavimdiler.”

222 Ahzab Suresi, Ayet 7; “Biz peygamberlerden (verdi¤imiz elçilik görevini yapmak ve
hak dine davet etmek hususunda) kuvvetli bir ahit alm›flt›k; senden, Nuh'tan…”

223 Nisa Suresi, Ayet 163; “Biz, Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyetti-
¤imiz gibi, sana da vahyettik.”

224 ‹sra Suresi, Ayet 3; “(Ey) Nuh ile beraber (gemide) tafl›d›klar›m›z›n torunlar›... Mu-
hakkak ki o, çok flükreden bir kul idi.”

225 Hud Suresi, Ayet 48; “Ey Nuh, sen ve seninle beraber olanlardan oluflacak halkla-
ra bizden selâm ve bereketlerle in!”



Muhammedi’bni Ka’b ider:

Ol selâm sâyir mü’minînin erkegine ve diflisine rûz-i k›yâmete dek
lâh›k olmufldur ve Âdem’den sonra ikinci atad›r ve zürriyyet ve nesil
andan kalm›fld›r.

Semüre’bni Cündüb rivâyet ider:

Resûl Hazretleri buyurmufldur:

Nûh’un üç evlâd› togup Sâm ve Hâm ve Yâfes’dir. Sâm ‘Arab ve
Fâris ve Rûm atalar›d›r ve Hâm Kârelerin atalar› ve Yâfes Türk ve
Ye’cûc ve Me’cûc atas›d›r.

‘Atâ ider:

Nûh, Hâm’a bed-du’â k›ld› kim ogullar›n›n saçlar› kulaklar›na ir-
meye. Ol sebebden cümle Kârelerin saç› uzamayup dâ’imâ k›v›rc›kd›r
ve her kanda iseler Sâm ve Yâfes evlâdlar›na kul ve hidmetkâr olalar.

Nûh dah› gemiden ç›k›cak yeri üç ogl›na bölüp taksîm eyleyüp
Sâm’a yerin ortas› ki Beyti’l-makdis ve Nil ve Furât ve Decle ve Sey-
hûn, Ceyhûn içinde olup Nîl’in flark taraf›na dek hükm iderdi. 

Hâm’a dah› Nîl’in garb taraf›ndan cümle magrib eyâletini k›bleye
var›nca tevcîh eyledi. 

Yâfes dah› cümle maflr›k vilâyetini tevfîz eyleyüp ol sebebden Hak
celle ve ‘alâ Kurân-› celîli’l-bürhânda buyurur226:

Ve ce’alnâ zürriyetehü hümü’l-bâk›yne227 innâ kezâlike neczi’l-
muhsinîne228 innehü min ‘ibâdinâ’l-mü’minîne.229
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226 [71]24-[81]18.
227 Saffat Suresi, Ayet 77; “Biz yaln›z Nuh’un soyunu kal›c› k›ld›k.” 
228 Saffat Suresi, Ayet 80; “Do¤rusu biz muhsinleri (müflahedelerinde Hak'tan gayr›

bulunmayanlar›) böylece mükâfatland›r›r›z!”
229 Saffat Suresi, Ayet 111; “Muhakkak ki o, iman eden kullar›m›zdand›r.”



IV. Ahmed Cevdet Pafla K›sas-› Enbiyâ’ aleyhisselâm ve 
Tevârih-i Hulefâ’, ‹stanbul 1308230

Hazret-i ‹dris gö¤e çekildikten sonra âdemo¤ullar› do¤ru yoldan
ayr›ld›lar ve butlara tapar oldular. Cenab-› Hak onlara Nuh aleyhisse-
lâm› gönderdi.

Hazret-i Nuh nice y›llar kavmini tevhide davet eyledi. Yaln›z o¤-
lu Sam ve Ham ve Yafes ile kar›lar› ve di¤er pek az kimesneler iman
edip sairleri kulak asmad›. Hak kendüsinin Yam nam›nda bir o¤lu da-
hi imana gelmedi.

Nuh aleyhisselâm kavmine nasihat ettikçe onlar ona cevr ü eza ve
an› tahkir ederlerdi. Nihayet kendüsine ye’s geldi ve onlara beddua et-
ti. Duas› kabul oldu ve gemi yap, diye Allah taraf›ndan kendüye vahiy
geldi.

Hazret-i Nuh k›rda ve sudan uzak bir mahalde gemi yapmaya bafl-
lad›. Kavmi oradan geçerken onunla e¤lenürlerdi, peygamber idin,
dülger oldun, derlerdi, o dahi: 

Hoflimdi, biz de sizinle e¤leniriz, der idi.

Gemi bitti, tufan alâmetleri zuhur etti, Hazret-i Nuh müminler ile
gemiye bindi ve her nevi hayvanlardan birer çift ald›.

Her taraftan su yürüdü. Hazret-i Nuh o¤lu Yam’› dahi gemiye da-
vet eyledi. Ben da¤a ç›kar kurtulurum, diye gemiye girmedi. Bugün Al-
lah’›n merhametinden baflka s›¤›nacak yer yoktur, diye Hazret-i Nuh
nasihat ederken araya bir dalga girdi, Yam bo¤uldu.

Babal›k bu, Yam’a Hazret-i Nuh mükedder oldu. Ne çare ki Ce-
nab-› Hak cümle müflriklerin helâkini irade buyurmufltu. Yam dahi
müflrik oldu¤undan onlara kat›ld›.
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230 Ahmed Cevdet Pafla (ö. 1312/1895) taraf›ndan yaz›lm›flt›r. Eserinin ilk alt› bölümü
sa¤l›¤›nda, 1308’de, ‹stanbul’da bas›lm›fl; tam ve hatas›z ilk neflri ise k›z› Fatma Ali-
ye Han›m taraf›ndan ancak 1331/1915 y›l›nda yap›labilmifltir. On iki cüzdür. Hz.
Âdem’den bafllayarak bütün peygamberler, ‹slâm dininin ortaya ç›k›fl›, Hulefâ-i Râ-
flidîn ile Emevi-Abbasi halifeleri, di¤er Türk-‹slâm devletleri ve Osmanl› tarihinin
1439 y›l›na kadar olan ilk devirlerinden bahseder. 



Tufan her taraf› kaplad›, su da¤lar› aflt›, yeryüzündeki insanlar ve
hayvanlar hep telef oldu.

Ol hâlde Nuh’un gemisi da¤lar gibi büyük dalgalar aras›nda yüzer-
di. ‹flte bu vechile tufan›n hikmeti alt› ay kadar sürdü. Sonra Allah’›n
emriyle ya¤murlar›n arkas› kesildi ve sular çekildi.

Gemi Cudi da¤›n›n üzerine oturdu ve gemidekiler selâmet buldu.
Bir baflka âlem oldu.

Ondan sonra nâs Hazret-i Nuh’un üç o¤lundan üredi. Onun için
Nuh aleyhisselâma “‹kinci Âdem” denildi. 

Arap ve Fars ve Rumun babas› Sam ve Sudan halk›n›n babas›
Ham ve Kabâil, Türkün babas› Yafes’tir.

Âdemo¤ullar› böyle bir büyük belâ görmüfl-iken sonra yine az›tt›-
lar ve yollar›n› sap›tt›lar. Tevhid-i Bârî’yi unuttular, butlara tapd›lar.231
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231 Ahmed Cevdet Pafla, K›sas-› Enbiyâ’ aleyhisselâm ve Tevârih-i Hulefâ’, ‹stanbul
1308, s. 4-6. 
Söz konusu eserde, di¤er k›sas-› enbiyâ’lardan farkl› olarak son derece k›sa, ‹sraili-
yattan ve mübala¤adan uzak bir bilgilendirme ile karfl›lafl›l›r. E¤itim-ö¤retim gaye-
si güdüldü¤ünden, sade bir dil, aç›k ve anlafl›l›r bir uslûpla yaz›lm›flt›r.



14. Yüzy›lda Eski Anadolu Türkçesine Çevrilmifl Bir
K›sas-› Enbiya Metninde Nuh Peygamber Öyküsü

Emine Y›lmaz*

Nurettin Demir**

Girifl

Bilindi¤i gibi ƒ›◊a◊-› Enbiy®, kutsal kitaplardaki peygamberlerin
yaflamlar›, dini önderlerin mücadeleleri, Tanr› düflmanlar›n›n cezalan-
d›r›lmas› gibi konularda dini, efsanevi bilgi içeren eserlerin ortak ad›-
d›r. ‹lk örnekleri önce Arap sonra Fars edebiyat›nda görülen ƒ›◊a◊-›
Enbiyā metinlerinin en bilinenlerinden biri …a‘leb˛’nin Kit®bu
‘ar®’isi’l-mec®lis fį ∆›◊a◊i’l-enbiy®’ adl› eseridir.

…a‘leb˛’nin farkl› Türk dillerine de¤iflik tarihlerde çevrilmifl olan
eserinin Eski Anadolu Türkçesine yap›lm›fl çevirileri de bulunmakta-
d›r. Bu çevirilerden biri yay›na haz›rlam›fl oldu¤umuz 954 sayfal›k Türk
Dil Kurumu nüshas›d›r.1 Bu nüsha, …a‘leb˛’den Eski Anadolu Türkçe-
sine çevrilmifl metinler içinde Marmara nüshas›ndan sonraki en genifl
metindir ve büyük olas›l›kla en eskisidir. Türkçeye, 14. yüzy›lda Ayd›-
no¤ullar› döneminde çevrilmifltir. Çeviriyi yapan ve ço¤altanla ilgili
bilgi yoktur. 
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* Prof. Dr. Emine Y›lmaz, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
** Prof. Dr. Nurettin Demir, Baflkent Üniversitesi, Ankara.
1 Bk. Y›lmaz, Demir, Küçük’ün bask›daki yay›n›.



Yazma,2 yarat›l›fl öncesinden bafllar ve K›sasi’l-Enbiy®’lar›n ço¤un-
da oldu¤u gibi Hz. Muhammed’le biter. 

Çok hacimli olan yazmada, di¤er öyküler gibi Nuh peygamber öy-
küsü de farkl› varyantlar içerir. Nuh peygamberin öyküsünün anlat›l-
d›¤›, yazmada 14 sayfa tutan bölümde (100-114 aras›), farkl› nakledi-
ciler taraf›ndan farkl› biçimlerde anlat›lm›fl olan ayr›nt›lara da yer ve-
rilir. 

K›sas-› enbiy®’daki Nuh öyküsü afla¤›da, Türkiye Türkçesiyle, var-
yantlardan ar›nd›r›larak öyküdeki zaman ak›fl›na göre özetlenmifltir.
Daha sonra öykünün tamam› çeviri yaz›yla verilmifltir. 

Nuh Öyküsünün Türkiye Türkçesine Aktar›m› (özet)

‹nsano¤lu iki gruba ayr›lm›flt›. fiis o¤lanlar› da¤da, Kabil o¤lanla-
r› ovada yerleflmiflti. Da¤da yaflayanlar›n kad›nlar› çirkin erkekleri gü-
zel, ovada yaflayanlar›n erkekleri çirkin kad›nlar› güzeldi. fieytan›n k›fl-
k›rtmas›yla da¤daki erkeklerin bir k›sm› ovaya indi ve ovadaki güzel
kad›nlarla fesat ifl ifllediler. 

Adem peygamberin vasiyetine göre fiis o¤ular›n›n Kabil o¤ullar›
soyundan olanlarla evlenmesi yasakt›. Buna ra¤men zamanla da¤daki
erkeklerin hepsi ovaya iner, Kabil o¤lanlar›n›n kad›nlar› onlar› evleri-
ne al›r ve fesat ifl ifllerler. Kabil soyu ço¤al›r ve yeryüzünde fesat artar.
Bunun üzerine Tanr›, Kabil o¤lanlar›na ve fiis o¤lanlar›n›n bir k›sm›-
na Nuh peygamberi gönderir. Bu s›rada elli yafl›nda olan Nuh, tam 950
sene Kabil o¤lanlar›n› Tanr› yoluna çevirmeye çal›fl›r, ama baflaramaz.
Nuh, sonunda onlara beddua eder. Tanr› Nuh’un bedduas›n› kabul
ederek Nuh’tan bir gemi yapmas›n› ister.

Gemi yapmas›n› bilmeyen Nuh, Tanr›n›n yol göstermesiyle önce
bir sac a¤ac› diker. Tam k›rk y›l a¤ac›n büyümesini bekler. Bu arada
Tanr›n›n iste¤iyle Kabil o¤ullar›n›n kad›nlar› k›s›r olur ve hiç çocuk
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2 Yazmayla ilgili ayr›nt›l› bilgi için Y›lmaz ve Demir’in kaynaklar bölümünde verilen
çal›flmalar›na bak›labilir.



do¤maz. A¤aç büyüyünce Cebrail, Nuh peygambere gemi yapmas›n›
ö¤retir. Gemi tamamlan›nca, Tanr›, Nuh peygambere, her türlü canl›-
dan erkekli diflili iki taneyi gemiye almas›n› buyurur. Tufan bafllay›nca
Nuh her canl›dan ikifler tane gemiye yükletir. Bu s›rada fleytan da efle-
¤in kuyru¤una yap›flarak gemiye girer. Gemi üç katl›d›r. Nuh, geminin
ilk kat›na y›rt›c›lar›, evcil hayvanlar› ve kufllar›, ikinci kat›na küçük
hayvanlar› koyar. Kendisi, efli ve üç o¤lu Sam, Ham ve Yafis ile eflleri
de üçüncü kata yerleflir.3

Nuh, gemide, erkeklerle difliler aras›nda iliflkiyi yasaklar. Ancak
o¤lu Ham bu yasa¤a uymaz. Nuh bunun üzerine Ham’›n soyunu lanet-
ler. Ham’›n soyu kara olur. Öyküye göre bütün zenciler ve karalar Ham
soyundan gelir.

Tufan bafllad›ktan 40 gün sonra gemi su üzerinde hareket eder.
Nuh’un o¤lu Kenan, babas›yla darg›n oldu¤u için gemiye binmemifltir.
Kenan, babas›na, da¤a ç›karak bo¤ulmaktan kurtulaca¤›n› söyler ama
bu s›rada bir dalga babayla o¤ulun aras›na girer, Kenan hemen ölür.

Gemi alt› ay boyunca bütün yeryüzünü dolafl›r. Kabe’nin bulundu-
¤u yere gelince bir hafta etraf›nda dolaflarak tavaf eder. Tanr› Kabe evi-
ni gö¤e yükselterek tufandan korur. Gemi sonunda Cudi da¤›na gelir
ve orada durur. Tanr›, Cudi da¤›n› suya batmaktan korur.

Bu arada yeryüzündeki bütün canl›lar yok olmufltur. Gemi d›fl›nda
sa¤ kalan tek insan Uc bin Unuk’tur. Uc bin Unuk o kadar uzun boy-
ludur ki bulutu s›k›p suyunu içer ve bal›¤› denizden ç›kar›p, eliyle gü-
nefle tutup piflirerek yer. O da Nuh’un gemisine binmek ister ama Nuh,
Tanr›n›n böyle bir buyru¤u olmad›¤›n› söyleyerek kabul etmez. Su bü-
tün da¤lar› bast›¤› halde Uc bin Unuk’un dizlerine bile ç›kmaz. Gemi
Cudi da¤›nda durunca, Tanr› yere ve gö¤e sular›n› çekmeyi buyurur. Su
çekilir, sel suyundan geriye bugünkü denizler kal›r.

Öyküye göre, ‹sa peygamberin havarileri ‹sa’dan, Nuh’un gemisi-
ni görmüfl birini diriltmelerini isterler. ‹sa bunun üzerine Nuh’un o¤lu
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3 Yani gemide yer alan insano¤lu say›s› sekizdir; ancak hikayede bu rakam›n farkl› an-
lat›c›larca 72, 78 ve 80 olarak nakledildi¤i de belirtilir.



Sam’› diriltir. ‹sa, Sam’dan Nuh’un gemisini anlatmas›n› ister. Sam
flunlar› anlat›r: “Geminin uzunlu¤u iki yüz arfl›n, eni alt› yüz arfl›nd›.
Üç katl›yd›. Birinde y›lk›lar, birinde kufllar ve birinde insanlar bulun-
maktayd›. 

Gemide tezek ve pislik ço¤al›nca Nuh filin kuyru¤unu s›vazlad› ve
erkekli diflili domuz düfltü. Bunlar gemideki pisli¤i yedi. Fareler ço¤a-
l›nca Nuh, arslan›n iki gözünün aras›na vurdu ve arslan›n burnundan
ve a¤z›ndan erkekli diflili kedi ç›kt›. Kediler fareleri yedi.” 

‹sa, Sam’a, Nuh’un, yeryüzünün tümüyle suya batt›¤›n› nereden
anlad›¤›n› sorar. Sam flöyle cevap verir: “Nuh, haber getirsin diye ön-
ce kargay› gönderdi, ama karga bir çürümüfl gövde gördü ve onu ye-
mekle meflgul oldu. Bunun üzerine Nuh ona korkakl›k bedduas›nda
bulundu ve karga korkak oldu, bu yüzden evlere yaklaflmaz. Sonra Nuh
bir güvercin gönderdi. Güvercin burnuyla bir zeytin yapra¤› ve aya¤›y-
la balç›k getirdi. Nuh ona dua etti ve güvende olmas›n› diledi. Güver-
cin bu yüzden evlere yaklafl›r, boynundaki yeflil halka da bundand›r.”
Sam bunlar› anlatt›ktan sonra ‹sa’n›n sözüyle yine toprak olur.

Nuh ve yan›ndakiler gemiye bindiklerinde Recep ay›n›n onu geç-
miflti ve gemiden indiklerinde Muharremin onuncu günüydü. Bu yüz-
den o güne aflure dendi. Aflure, Arapçada onuncu demektir. Nuh ve ya-
n›ndakiler gemide toplam alt› ay kalm›fllard›r. Gemiden ç›k›nca Baka-
rada buca¤›nda bir köy yapt›lar. Bu köye seksen kifli köyü anlam›nda
Karyetü Semaniye denildi. O seksen kifli Nuh’a iman edenlerdi.

Nuh, tufandan sonra 350 y›l daha yaflad› ve ölmeden önce yeryü-
zünü üç o¤luna paylaflt›rd›.
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Yaz›çevrimli Metin (100-114. sayfalar aras›)

100 

tanr› ta‘ala eyitdi ve’tlu ‘aleyhim nebee nuhin [10/71] el-ayete ya‘ni
ya Muhammed Nuh habar›n bulara söylegil (7) ve ok›g›l ve ol Nuh bin
Lemke bin Müteviflilih bin Ahnuh bin Yarid bin Mehlayil bin Anufl
ibnü Kaynan (8) bin fiist ibni Adem ‘asdur ve Nuhun anas› Kaynufl idi
Berakil k›z› pes tanr› ta‘ala Nuh› Kabil (9) oglanlar›na viribidi ve fiis
oglanlar›nun dah› bir nicesine ‹bnü ‘Abbas eyitdi adem oglanlar› iki
bölük olm›fl›d› (10) bir bölügi yaz›larda yirlenmiflidi ve bir bölügi tag-
da ve ol tag kavm›nun erenleri görklü ve ‘avratlar› çirkinidi ve yaz›
(11) kavm›nun ‘avratlar› görklü ve erenleri çirkin idi iblis ‘aleyhi’l-
la‘ne bir görklü yigit suretile ol yaz› (12) kavm›ndan bir ere geldi kul-
luga yarafld› kulluk ideriken düdük gibi bir nesne eyledi çald› bir ün
ç›kd› kim ademiler (13) hiç anun gibi ün iflitmedügidi pes ol yörede ifli-
dildi dirilüp ol üni iflidüp bayram idinürlerdi ‘avratlar bezenüp (14) er-
lere karflu ç›kup ve erenleriyle kar›flup oynarlar›d› pes tag kavm›ndan
bir er yaz›ya indi bular›n (15) bayram›na irifldi bularun ‘avratlar› görk-
lüligin gördi pes girü taga ç›kd› ve ol kavma habar k›ld› pes tag kavm› 

101 

(1) ovaya bularun›la kar›fld›lar pes ‘avratlar erile kar›flup fesad ve
yavuz ifl ifllediler nitekim tanr› eyitdi ve la teberracne (2) teberruce’l-ca-
hiliyyeti’l- ula (33/33) ‹bnü ‘Abbas eyitdi Adem ‘as vasiyyet eylemiflidi
fiis oglanlar› Kabil (3) oglanlar› soy›ndan evlenmeye ve fiit oglanlar›
Ademün tabut›n bir yaz›da koyup üstine divar yapm›fllar›d› Kabil (4)
oglanlar›ndan kimse ol tabuta yak›n gelmesedi ve ana fiis oglanlar› ge-
lüp yard›m dileyüp istigfar (5) k›lurlard› pes fiit oglanlar›ndan yüz
görklü yigit tagdan indiler görelüm atamuz kardafl› Kabil oglanlar› (6)
neyler ve nite-durur kaçan indiler ‘avratlar karflu ç›kup bular› ald›lar
ve evlerine girüp bunca zaman eglendiler kaçan (7) bular eglendi yüz
yigit dah› eyitdiler iflbu kardafllarumuz ne eglendi varalum görelüm ka-
çan ol yigitler yine (8) tagdan indi ‘avratlar karflu ç›kup anlar› dah› eve
alup fesada meflgul old›lar çün böyle old› (9) fiis oglanlar› kamu tagdan
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indiler ve Kabil soy›ndan ‘avratlar ve kar›flup fesad k›ld›lar pes Kabil
soy› (10) çogald› hatta kim yir told› ve fesad çogald› pes tanr› ta‘ala
Nuh peygambar› bulara viribidi ve Nuh ‘as (11) elli yafl›nday›d› pes
bularun içinde bin y›ldan elli eksük y›l tamam eglendi bular› tanr›ya
(12) k›g›rd› tanr› ‘azab›ndan bular› korkutd› ve tanr› cevrin bulara söy-
ledi nitekim tanr› habar virdi kale rabbi inni da‘avtu (13) kavmi leylen ve
neharen [71/5] felem yezidhum du‘a‘i illa firaran [71/6] Nuh eyitdi ya rab-
bi bay›k ben kavmum› dün gün (14) sana k›g›rdum pes benüm du‘am
ve ben k›g›rdugum bulara arturmad› illa kaçmak ve yüz döndürmek
Zahhak (15) rivayet k›ld› ‹bnü ‘Abbasdan kim Nuh ‘asa ol kadar urur-
lar›d› kim keçe sarup 
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(1) evinde b›ragurlar›d› görürlerdi kim ölmifl bir sa‘atdan sonra ç›-
kard› ve yine halk› tanr›ya k›g›r[ur]-(2)-d› kim ol halkun iman›ndan
nevmiz old› ve kimse iman getürmedügin bay›k bildi pes ol kavumdan
bir er (3) geldi bir giçi ogl› arkas›nda ve ‘asas›na söykenüp durd› ve
eyitdi iy ogul gey sak›ng›l kim iflbu koca seni (4) aldamaya ol oglan
eyitdi iy ata beni yire kog›l ve ‘asan› elüme virgil pes ‘asas›n ol oglan-
cugun (5) eline virdi oglan ‘asa alup Nuhd›n yana yöridi pes Nuh eyit-
di ya rabbi kullarun bana ne iflledügin görürsin (6) eger kullarunda ha-
cetün var›sa bulara togr› yol› göstergil eger dilegün benden ayrug›sa
bana katlanmak (7) ve döyümlik virgil ta gendü hükmün ve dilegün
iflleyince pes tanr› ta‘ala vahiy k›ld› kim ennehu len yu‘mine min kavmi-
ke (8) illa men kad amene [XI/36] ya‘ni flol birkaç kim iman getürdi an-
dan ayrug› iman getüresi ve sana inanas› degül pes (9) tanr› ta‘ala Nu-
h› ol kavm iman getürmeginden nevmiz k›ld› ve habar virdi kim ol ka-
vumdan ata bilinde ve ana (10) karn›nda hiç mü‘min kalmad› pes böy-
le bilicek Nuh du‘a k›ld› eyitdi ya rabbi rabbi la tezer ‘ale’l-arzi mine’l-
(11)-kafirine deyyaren [71/26] ya‘ni iy çalabum kafirlerden yir yüzinde
deyyar komag›l pes tanr› ta‘ala anun du‘as›n müstecab (12) k›ld› ve bu-
yurd› kim gemi eylegil hatta kim kelam- › mecid içinde eyitdi ve-sna‘i’l-
fulke bi-a‘yunina ve vahyina [11/37] pes (13) Nuh eyitdi ya rabbi gemi
ne-durur tanr› eyitdi agaçdan evdür kim su üstinde yörür ta kim bana
‘asi olanlar› (14) gark eyleyem ve yir yüzin bularun murdar›ndan ar›-
dam Nuh eyitdi ya rabbi su kan› tanr› eyitdi ben neye kim dilerisem
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(15) kadirem eyitdi ya rabbi agaç kan› eyitdi agaç dikgil kim bitsün pes
Nuh sac agac›n dikdi 
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(1) ve k›rk y›l anun üzere geçdi Nuh hiç bularun içün eyü du‘a k›l-
mad› pes tanr› ta‘ala bularun ‘avratlar› (2) rahm›n k›s›r k›ld› kim hiç
‘ayal dogmad› kaçan ol agaç tamam irdi tanr› buyurd› kim ol agac› kes-
di (3) kur›td› ve tahtalar eyledi andan eyitdi ya rabbi nite eyleyeyin
tanr› [eyitdi] üç suretile eylegil bafl›n bidnus (4) bafl› gibi ve gögsi kufl
gögsi gibi ve kuyrug› bidnus kuyrug› gibi yokaru egri k›lg›l ve üç taba-
ka k›lg›l (5) ve kapular›n iki yan›ndan k›lg›l uzun›n seksen arflun ve
inin elli arflun ve yüksekligin otuz arflun (6) k›lg›l ve arflun didügi kol
uzun›nca-durur andan tanr› ta‘ala cebra‘ili viribidi kim Nuha gemi
yapmak ögretdi (7) pes Nuh agaçlar kesüp ve demür mihlar eyleyüp ve
gemi aletin dirflürüp iflleridi ve ol kavm anun (8) kat›ndan geçerlerdi
ve eydürlerdi iflbu delü agaçdan ev eyledi su üstinden yörümek içün di-
yüp (9) gülerlerdi nitekim tanr› ve kullema merra ‘aleyhi meleun min
kavmihi sahiru minhu [11/38] ya‘ni nice bölük kavm kim andan geçerdi
an› masharaya (10) dutarlard› Nuh eydürdi in tesharu minna feinna nes-
haru minkum kema tesharune [XI/38] ya‘ni siz beni masharaya dutars›z
(11) ben dah› sizi masharaya dutam göresiz ve ‘azab gelüp rusvay ol›-
cak tiz bilesiz andan tanr› ta‘ala vahiy (12) k›ld› Nuh[a] kim gemi iflin
tiz dut kim bana ‘asi olanlara gazabum kat› old› pes Nuh yon›c›lar (13)
kiriye dutd› ve oglanlar› Sam ve Ham ve Yafis bile gemi yonard› pes
geminün uz›n›n alt› yüz altm›fl (14) arflun k›ld› ve inin üç yüz otuz ar-
flun ve yüksekligin otuz üç arflun k›ld› ve bu ‹bnü (15) ‘Abbas kavl›dur
Zahhak rivayeti içinde pes gemi tamam eyledi içinde[n] tafl›ndan zift-
ledi 

104 

(1) s›vad› ve demür mih›la berkitdi nitekim eyitdi ve hamelnahu
‘ala zati elvahin ve dusurin [LIV/13] ve tanr› ana zift b›nar› (2) ak›d› vir-
di kim kaynayu ç›kard› hatta kim anun›la gemi tamam s›vad› kaçan
gemi iflinden farig old› (3) tanr› vahiy k›ld› kim cümle dürlü canavar-
dan iki iki irkeklü diflilü ol gemiye yükletgil ta kim südi (4) kesilmeye
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pes tanr› ta‘ala denizden kurudan tagdan yaz›dan canavarlar ana viri-
bidi ve tanr› ta‘ala tennur kaynadug›n (5) Nuha niflan k›ld› ve eyitdi
kaçan göresin kim tennurdan kaynayu su ç›ka gemiye bingil ve senü-
nile bilendeki (6) kavm ve canavarlar› dah› yükletgil nitekim eyitdi
hatta iza ca‘e emruna vefare’t-tennuru [11/40] ya‘ni kaçan (7) bizüm ‘aza-
bumuz gelse ve tufan olup tennur kaynasa gemiye bingil ve canavarlar-
dan iki iki yükletgil amma ‘alimler ihtilaf (8) k›lm›fldur kaçan tennur
kaynaya didügi ne-durur ‘Ali raziya’l-lahu ‘anhu eyitdi ya‘ni kaçan irte
dogsa ve subh nurlansa (9) ‹bnü ‘Abbas eyitdi ya‘ni kaçan yir yüzinden
su ç›ksa ve ‘Arab yir yüzine tennur dir Katade eyitdi tennur didügi
cümle (10) yir yüzinde bir yüksek ve görklü yirdür Hasan eyitdi tennur
didüginden murad flol tennurdur kim (11) etmek biflürürler ve ol bir
demür tennur idi ve ol Havvanun idi ta kim miras kalu kalu Nuha deg-
di pes (12) Nuha eydildi kaçan görsen ol demür tennur kaynar gemi-
ye bingil pes ol tennur kaynad› Nuhun ‘avrat› (13) an› bildi pes Nuha
habar eyledi ihtilaf k›lm›fllardur kim ol tennur ne yirdeyidi Mücahid
eyitdi (14) ol Kufede idi Suddi rivayet k›ld› fia‘biden kim and içiben
eyitdi ol tennur Kufedeyidi (15) ve eyitdi kim Nuh gemiyi Kufe mes-
cidi içinde eyledi ve ol tennur Gitde kapus›nun sag yan›nday›d› 

105 

(1) kaçan Nuh ‘as an› gördi kim kaynar pes ‘azab indügin bildi
cümle hayvan› iki iki gemiye yükletdi (2) nitekim tanr› buyurd› kulna-
hmil fiha min kullin zevceyni-sneyni [XI/40] ‹bnü ‘Abbas eyitdi tanr›
ta‘ala k›rk (3) gün dün yagmur viribidi pes geyikler ve kufllar Nuha gel-
di yagmurdan kaçup pes Nuh cümle canavarlardan iki (4) iki yükletdi
evvel gemiye b›rakdug› kar›ncay›d› ve son yükletdügi iflek idi kaçan h›-
mar gögsine degin (5) gemiye bindi iblis anun kuyrug›na yap›fld› pes
k›ç› çökdi gemiye girmedi pes Nuh eyitdi girgil pes (6) h›mar kalk›d›
yine girmedi Nuh eyitdi yan›lup ve un›dup kim girgil4 eger fleytan se-
nünleyise dah› kaçan (7) böyle dise iblis ol h›marun kuyrug›n kod› pes
ol gemiye giricek bile girdi pes Nuh eyitdi iy (8) tanr› düflman› seni
bunda kim givürdi ol eyitdi sen eyitmedün mi kim gir eger fleytan bi-
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leyise dah› Nuh eyitdi (9) ç›kg›l iy tanr› düflman› ol eyitdi ç›kmazvan
ve beni bile götürsen gerek Malik bin Süleyman-› Heravi eyitdi (10)
y›lan›la ‘akreb Nuha geldiler ve eyitdiler bizi dah› götürgil Nuh eyitdi
siz iki ziyan ve belaya sebebsiz sizi (11) gemiye koymazvan ol iki eyit-
diler bizi götürgil ve biz payendan olavuz her kim senün adun› ok›r›sa
biz ana ziyan (12) degürmeyevüz pes her kim y›landan ve ‘akrebden
korkup eydürse kim selamun ‘ala nuhin fi’l-‘alemin [37/79] inna (13) ke-
zalike neczi’l-muhsinine [37/80] y›lan ve ‘akreb ana ziyan k›lmaya habar
virdi bana (14) Ebu ‘Abdu’l-lah Hüseyin bin Muhammed ol eyitdi ha-
dis (15) k›ld› bana ‹brahim 
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(1) bin Halid ol eyitdi hadis k›ld› bana Rebbah ol eyitdi hadis k›l-
d› bana ‘Abdu’l-hamidi Vahab (2) bin Münebbihden kim kaçan tanr›
ta‘ala Nuha buyurd› kim her canavardan iki iki gemiye yüklede Nuh
eyitdi ya rabbi arslan›la (3) s›g›r ve çetükile bile gögercin nite dutam
tanr› eyitdi anlarun aras›na düflmanl›k kim b›rakd› eyitdi ya rabbi (4)
sen b›rakdun tanr› eyitdi girü ben bar›fl›k b›ragam kim birbirine ziyan
degmeye pes y›rt›c›lar› ve y›lk›lar› ve kufllar› evvelki (5) tabakada ko-
d› tanr› ta‘ala arslana ›s›tma viribidi gendü nefsine meflgul old› y›lk›lar
(6) kay›s› kalmad› pes andan ötürü eydildi fli‘r ve ma’l-kelbu mahmumen
ve intale ‘umrehu ‘ala innema’l-(7)-humma ‘ala’l-esedi’l-verdi uflak cana-
varlar› ikinci tabakaya koyd› gendü ve bilesindeki adem oglan› yoka-
rug› (8) tabakaya girdi ve kar›ncay› dah› gendüyile yokarug› tabakada
kod› flefkat eyledi kimse basmasun (9) didi ol geminün kavm› kim tan-
r›y› zikir eyledi ve ve ehleke illa men sebeka ‘aleyhi’l-kavlu [11/40] didi ve
ol kim (10) Nuha eyitdi ol kaçd› ve kimleridi ‘alimler ihtilaf k›lm›fldur
Katade eyitdi gemide Nuh var›d› (11) ve ‘avrat› ve üç ogl› ve Sam ve
Ham ve Yafis ve bularun ‘avratlar› pes kamus› sekiz gifliyidi (12) pes
Ham gemi içinde ‘avrat›na yak›n geldi Nuh du‘a k›ld› kim tanr› anun
dölin soy›n kara k›ld› (13) pes cümle zengiler ve karalar andan kald›
Kelbi eyitdi Nuh ‘as buyurd› madam kim gemide olalar (14) hiç irkek
difliye yak›n varmasun pes it buyruk s›d› birbirine kat›ld› Nuh du‘a k›l-
d› (15) allahumme’c‘alhu ‘usran ya‘ni iy Bar-› Huzaya anun dölemegin
düflvarl›k birle k›lg›l didi A‘mefl 
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(1) eyitdi ol gemideki yidi gifliyidi Nuh›d› ve üç ogl› ve üç gelini
‹bnü ‹shak eyitdi ‘avratlar›ndan artuk (2) on gifliyidi Nuh ve üç ogl› ve
dah› alt› gifli kim Nuha iman getürmiflleridi ve bularun ‘avratlar› (3)
Mukatil eyitdi yitmifl iki gifliyidi ve Nuh ‘avrat› ve üç ogl› ve üç gelini
pes kamu yitmifl (4) sekiz gifliyidi ‹bnü ‘Abbas eyitdi ol gemideki ta-
mam seksen gifliyidi bularun birisi Hüm idi (5) ve Nuh ‘as Ademün ta-
but›n dah› gemiye koyd› ve erile ‘avrat aras›na an› divar (6) ve perde
eyledi kaçan Nuh ‘as gemiye bindi ve iman getürenleri dah› bile ald›
ve ol ab (7) ay› içindeyidi süryan dilince pes yidinci yir alt›ndag› ulu
denizün b›narlar› deprendi pes yir (8) üstine su ç›kd› ve gökden yag-
mur indi dulkuklar agz›ndan iner gibi nitekim tanr› eyitdi fe-fetahna
(9) ebvabe’s-sema‘i bima‘in munhemirin [54/11] ve feccerne’l-arza ‘uyunen
fe’l-teka’l-ma‘u ‘ala emrin kad kudira [54/12] ya‘ni gökler (10) kapus›n
açduk dökündü suy›la ve yirlerde b›narlar ak›tduk ta su birbirine ka-
vufld› ya‘ni gök suy› yir (11) suy›na kavufld› pes gökden indi ve yirden
ç›kd› hatta kim çokald› deniz gibi old› sulara destur (12) olup ve gök-
den yagmur yagmaya baflladug›ndan ta su gemiyi götürince k›rk gün
geçdi kaçan k›rk gün düni (13) güni yagd› pes su gemiyi götürdi ve Nu-
hun ogl› Ken‘an atas›ndan yüz döndürmiflidi gemiye binmedi pes Nuh
(14) ayr›lmak vakt›nda ana k›g›rd› kim iy oglum bizümile bile gemiye
girgil ve kafirlerden olmag›l nitekim eyitdi (15) ya buneyye-rkeb
ma‘ana ve la tekun ma‘a’l-kafirine [XI/42] Ken‘an eyitdi taglara ç›kam
beni sudan ve gark olmakdan 
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(1) saklaya Nuh eyitdi la ‘as›me’l-yevme min emri’l-lahi illa men ra-
hime [2/43] ya‘ni tanr› emrinden bu gün kimse (2) kurtulmaz meger
tanr› esirgedügi pes Nuh›la anun aras›na bir mevc girdi ve Ken‘an an-
dak gark (3) old› pes sular çokald› ve taglar üstine ç›kd› ‹bnü ‘Abbas
eyitdi su flol kadar yükseldi (4) kim yir yüzindeki yüksek tag üstinde on
bifl arflun›d› ‘Ayifle rivayet k›ld› peygambar-(5)-dan kim tanr› ol vakt›n
eger kimseyi esirgeyesimiflse oglan anas›n esirgeyedi ve ol eyle-(6)-dür
kim bir ‘avrat oglancug›n kat› severidi ve garkdan korkup an› ald› tag
üstine ç›kd› (7) gördi kim su irdi pes otururken ogl›n götürdi örü dur-
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d› kaçan su ol ‘avratun bogaz›na ç›kd› (8) pes iki eli birle oglan› yoka-
ru götürdi hatta kim ikisi bile gark old› eger tanr› esirgerimiflse (9) og-
lan anas›n esirgeyedi didügi old› andan ol gemi yöridi yir yüzin cümle
alt› ay içinde (10) gezdi ta kim Ka‘be haremine geldi Zahhak eyitdi ka-
çan Nuh ‘as dilerdi kim gemi yöride (11) eydürdi bi-smi’l-lahi mecraha
[XI/41] pes gemi yörürde kaçan durmak dilese eydürdi bi-smi’l-lahi mur-
saha [11/41] (12) pes gemi dururd› nitekim eyitdi bi-smi’l-lahi mecraha
ve mursaha inne rabbi legafurun rahimun [XI/41] kaçan Ka‘be (13) yiri-
ne geldi bir hafta anun yöresinde tavaf k›lup çevrüldi tanr› ta‘ala ol evi
kim (14) Adem peygambar ana hac k›lur›d› garkdan saklayup göge gö-
türdi ol ev beytu’l- ma‘mur-durur (15) ve cebra‘il ‘as hacere’l-esvedi
Ebi Kubeys tag›nda gizledi kaçan yidi gün 
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(1) tamam Ka‘be haremin tavaf k›ld› pes yöridi ta kim Cudiye ir-
di ve ol Mevs›l yirinde bir tag-(12)-durur pes anda karar k›ld› Müca-
hid eyitdi taglar kamu burunland› ve uzand› su irmesün (3) diyü pes
on bifl arflun yokaru cümle tagdan su geçdi ve Cudi tag› alçakl›k eyle-
di (4) tanr› emrine boyun virdi pes gark olmad› ve gemi dah› anda ka-
rar dutd› nitekim eyitdi ve’stevet (5) ‘ala’l-cudiyyi [XI/44] ‹bnü ‘Abbas
eyitdi Cudi tag›nda gemi karar k›ld› yir yüzinde nekim canlu var›sa
(6) kamu helak old› dünya içinde hiç canlu kalmad› illa Nuh ve anun
birle gemideki (7) ve dah› Huc bin ‘Unuk kald› nitekim tanr› eyitdi
ve kile bu‘den li’l-kavmi’‘-‘alimine [XI/44] ‹bnü ‘Abbas (8) eyitdi ‘Uc
bin ‘Unuk flöyle uzund› kim bul›d› s›kard› suy›n içerdi ve bal›g› deniz
içinden ç›karup eli (9) birle günefl gözine dutup biflürürdi andan yiri-
di pes ol Nuha eyitdi beni gemiye bindürgil Nuh (10) eyitdi gitgil iy
tanr› düflman› kim bana buyurmad› pes cümle taglar› su basd› ‘Ucun
dizine (11) ç›kmad› kaçan gemi Cudi tag›nda durd› tanr› eyitdi ya ar-
zu-bla‘i ma‘eki (11/44) (12) ya‘ni iy yir suy›n› sorg›l ve iy gök suyun
çekgil pes su gitdi ve eksildi (13) iflbu denizler gökden inen tufan su-
y›ndan kald› rivayet k›ld› ‘Ali bin Zeyd bin (14) Cud‘an Yusuf bin
Mihrandan ‹bnü ‘Abbasdan kim eyitdi havariler ‘‹saya eyitdiler (15)
bir ölü diri k›lsan kim ol Nuh gemisin görmifl olsa pes ‘‹sa anlar› ald›
bir üyük kat›na 
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(1) vard› pes andan bir avuç toprak ald› eyitdi bilür misiz iflbu ne-
dür eyitdiler tanr› bile ve tanr›nun (2) peygambar› bile pes ‘‹sa eyitdi
iflbu üyük Nuh ogl› Samun toprag›dur pes ‘asay›la ol (3) depecügi urd›
ve eyitdi durg›l tanr› destur›y›la flolok sa‘at bafl›ndan toprag› silke duru
(4) geldi sakal› agarm›fl›d› ‘‹sa eyitdi öldügünde sakalun ak m›d› eyitdi
yigidiken öldüm velikin (5) flimdi kim diri oldum k›yamet kopd› san-
dum anun korkus›ndan agardum pes ‘‹sa eyitdi bize Nuh (6) gemisin-
den söylegil Sam eyitdi anun uz›n› bin iki yüz arflun›d› ve anun ini al-
t› yüz arflun›d› (7) ve ol üç tabakay›d› bir tabakada y›lk›lar ve birisin-
de kufllar ve birisinde ademiler dururd› kaçan (8) gemi içinde ters ve
tezek çokald› tanr› ta‘ala Nuha vahiy k›ld› kim filin kuyrug›n s›gag›l
pes (9) filün kuyrug›n s›gad› irkeklü diflilü h›nzir düfldi pes tersi ve çir-
ki yidi (10) ar›td› kaçan gemi içinde s›çan çogald› ve geminün iplerin
kesmege bafllad› tanr› Nuha vahiy (11) k›ld› kim arslanun iki gözi ara-
s›na urg›l pes Nuh urd› arslanun burn›ndan irkeklü diflilü (12) çetük
ç›kd› s›çan k›rmaga yüz dutd› andan ‘‹sa ‘as Sama eyitdi yir yüzi cümle
(13) gark oldug›n Nuh nite bildi Sam eyitdi kargay› viribidi kim habar
getüre karga vard› murdar (14) gevde buld› yimege meflgul old› pes
Nuh ana korkakl›k du‘a k›ld› andan ötürü (15) sak old› ve evlere ya-
k›flmaz andan Nuh gögercin viribidi flolok sa‘at vard› burn›la 
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(1) bir zeytun yaprag›n ve ayag›la balç›k getürdi pes Nuh bildi
kim kamu iller gark olm›fl pes Nuh (2) ana iminlik du‘as›n k›ld› flun-
dan ötürü evlere yak›fld› ve imin old› ve ol yafl›l tavk kim (3) anun
boyn›ndandur ol sebebden old› andan havariler ‘‹saya eyitdiler Sam
bizümile gelse ava (4) varsavuz bize keleci idi virse pes ‘‹sa eyitdi ol gi-
fli kim r›zk› dükenmifldür size nite uysun (5) andan ‘‹sa eyitdi ‘ud biiz-
ni’l-lahi ya‘ni girü dön tanr› destur›la pes flolok sa‘at Sam girü (6) top-
rak old› tarih ehli ulular eyitdi tanr› ta‘ala tufan viribidükde Nuh ‘öm-
rinden alt› (7) yüz y›l geçmiflidi ve ab ay›nun on üç güni geçmifldi am-
ma Adem ‘as yire indükden (8) sonra iki bin y›l dah› iki yüz elli alt› y›l
tamam ol›cak tufan old› ve Nuh kavm›y›la gemiye (9) bindükde rece-
bün on› geçmifldi ve muharremün onunc› güni içinde gemiden ç›kd›-
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lar pes andan ötürü ol güne (10) ‘aflura dindi ve ‘aflura ‘arab dilince
onunc› dimek olur ve gemi içinde tamam alt› ay mukim (11) old›lar
kaçan Nuh ol kavm›la gemiden selamat ç›kd›lar pes Nuh tanr›ya flükür
idüben oruc dutd› (12) ve gendü bilesindeki ademilere ve canavarlara
buyurd› pes kamus› ol gün oruc dutd› ve eyitmifllerdür kim (13) ol kav-
mun suya çok bakmakdan gözler[i]3 kararm›fl ve h›yre olm›fld› pes Nuh
‘aflura güni içinde (14) gemiden ç›kd›lar sürme dürtinmek buyurd› ha-
bar virdi bize Ebu ‘Ömer bin Ebi’l-Furati ol eyitdi (15) hadis k›ld› ba-
na ‘Abdu’l-lah bin Muhammed bin Ya‘kub ol eyitdi hadis k›ld› bana
‘Abdu’s-samed 
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(1) ‹bnü Fazl ol eyitdi hadis k›ld› bana Muhammed bin ‘Abdu’l-
Melik Mervezi ol eyitdi hadis k›ld› bana (2) Muhammed bin ‘alt Hu-
veylidden ‘Abdu’r-rahmandan Zahhakden ‹bni ‘Abbasdan kim eyitdi
peygambar ‘as (3) eyitdi her kim ‘aflura güni sürme dürtünürse hergiz
gözi agr›maya eyitmifllerdür kaçan Nuh bilesindeki (4) kavm›la gemi-
den ç›kd› Cezire yirinde Bakarada bucag›nda yir dutd› ve andan köy
yapd› ve ol köye Karyetü (5) S‘emaniyne didiler ya‘ni seksen gifli köyi
anunçun kim ol seksen gifli kim Nuha iman getürmiflidi (6) her birisi
bir tam yapm›fl›d› andan tanr› Nuha vahiy k›ld› kim ayruk yir yüzine
tufan inesi degül-durur (7) ebeda ve Nuh tufandan sonra üç yüz dah›
elli yaflad› pes Nuhun ‘ömri binden elli eksük (8) y›l idi andan tanr›
anun can›n kabz eyledi ayruk ‘alimlerün kavl› bu-durur ve hem tevrit
içinde dah› (9) böyledür ‘Avn bin Ebi fieddad eyitdi Nuh tufandan
sonra binden elli y›l eksük yaflad› (10) ol üç yüz elliden artuk kim tu-
fandan ilerü kavm içinde yaflam›fl›d› pes bu kavl üzerine (11) Nuhun
cümle ‘ömri bin üç yüz y›l-durur rivayet k›l›nd› kim kaçan Nuh ölüme
haz›r old› (12) eyitdiler iflbu uzun ‘ömrüni nite egledün eyitdi bir ev gi-
bi kim iki kapus› var bir kapudan girdüm ve biri- (13)-sinden öte ç›k-
dum pes kaçan ölüme haz›r old› ogl› Sama vasiyyet5 eyledi ve Sam (14)
tufandan ön Nuhun toksan sekiz yafl› içinde dogm›fl›d› pes Nuh Sama
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eyitdi iy ogul (15) iki nesne sana vasiyyet k›lur›n ve iki nesneden seni
andan 
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(1) y›gar›n biri tanr›ya flirk getürmek ve biri tekebbürlik her gifli-
nün kim gönlinde hardal danesince flirk (2) ya tekebbürligi ola ol gifli
hergiz uçmaga girmeye ve amma ol iki kim ifllegil diyü vasiyyet k›lur›n
(3) ol- durur kim ben la ilahe illa’l-lahu dimegi ve subhana’l-lahi dimegi
çok gördüm tanr›ya ulafldurur (4) imdi vasiyyet olsun la ilahe illa’l-lahu
çok digil kim eger la ilahe illa’l-lahu dimek terazunun (5) bir ayas›na
urulsa ve yidi gök ve yidi yir içindekiyile bir ayas›na konsa la ilahe il-
la’l-lahu ag›r gele (6) ve dah› vasiyyet olsun kim subhana’l-lahi çok di-
gil4 kim halkun du‘as› ol-durur ve an› dimegile (7) r›zklanurlar faslu fi
hasayis nuh ‘aleyhi’s-selam bu fasl Nuh (8) ‘asun ifllerin ve hassala-
r›n beyan k›lur ve ol on bifl hasletdür ve evvel oldur kim (9) anun ad›-
na ayruk peygambar yog›d› ve ana Nuh anun›çun dindi kim nevha k›-
lup gendü nefsiyiçün çok (10) aglard› ve fleri‘at peygambarlar›nun ev-
velkisi ol›d› ve evvel tanr›ya k›g›ran ve evvel flirkden y›gan (11) ol›d›
ve evvel ana ‘asi olup anun du‘as›la ‘azab gördi ve cümle yir yüzinün
halk› anun (12) helak old› eydilmifldür kim tanr› ta‘ala tufandan son-
ra ana vahiy k›ld› kim ben halkum› yaratdum (13) ve bana ta‘at k›l-
maga buyurdum bular ‘asi old›lar ve benüm gazabuma müstehak old›-
lar pes ‘asi (14) olanlar yaz›g›yla ‘asi olmayana dah› ‘azab virdüm ve
adem oglan› yazug›ndan ötürü cümle mahluk (15) bile helak k›ldum
pes gendüzüme and içdüm kim ayruk benden sonra halkuma bunun gi-
bi ‘azab 
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(1) eylemeyem velikin dünyay› kullarum aras›nda devlet yirin k›-
lam nekim eyü yavuz dünyada iflleyeler benüm katuma dir-(2)-genicek
cezas›n virem ve dah› cümle peygambarlardan ‘ömri uzun›d› ve pey-
gambarlarun ulus›y›d› ve mürsel-(3)-lerün fleyhiyidi ve anun kerameti
gendü nefsindeyidi anunçun kim bin yafl› içinde hiç difli düflmedi (4)
ve kuvvat› eksilmedi ve hiç peygambar ümmetini ol k›g›rdug› gibi k›-
g›rmad› ve ol dünin günin (5) aflikare ve ugurlay›n dine k›g›rd› ve hiç
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peygambar ümmetinden ol gördügi ‘azab gibi urulmak (6) ve sögülmek
ve cefa ve incinmek görmedi nitekim tanr› eyitdi ve kavme nuhin min
kablu innehum (7) kanu kavmen fasikine [LI/46] ve dah› kavl içinde ve
vahy içinde Muhammedi Mustafanun ikincisiydi (8) nitekim eyitdi ve
iz ahazna6 mine’n-nebiyyine misakahum ve minke ve min nuhin [XXXIII/7]
dah› eyitdi inna evhayna (9) ileyke kema evhayna ila nuhin [IV/163] ve
evvel yirden Muhammedden sonra ol kopa ve dah› bir haslet ol-(10)-
dur kim tanr› ana gemi virdi ve gemi piflesin ana ögretdi ve su üstinde
an› yörütdi ve ana flükürlü kulum (11) didi nitekim Kur‘an içinde eyit-
di innehu kane ‘abden flekuran [XVII/3] dah› an› selam›la ve berekat›la
(12) ag›rlad› nitekim eyitdi ya nuhuhbit bi-selamin minna ve berekatin
‘aleyke ve ‘ala umemin mimmen me‘ake [11/48] ya‘ni (13) ya Nuh gemi-
den ingil selamat[l›]g›la selam ve berekat sana ve senün bilendeki üm-
mete olsun (14) Muhammed bin Ka‘bu Kurati eyitdi ol seksen gifli so-
y›ndan ta k›yamete degin nice mü‘min er ve ‘avrat (15) gelürse cümle
ol selam alt›na girdi ve dah› tanr› ta‘ala anun zürriyetin k›yamete de-
gin eksimedi 
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(1) baki k›ld› nitekim eyitdi ve ce‘alna zurriyyetehu humu’l-bahine
[37/77] rivayet k›ld› Hasan Sümre bin Cündübden kim (2) ol eyitdi
peygambar ‘as eyitdi Nuhun ogl› üçidi Sam ve Ham ve Yafis amma
Sam (3) ‘Arab ve Faris ve Rum atas›dur ve Ham karalar atas›dur ve Ya-
fis Mogol ve Ye‘cuc ve Me‘cuc atas›-(4)-dur ‘Ata eyitdi Nuh du‘a k›l-
d› Ham kim anun oglanlar›nun saç› kulaklar›ndan geçmeye ve anun
oglanlar› (5) Sam ve Yafis oglanlar›na kul ola pes kaçan Nuh ve anun
zürriyeti gemiden ç›kd› Nuh yir yüzin cümle (6) üç ogl›na ülefldürdi
pes yirün ortas›n Sama virdi pes Beyte’l-Mukaddis ve Nil ve Furat (7)
ve Dicle ve Seyhun ve Ceyhun ve dah› kamu anun içindeki ve ol Kay-
sundan ta Nilün maflr›-(8)-kdag[›] uc›na degin ve cenub yili kopdug›
yirden ta flimal yili ç›kdug› yire degin ve Ham[a] Nilin magr›bdag› (9)
yan›na degin ve cenub yili kopdug› yirden ta Seyhundan dabur yili
ç›kdug› yire degin ve Yafise Kaysundan (10) virdi ve anun ard›n ta sa-

Emine Gürsoy Naskali • 159

6 Yazmada degül.



ba yili ç›kdug› araya degin nitekim eyitdi ve ce‘alna zurriyyetehu
humu’l-bahine [37/77] (11) ve terekna ‘aleyhi fi’l-ahirine [37/78] selamun
‘ala nuhin fi’l-‘alemine [37/79] inna kezalike neczi’l-muhsinine [37/80] in-
nehu (12) min ‘ibadina’l-mu‘minine [37/81] 
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Bihâru’l-Envâr’da Hz. Nuh (as) Rivayetleri

Faz›l Agifl*

‹ran’da Safevîler döneminde mollabafl› makam›nda olan Allame
Muhammed Bâk›r Meclisî (1037-1111/ 1627-1698) taraf›ndan kaleme
al›nan, bir hadisler ansiklopedisi özelli¤i tafl›yan 110 ciltlik “Bihâru’l-
Envâr El-Câmiatu li-Dureri’l-Ahbâri’l-Eimmeti’l-Ethâr”, k›sacas› “Bi-
hâru’l-Envâr”, daha da k›sas› “Bihâr” ad›yla bilinen eserinin 11. Cildi
Kitâbu’n-Nubuvve, 4 bâbdan sonra Âdem ve Havvâ (as)’›n ve evlad›-
n›n k›ssalar› 9 bâbda anlat›ld›ktan sonra da Nûh, Hûd ve Sâlih pey-
gamberleri k›ssalar› ile ilgili bâblara gelir. Bu bâblar›n ilk 3 bâb› Hz.
Nûh’a ayr›lm›flt›r.1

Bihârü'l-Envâr; babas› ve ilk hocas› Muhammed Tâkî Meclisî’den
sonra 2. Meclisî olarak an›lan yazar›n as›l flöhretini sa¤layan en önem-
li çal›flmas› olup fiiî-‹mâmî rivayetlerin tamam›n› içeren Arapça bir ki-
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* Dr. Faz›l Agifl, Elaz›¤.
1 Bu konu, Yahya Âbidî Zencânî ve Abdurrahîm Rabbânî-i fiîrâzî’nin redaksiyonu ile

Muessesetu’l-Vefâ’da 1403 Hicrî/1983 Miladî’de Beyrut (Lübnan)’ta 2. Bask› olarak
sunulan kitab›n 285-342. sayfalar›nda yer almaktad›r. Bu eser, elektronik ortamda
www.aalulbayt.org sitesinde Kitaplar/Hadis ve ‹limleri k›sm›nda 209/26. S›rada yer
almaktad›r. Bu e-kitab›n 285-342. sayfalar›n› Hz. Nuh (as)’a ay›rm›flt›r. Ayn› eser,
ayr›ca www.ahl-ul-bait.org sitesinde pdf. Adope reader ile Merkez-i Tahkikât-i
Komputerî-i Ulûm-i ‹slâmî taraf›ndan yay›nlan›rken Hz. Nûh (as) ile ilgili k›ssa ri-
vayetleri c. 11, s. 113-137 aras›nda geçmektedir. Bihâr, ayr›ca defalarca bas›lm›flt›r.



tapt›r. 400 civar›nda fiiî eserinden yararlan›larak kaleme al›nan ve bir-
çok Sünnî âlimin eserine de at›flar yap›lan XIX. yüzy›l bafllar›ndan iti-
baren bas›lmaya bafllanm›fl hadisler ansiklopedisi özelli¤i tafl›yan önem-
li bir kaynak eserdir ve üzerinde muhtelif çal›flmalar da yap›lm›flt›r. 

Allâme, bu eserinin bu bölümünde fieyh Sadûk’un kaleme ald›¤›
‘Uyûnu’l-Ahbâri’r-R›zâ (as), Emâliyu fieyh Sadûk (Muhammed b. Ha-
san el-Kummî), Hisâl, Kemâlu’d-Dîn veya ‹kmâlu’d-Dîn, ’‹lelu’fl-fierâî,
Meâniyu’l-Ahbâr’›; Kutbuddin Ravendî’nin K›sasu’l-Enbiyâ’s›, Kuley-
nî (Ebu Ca’fer Muhammed b. Ya’kub)’nin El-Kâfî’si, Ebu Ca’fer Mu-
hammed b. Abdillah el-Himyerî el Kummî’nin Kurbu’l-‹snâd’›, El-Ha-
vâic, Tefsîru’l-Kummî (Tefsîru Ebu’l-Hasen Ali bin ‹brâhîm) ve Tefsî-
ru Ayyâflî (Ebu’n-Nasr Muhammed b. Mes’ûd b. Ayyâfl es-Sulemî es-
Semerkandî), Ebu Ali Fazl b. Hasan’›n Mecmâ’u-l-Beyân adl› tefsiri,
Ebu’l-Hasan Ali b. Huseyin Mes’ûdî’nin ‹sbâtu-l Vasiyyesi gibi Oniki
‹mam’a inananlar›n (fiiatu ‹snâafleriyye) kitaplar›ndan rivâyetleri top-
lamas› yönünden ‹slâm âleminde kabul edilen ortak hadis anlay›fl›n›
ve nerelerde farkl›l›klar oldu¤u yönünde ›fl›k tutmaktad›r. 

Bu kitab›n bu bölümünde Hz. Muhammed (saa), Hz. Ali (Birinci
‹mam), ‹mam Ali Zeynu’l-âbidîn (Dördüncü ‹mam), ‹mam Muham-
med Bâk›r (Beflinci ‹mam) ve Caferu’s-Sâd›k (Alt›nc› ‹mam), ‹mam
Aliyyu’r-R›za Sekizinci ‹mam), ‹mam Aliyyu’n-Nak›y el-Askerî
(Onuncu ‹mam) gibi Oniki ‹mam’dan baz›lar›ndan rivayet edilen ha-
berleri içermektedir. Bir imam babalar›ndan rivayet etti¤inde, hadis
silsilesinde kendinden önceki imamlar kastedilmektedir. Bu haberle-
rin râvî silsileleri de verilmifltir. 

Arapça olan bu metinleri rivayet eden kitap ve râvîleri ile riva-
yetlerdeki farkl›l›klar›yla Türkçe’ye çevirerek tek tek sunuyorum. An-
cak, 3. Bâb’da 80’den fazla rivayet var; bunlar›n ço¤u da birbirlerinin
tekrar› oldu¤undan ancak ilginç konular› özetleyerek vermek zorunda-
y›m. Metinde parantez içindeki ifadeler, nüsha farklar›ndaki anlat›m-
lard›r. Küçük puntolardaki sayfa numaralar›, söz konusu nüshada veri-
len sayfa numaralar›d›r. 

Allame Meclisî, Hz. Nuh (as) ile ilgili bu k›sm› üç bâba ay›rarak
anlat›rken 1. Bâb; O’nun do¤umu, ömrünün müddeti, vefat›, adlar› ve
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bu adlar›n verilmesi sebepleri, yüzük kafl›nda ne yaz›ld›¤› ve hayat›
hakk›nda çeflitli rivayetlere dayanarak bilgi vermektedir. 2. Bâb’da me-
kârim-i ahlâk›ndan, boyu ve bosu, karakteri hakk›ndaki haberleri nak-
lederken, ‹blis ile olan maceras›ndan, çoluk çocuklar›ndan ve bunlar-
dan gelen kavimlerden, kendisine gelen vahiylerden, kendisinin hik-
metli sözleri ve etti¤i dualardan ve buna benzer rivayetleri nakletmek-
tedir. Burada Kur’ân-› Kerîm’de geçen ayetlerin tefsirini verirken özel-
likle Tabersî’nin ve Beyzavî’nin tefsirlerinden de iktibasta bulunmak-
ta olmas› dolay›s›yla, Hz. Nuh’un hakk›nda söylenen ve yaz›lanlarla
karfl›laflt›rmalar yap›lmas› aç›s›ndan önemli bir kaynak rolünü üstlen-
mektedir. 3. Bâb’da da Peygamberlik görevine bi’seti, kavmine uyar›la-
r› ve Tûfân olay› hakk›nda oldukça genifl rivayetler literatürü özelli¤i-
ni sunmaktad›r. 3. Bâb’da Hz. Nûh (as)’la ilgili Kur’ân ayetlerini verir;
bu ayetlerin Türkçe meâllerinde rahmetli üstad›m Abdülbâki Gölp›-
narl›’n›nkini kullanmay› tercih ettim. Çünkü üstad, Arapça diline ve
edebiyat›na oldukça hâkim oldu¤u gibi, din konusunda da mezhepler,
tarikatlar ve bunlardaki her yönünü dile getirebilen ender bulunur
âlimlerdendi; ayr›ca Türk dili ve edebiyat›nda da bir otoritedir. Üstad,
ayr›ca Biharu’l-Envâr’› incelemifl ve meâlinde de bu eserde geçen tef-
sirlere baflvurmufltur. Kaynak olarak gösterilen tefsirlerdeki kelime
aç›klamalar›na uygun olarak Türkçe’ye aktarabilmifltir. 

Afla¤›da Nûh (as) k›ssas›yla ilgili metnin tercümesi verilmifltir: 

Nuh - Peygamberimize Ve Âline Selâm - K›sas›n›n Bâblar›

Bâb 1. Ona Selam Olsun! Ömrünün Müddeti, Do¤umu ve 
Vefat›, Onun Ad›n›n Verilmesinin Sebepleri, 
Yüzük Kaflinin Nakfli Ve Ahvâli

1. fieyh Sadûk, ‘Uyûnu’l-Ahbâri’r-R›zâ ‘Aleyhisselâm (s. 217) ve
Emâlî’sinden (s. 274) naklen; Sa’d’den, Berk›y’den, Muhammed bin
Ali el-Kûfî’den, El-Hasan bin Ali bin Ebî Ukbe (veya El-Akab)’den,
El-Huseyin bin Hâlid’den, ‹mam Ali er-R›za (as)’dan: 

Allah Azze ve Celle, Nuh (as)’a gemiye binmeden önce flöyle
vahyetti: “Ya Nuh bo¤ulmaktan korkarsan bin defa tehlil getir, sonra
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seninle olanlarla birlikte bo¤ulmaktan kurtulmak ve güvende olmak
için bana dilekte bulun” dedi. Nuh ve beraberindekiler gemide yerlefl-
meden ve halat› kald›rmadan önce üzerlerine rüzgâr›n h›zl› flekilde es-
mesi üzerine Nuh, bo¤ulmadan emin olmak ve daha tufan vakti gel-
meden Süryani dilinde bin defa “ Heluliya ya mâriyâ etkan” dedi. Yel-
ken ile halatlar yerleflince ve gemi hareket etti¤inde Nuh (as): “Ger-
çekten bo¤ulmaktan beni kurtaracak Allah’›n sözünü söylemeden ha-
reket edemem” demiflti. “Yüzü¤ünde de “Lâ ilâhe illallah-Ya Rabbî be-
ni islah et” bin defa nakfledilmiflti” diye buyurdu. Hisâl’de de fieyh Sa-
dûk; Babas›, Ahmed bin ‹dris’ten, o El-Efl’arî’den, o Abdullah bin Ah-
med’den, o Muhammed Ali Es-Sayir’den, El-Huseyin bin Hâlid’den
ayn›s›n› rivayet etmektedir. 

2. fieyh Sadûk Emâlî’sinde: El-Hemdânî Ali’den, o da babas›ndan
o Ali bin el-Hakem’den o Hiflâm bin Sâlim’den, o da Es-Sâd›k Ca’fer
bin Muhammed aleyhimâ’s-selâm’dan dedi: “Nuh (as) 2500 y›l yaflad›;
bundan 850 y›l› peygamberli¤inden önce ve 1000 y›l›n 50 y›l› hariç,
kavmini Hakk’a davet etmede geçirdi. 200 y›l gemi yap›m›nda 500 y›l
gemiden indikten sonra ve su çekildikten sonra flehirler yapt›. 

Hisâl’de, (c. 1, s. 162): O¤ullar› ülkelerde yerleflti. Sonra, O gü-
nefllenirken ölüm mele¤i ona geldi ve “selâmun aleyke (selam senin
üzerine olsun)” dedi; Nûh (as) da selama karfl›l›k verdi ve ona “ne is-
tiyorsun (baz› nüshada “niye geldin”) ey ölüm mele¤i” dedi. Bunun
üzerine, ölüm mele¤i: “ruhunu kabzetmek için geldim” dedi. Bunun
üzerine ona: “seni güneflten gölgeye girmeye (baz› nüshada “güneflten
gölgeye yer de¤iflmeye”) davet ediyorum” dedi. Nuh (as) ona “evet”
(olur) dedi ve yerini de¤ifltirdi, sonra “Ya ölüm mele¤i! Bu dünyada ge-
çirdi¤im müddet, güneflten gölgeye geçmem kadar oldu, flimdi emro-
lundu¤u gibi ruhumu kabzet” dedi ve ruhu kabzoldu. 

K›sasu’l-Enbiyâ ‘Aleyhimusselâm ve fieyh Sadûk Emâlî’sinde (s.
306) Babas›ndan isnad ederek S’ad’den, ‹bn-i Hâflim’den, Ali bin Ha-
kem’den, bâz› ashab›ndan Sâd›k (as)’da buna benzer rivayette bulun-
mufltur. 

Kemâlu’d-dîn (s. 288’de) yaz›ld›¤› gibi ‹bn-i Velîd’den, Saffâr’dan,
‹bn-i ‹sâ’dan, Ali bin Hakem gibilerden nakletti. Diyorum ki, Tabersî
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(rahmetullahi aleyh)’nin Mecmau’l-Beyân’da (c. 4, s. 435) dedi¤i gibi:
Ali bin ‹brahim bin Hâflim, Ali ibn-i Hakem’den, bâz› ashab›m›zdan
‹mam Caferu’s-Sâd›k (as)’tan buna benzer rivayetler zikredilmifltir. 

3. ‘‹lelu’fierâyi’ (s. 198) ve ‘Uyûnu’l-Ahbâri’r-R›zâ ‘Aleyhisse-
lâm’da (s. 135): fiaml›n›n biri Hz. Emirulmu’minîn Ali (as)’dan Nûh
(as)’›n ad›n›n ne oldu¤unu sordu¤unda, Hz. Ali (as): “‹smi Seken’dir,
ancak elli y›ldan baflka bin y›l kavmi için nâhe etti¤inden (inleyerek
a¤lad›¤›ndan) ad›na Nûh denmifltir”, buyurdu. 

4. ‘Uyûnu’l-Ahbâri’r-R›zâ ‘Aleyhisselâm’da: Babam S’ad’dan,
‹bn-i ‹sâ’dan, ‹bn-i Ma’rûf’tan, Ali bin Mehziyâr’dan, Ahmed bin Ha-
san Meysemî’den belirtti¤i gibi Ebû Abdullah Caferu’s-Sâd›k: “Nûh
(as)’un ad› ‘Abdulgaffâr idi, ancak nefsine nâhe etti¤i (inleyerek a¤la-
d›¤›) için Nûh diye adland›r›ld›” diye buyurdu. Kummî Tefsiri’nde de
bu rivâyet, mürsel olarak nakledilir (s. 304). 

5. ‘‹lelu’fierâyi (s. 198; K›sasu’l-Enbiyâ ‘Aleyhimusselâm, s. 21):
‹bn-i Velîd, Saffâr’dan, ‹bn-i ‹sâ’dan, ‹bn-i Ebî Necrân’dan Sa’îd bin
Cenâh’tan bâz› ashab›m›zdan rivâyete göre Ebû Abdullah Cafer (as):
Nûh’un ad› Abdulmelik idi, ancak befl yüz y›l a¤lad›¤› için Nûh ad› ve-
rildi” diye buyurdu. 

6. ‘‹lelu’fierâyi (s. 198; K›sasu’l-Enbiyâ ‘Aleyhimusselâm, s. 21):
Babam, Muhammed ‘Attâr’dan, ‹bn-i Ebân’dan, ‹bn-i Evreme’den
kimlerden nakletti¤i gibi, Sa’îd bin Cenâh’tan, Ricl’den nakletti¤ine
göre Ebû Abdullah Caferu’s-Sâd›k (as): “Nûh’un ad› Abdulâlâ idi, an-
cak befl yüz y›l a¤lad›¤› için Nûh ad› verildi” diye buyurdu. Sadûk (rah-
metullahi ‘aleyh); “Nûh’un ad› üzerine haberlerin hepsi de ihtilâfs›zd›r
ve ittifak hâlindedir. Abdulgaffâr, Abdulmelik ve Abdulâlâ fleklinde
adland›r›lmas› ubudiyetinden (kullu¤unun göstergesinden) dolay› sa-
bit olmufltur” demektedir. 

7. Me’âniyu’l-Ahbâr’da (s. 18): “Nûh kelimesinin mânas› nefsine
nâhe etmesinden ve befl yüz y›l a¤lamas›ndand›r; Kavminin sapk›nl›k-
ta olmas›ndan y›llarca a¤lay›p inledi” denmektedir. 

8. K›sasu’l-Enbiyâ ‘Aleyhimusselâm’da: Nûh’un babas› Lemek;
onun babas› da Metuflaleh, onun babas› da Ehnuh ki o ‹dris (nebi)’tir.
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O da Bered (do¤rusu Yered) o¤lu; o da Mehlâil’in o¤lu, o da K›ynân
o¤lu, o da Enûfl o¤lu, o da fiit ((fieys) peygamber))’in o¤lu, o da
Âdem’in o¤ludur -Aleyhimu’s-selâm (Onlara selam olsun). 

9. K›sasu’l-Enbiyâ ‘Aleyhimusselâm’da fieyh Sadûk’a dayanarak, o
da Vehb’e dayand›¤› rivayette: Nûh (as) bir marangozdu. “Edeme” ya-
ni esmere yak›nd›, uzun ve ince yüzlü, iri gözlü, ince bald›rl›, etli uy-
luklu, uzun sakall›, genifl ve uzun bedenliydi. K›zd›¤›nda fliddetle azar-
lard›. Allah onu peygamberlikle görevlendirdi¤inde sekiz yüz elli y›l
töhmet alt›nda kald›. Ancak elli y›l bekleyerek bin y›l Allah’a davet
ettiyse de inananlar›n artaca¤› yerde, tu¤yanda olanlar artt›. Kavmin-
den üç as›r geçince onlardan bir adam, henüz küçük olan kendi o¤lu-
nu alarak geliyor, Nûh (as)’›n bafl ucunda dikiliyor ve flöyle diyor: “Ey
o¤ulcu¤un benden sonra yaflarsan bu deli adama ald›rma”. 

Beyân: “edeme” kelimesi esmere yak›n, bu¤day renkli anlam›na
gelir ve iki fleyin aras›n› bulmak anlam›ndan Âdem’e mâil oldu¤unu
belirtir. 

10. fieyh Sadûk; Ali bin Ahmed’e, El-Esedî’ye, Sehl’e, Abdulazîm
el-Hasanî’ye dayanarak flöyle dedi: 

“‹mam Ali (Takîy) bin Muhammed el-Askerî (as)’den iflitti¤im-
de diyor ki: “ Nûh (as), iki bin befl yüz y›l yaflad›; bir gün gemide uyur-
ken rüzgâr, ete¤ini açarak avret yerini ortaya ç›kard›. Ham ve Yâfes bu-
na güldüler; Sâm, bu ikisini azarlad› ve gülmekten men etti. Nûh (as)
uyan›nca o ikisine “Azîz ve Celîl Allah, siz ikinizin zürriyetini k›yamet
gününe kadar Sâm’›n zürriyetine hizmetçiler eylesin, çünkü Rabbime
her ikiniz için beddua ettim, ikinize karg›fl›m›n iflareti ikinizin zürriye-
tinde aç›kça yok olmayacak, Beyazl›k iflareti de Sâm’›n zürriyetinde be-
lirgin olarak dünyada kalacak. Bütün siyah renkliler Hâm’›n çocukla-
r›nda oldu; bütün Türk, Sekalibe, Yecüc ve Mecüc ve Çinliler Ya-
fes’ten, bütün beyazlar da Sâm’›n çocuklar›ndan oldular. 

Allâhu Teâlâ, Nûh aleyisselâm’a flöyle vahyetti: Gökkufla¤›n› kul-
lar›m ve flehirlerim üzerine emin olmalar› için k›yamet gününe kadar
benimle yaratt›klar›m aras›nda bo¤ulmaktan güven delili olarak ve
benden ahdine vefa edenlere alâmet olarak kararlaflt›rd›m. 
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‹blis Nûh (as)’a gelerek flöyle dedi: “Bende senin için azametli bir
el vard›r, bana nasihat et, ben kardefllerinden de¤ilim. Nûh (as) sözle-
rine ve sorunlar›na cevap verip günaha girmekten kaç›nd›. Allah, ona
sözlerini ve sorusuna hüccetlerle karfl›l›k vermesi için vahyetti. So-
nunda Nûh (as): “Söyle” dedi; ‹blis: “Âdem o¤lunu cimri veya haris
veyahut hasud (k›skanç) ya cebredici ya aceleci olarak bulursak onu
h›zl›ca topu kapmak gibi elde ederiz; bu ahlâk›n kendilerinde toplan-
d›¤› kimseye bize benzedi¤inden istekli fleytan ad›n› veririz. Nûh (as)
da: “Azametli el nedir ki onunla ne yapt›n?” ‹blis: “ Sen Allah’a davet
etti¤in dünya halk›n› bir anda ilhak eder atefle (cehenneme) gönderi-
rim ve sonunda sen bofl kal›rs›n, nas›l ki, uzun zamandan beri davetin-
le meflgul oldundu ya” (diyerek Tufanda bo¤ulanlar› ima eder). 

11. Kemâlu’d-Din (s. 80-81): Maceyleveyh ve ‹bn-i Mutevekkil
ve Attar hepsi de ‹bn-i Ebân’dan, ‹bn-i Evreme’den, Muhammed bin
Sinan’dan, ‹smail bin Câbir’den, Abdulkerim bin Amr’dan birlikte;
Abdulhamîd bin Deylem’den, Ebû Abdullah (Ca’feru’s-Sâdik’tan nak-
lederler: “Nûh (as) gemiden indikten sonra elli y›l yaflam›flt›, Sonra
Cebrâil (as) ona gelerek “Yâ Nûh! Peygamberlik görevinin sonuna
geldin ve günlerini tamamlad›n; bundan dolay› büyük isme, ilmin mi-
ras›na ve sende olan nübüvvet ilminin eserlerine bakarak onlar› o¤lun
Sam’a ver ki, taatimi onunla tan›yan âlim oldukça yeryüzünü terk et-
me ve bu peygamberin ölümü ile son peygamberin gelifline kadar kur-
tulufl olacak; hüccetsiz ve yoluma hidayet etmeden ve davet etmeden,
emrimi tan›tmadan (asla) insanlar› terk etmeyece¤im. Bununla her
kavmi saadete ermeleri için rehberinin yol göstermesini, eflk›ya (yolu-
nu kaybetmifl mutsuz olanlar) üzerine hüccet olmas›na karar vermifl ol-
maktay›m. Caferu’s-Sâd›k: “Nûh (as) ‹sm-i ekber (büyük isim)’i, ilim
miras›n› ve nübüvvet ilminin eserlerini o¤lu Sam’a verdi; ama Hâm ve
Yafes bundan alamad›lar” dedi ve “Nûh, onlara Hûd (as)’› müjdeledi,
onun emrine uymalar›n› vasiyet k›larak her y›l bunu Âdem (as)’de ol-
du¤u gibi bayram olarak kutlamalar›n› gözetmeyi buyurdu” diye söyle-
di. Yine: “Nûh’tan sonra Hâm ve Yafes o¤ullar›ndan cebrîlik (bask›c›-
l›k) ortaya ç›kt›. Sâm o¤lu kendilerinde olan ilimden dolay› gizlendi-
ler ve Hâm ve Yafes devleti, Sâm o¤luna boyun e¤dirdi ve Allahu Te-
âlâ’n›n sözü “ onlar› sonrakiler üzerine b›rakt›k” “Nûh evlad› üzerine
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cebredici devlet b›rak›ld›, Allah, Muhammed’e ve soyuna salât ve se-
lam taziyeyi (musibetlere sabretmeyi, tahammül etmeyi) buna benzer
olarak verdi. Hâm o¤ullar›; Sind, Hind ve Habefl; Sâm’›n nesli Arab,
Acem’dir ve üzerlrine hükmeden devlete boyun e¤diler. Allâh Azze ve
Celle hâdi (hidayet edeni gönderinceye kadar âlimden sonra gelen âli-
min vasiyetine varis oldular. 

Diyorum ki, K›sasu’l-Enbiya’da bu isnadlara göre zikredildi¤i gibi
Âdem (as) zaman›nda da befl yüz y›l 50 y›la karfl›l›k olmas› haberlerin
göstermesinden dolay› do¤rudur. El-Kâfî’de de Muhammed bin Ebî
Abdullah’tan, Muhammed bin Hüseyin’den, Muhammed bin Si-
nan’dan rivayet edilenlerde de befl yüz y›ld›r. (Ravza, s. 285’te de bah-
seder). 

12. Kemâlu’d-Din (s. 289): Maceyleveyh, Muhammed el-At-
târ’dan, ‹bn-i Ebân’dan, ‹bn-i Evreme’den, Saîd bin Cenâh’tan, Eyyub
bin Râflid’den, Ricl’den rivayette Ebu Abdullah Caferu’s-Sâd›k buyur-
du: “Nûh kavminin ömürleri üç yüz y›l olurdu. 

13. Kemâlu’d-Din (s. 289): fieyh Sadûk, babas› Hasan el-Kum-
mî’den, Ahmed bin ‹dris ve Muhammed bin Attâr’dan birlikte Efl’ârî’-
den, Muhammed bin Yûsuf’tan, ‹mam Sâd›k da babalar›ndan Hz. Pey-
gamber (saa)’den rivayette: “Nûh, iki bin dört yüz elli y›l yaflad›” deni-
lir. (Matbu olan baz› nüshalar›n hamiflinde “bin sene” denmesi baz›
mezheplerin muvafakat› için takiyyeye yorumlanabilir. Dedim ki, ha-
dis, Mes’ûdî’nin Sebâtu’l-Vasiyye’sinde bin dört yüz elli sene olarak ri-
vayet edilir. (Mes’ûdî, Sebâtu’l-Vasiyye (s. 17)’de “vefat›nda bin dört
yüz elli y›l y›l yaflad›¤› rivayet edilir” der ve di¤er bir haberde sekizyüz
elli sene peygamberlik etti¤i, kavminin aras›nda dokuz yüz elli y›l da
görevi olmadan yaflad›¤›, gemiden indikten sonra da befl yüz y›l yaflad›-
¤›, böylece ömrünün iki bin üç yüz y›l oldu¤u; di¤er bir rivayetinde de
iki bin sekiz yüz y›l yaflad›¤› yaz›lmaktad›r.)

Beyan: Bil ki, siyer erbab› Nûh (as)’›n ömründe ihtilaf etmekte-
dirler. Bin y›l denilir, iki bin dört yüz elli y›l denilir, iki bin dört yüz
yetmifl y›l denilir, iki bin üç yüz sene denilir; itibar etti¤imiz haberler-
de de iki bin befl yüz y›l yaflad› fleklindedir. Bu haber iki f›rkan›n sözle-
rine muhalefete dayanmaz ve baz›lar›n›n z›mn›nda hayat› hesaba al›n-
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mam›fl olabilir, peygamberlik görevinden önceki yaflam›, gemi yapt›-
¤›ndaki zaman veya ömrünün sonlar› say›lmam›fl olabilir. 

Bâb 2. Mekârim Olan Ahlâk›, Kendisiyle ‹blis Aras›nda 
Cereyan Eden Olay Ve Evlâd›n›n Hâlleri Ve O’na 
Gelen Vahiy Ve O’ndan Sâdir Olan Hüküm Ve 
Dualar Ve Buna Benzer fieyler

Ayetlerden, ‹srâ suresi (17. Sure), 3. Ayette: “Ey Nûh'la beraber
gemiye bindirip kurtard›¤›m›z insanlar›n soyundan gelenler! fiüphe
yok ki Nûh, çok flükreden bir kuldu. ”der. 

Tefsiri: Tabrasî (rahmetullah) der ki; Nûh (as) “gerçekten flükre-
den bir kuldu”nun anlam› Nûh flüphesiz çok flükreden Allah kuluydu;
elbise giydi¤inde ya yemek yedi¤inde veya su içti¤inde Allah’a flükre-
derdi ve “elhamdu lillah (Hamd, övgü Allah’ad›r)” derdi. Denilir ki;
yeme ve içmenin bafllang›c›nda “bismillah”, bitiminde “elhamdulil-
lah” diye söylerdi. 

‹mam Ebu Abdullah Caferu’s-Sâd›k ve babas› ‹mam Muhammed
Bâk›r (aleyhimâ’s-selâm)’dan rivayet edilir ki; sabahlad›¤›nda ve gece-
ledi¤inde “Allahumme innî eflheduke enne asbaha ve emsâ biye min
ni’metin fiy dîni ev dunyâ feminke vahdeke lâ flerike leke, leke’l-ham-
du ve leke’fl-flukr bihâ ‘alâ hattâ tarzî ve baadi’r-r›zâ (Allah’›m! Ger-
çekten ben sana tan›kl›k ederim, dinde ve dünyada gündüz ve gece ba-
na verdi¤in nimetten ve tek ve orta¤›n olmad›¤›ndan dolay›, raz› ol-
man ve r›zandan sonra da sana hamd ve flükr ederim)” sözleri onun
flükrüydü. (Mecmâu’l-Beyân, c. 6, s. 396) 

1. ‘Uyûnu’l-Ahbâr (s. 209): ‹mam Aliyyu’r-R›zâ’dan üç isnadla
babalar›ndan ‹mam Ali (Zeynulâbidîn) bin Huseyin aleyhimu’s-se-
lâm’dan: “‹nsanlar üç fleyden üç fleyi ald›lar; sabr› Eyyüb’den, flükrü
Nûh’tan, hasedi de Yakub o¤ullar›ndan ald›lar”; dedi. 

2. ‘‹lelu’fl-fierâ’î, (s. 21): fieyh Sadûk babas›ndan, Saad’den, ‹bn-i
‹sâ’dan, Bizantî’den, Ebân bin Osman’dan, Muhammed bin Müs-
lim’den rivayetinde: ‹mam Ebu Cafer Muhammed Bâk›r aleyhisselâm
buyurdu: “Nûh’un fiükreden kul diye isimlendirilmesi, gece ve gündüz
“Allah’›m! Gerçekten ben birli¤ine ve orta¤›n olmad›¤›na tan›kl›k
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ederim ki, gece ve gündüz din ve dünya için bana nimet ve afiyet ver-
menden sana bizden raz› oluncaya kadar hamd ve flükr ederim” diye
dua ederdi. 

3. Tefsîru’l-Kummî (s. 337): fieyh Sadûk babas›ndan, Ahmed bin
Nazar’dan, Amr bin fiimr’den, Câbir’den Ebu Cafer Muhammed Bâk›r
(as)’dan naklederler. “”Nûh, sabahlad›¤›nda ve geceledi¤inde “din ya
dünyada bana verdi¤i nimetiyle gecelememden, birli¤ine ve orta¤› ol-
mad›¤›na tan›kl›k eder ve bundan dolay› O’na çok hamd ve çok flük-
rederim” dedi¤inden Allah “gerçekten o, flükreden kul idi” ayetini in-
dirdi”” demektedir. 

4. ‘‹lelu’fl-fierâ’î (s. 22; K›sasu’l-Enbiyâ s. 292): Dekkak, Esedî’den,
Sehl’den, Abdulazîm el-Hasenî’den: Ali bin Muhammed Askerî’den
(aleyhimâ’s-selâm) iflittim, diyor ki; “Nûh aleyhisselâm iki bin befl yüz
y›l yaflad›, Bir gün gemideyken rüzgâr›n esmesiyle ete¤i aç›l›nca avret
yeri göründü¤ünde Hâm ve Yafes güldüler; buna Sâm, ikisini de azar-
layarak gülmekten men etti ve her ikisine rüzgârdan aç›lan, Hâm ve
Tafes’in gördü¤ü yeri örtecek bir fley verdi. Nûh (as) uyand›¤›nda her
ikisinin güldü¤ünü görünce: “Bu nedir?” dedi. Sâm olandan haber ver-
di; Nûh (as) elini gö¤e kald›rarak dua ederek dedi ki; “ Allâh’›m!
Hâm’›n nesil suyunu de¤ifltir ki ondan ancak siyah renkliler gelsin; Al-
lâh’›m! Yafes’in sulbünün suyunu de¤ifltir” diye dua etti ve Allâh, her
ikisinin sulbünün suyunu de¤ifltirdi. Böylece bütün siyah renkliler
Hâm’›n neslinden geldi. Bütün Türk, Sakalibe, Yecüc ve Mecüc, Çin-
liler de bundan dolay› Yafes’in neslindendir. Bütün beyazlar›n hepsi de
Sâm’a mensuptur. Nûh (as), Hâm ve Yafes’e: “Her ikinizin zürriyeti,
k›yamete kadar Sâm’›n zürriyetinin “Havl” (hizmetinde veya köleli-
¤inde anlam›ndad›r) olmas›na karar verildi, çünkü, her ikinize de içer-
leyerek beddua ettim; bedduam›n iflareti kaybolmayacak; hay›r duam›n
iflareti de dünya durdukça Sâm’da belirecek. 

Diyorum ki; fieyh Tabrasî rahmetullah, bu haberi Kitabu’n-Nu-
buvvet’inde ayn› isnadla rivayet eder ve der ki; fieyh Ebu Cafer bin Bâ-
beveyh rahmetullah: “Bu haberde Yafes’ten bu flekilde bahsedilmesi
gariptir; bütün haberler bu anlamda rivayette yaln›z Hâm’dan söz eder-
ler” demekte ve babas›n›n avret yerinin görünmesine Hâm güldü¤ün-
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de Sâm ve Yafes’in bu yerde karfl›l›k verdi¤ini ve birlikte, Nûh (as) uy-
kudayken elbiseleriyle örttüklerinden dolay› sevap kazand›klar›n›;
Nûh (as) da Azîz ve celâlet sahibi Allâh’›n vahyi ile uyand›¤›nda
Hâm’›n yapt›¤›ndan dolay› lânetlendi¤ini ve beddua ald›¤›n› kaydet-
mektedir. (Mecmâ’u-l-Beyân, s. 435)

5. ‘‹lelu’fl-fierâ’î (s. 163): Hemdânî; Ali’den ve babas›ndan, ‹bn-i
Merrâr’dan, Yûnus’tan, El-‘Alâ’dan, Muhammed’den ‹mam Ebu Ab-
dullah Caferu’s-Sâd›k’tan (as) rivayetinde: “Babam (‹mam Muham-
med Bâk›r as) flöyle diyor: “Nûh (as) fidanla u¤rafl›rken yan›na ‹blis ge-
lerek üzüm asmas› olmas›n› istiyor ve bu a¤aç benimdir diyor. Nûh (as)
da ona “yalan söyledin deyince ‹blis: “Bundan benim pay›m var” de-
miflti. Nûh (as) da: ““Senin pay›n üçte ikidir, bundan üçte biri temiz-
di; “talâ’” (üzüm suyunun üçte ikisinin piflmesiyle geriye kalan› hamr’a
flaraba döner)”” olur demifltir. 

6. ‘‹lelu’fl-fierâ’î (s. 163): Vehb’e dayanarak flöyle dedi: ” “Henüz,
Nûh (as) gemiden ç›kmam›flt›, gemide yan›nda hurma, üzüm ve sair
yemifller bulunduruyor ve saati geldi¤inde onlardan yiyorlard›. Yan›n-
da üzüm asmas› da vard›. Sonunda bir fley oldu da üzüm asmas› Nûh
(as) onu bulam›yordu, ‹blis onu al›p saklam›flt›. Nûh (as) kalkarak ge-
miye girdi ve onu bulunca onunla birlikte olan melek: Otur ey Al-
lâh’›n peygamberi! Onu buldun”. Nûh (as) oturunca melek ona: “Se-
nin için onun suyunda bir orakla en iyi ortaklaflma”. Nûh (as): “Evet,
yedide biri onun, yedide alt›s› benim”. Melek ona: “‹yi, çünkü sen
muhsin (iyilik eden)’sin. Nûh (as): “Ona alt›da biri, bana alt›da befli”.
Melek ona: “‹yi, çünkü sen muhsinsin. Nûh (as): “Ona beflte biri, ba-
na beflte dördü”. Melek ona: “‹yi, çünkü sen muhsinsin. Nûh (as):
“Ona dörtte biri, bana dörtte üçü”. Melek ona: “‹yi, çünkü sen muh-
sinsin. Nûh (as): “Ona yar›s› ve bana yar›s›, tasarrufu da bende”. Me-
lek ona: “‹yi, çünkü sen muhsinsin. Nûh (as): “Bana üçte biri, ona üç-
te ikisi, raz› olursa”. Bunun üçte birinin üstünde piflmesi olursa bu da
‹blis’in pay›. Üçte birinin alt›nda olmas› hâlinde, bu da Nûh (as)’›n
pay› olup, bundan içmek helâl ve tayyib (temiz)’dir””. 

7. K›sasu’l-Enbiyâ aleyhimusselam: Sadûk’a dayanarak Muham-
med bin fiazân’dan, Ahmed bin Osmân’dan, Muhammed bin Muham-

Emine Gürsoy Naskali • 173



med bin el-Hâris’ten, Sâlih bin Sa’îd’den, ‘Abdulheysem’den, Müsey-
yeb’den, Muhammed bin Sâib’den, Ebû Sâlih’ten ‹bn-i ‘Abbâs radiyal-
lâhu ‘anhu’dan (bu hadîs Âmmî (Sünnî) kayna¤a dayan›r) ve ‹bn-i
‘Abbâs flöyle dedi: ‹blis Nûh (as)’a: “Senin için bende üstün gelmeyi
ö¤reneceksin el vard›r. Nûh (as): “Ve nedir sende bulunan el?”. ‹blis:
“Kavmin üzerinde davetin, Allâh onlar› toplu olarak helâk edinceye
kadar sürecek. Sende kibir, sende h›rs ve sende haset; kibir tafl›d›¤›m-
dan Âdem’e secde etmeyi b›rakt›m ve beni kâfir (inkârc›) yapt› ve tafl-
lanan fleytan olarak kararlaflt›r›ld›m. Sendeki h›rs, Âdem’e cennet mu-
bah idi ve bir tek a¤açtan yasaklanmas› ile ondan yemek h›rs› yüklen-
di. Sende hased de Âdem’in o¤lu, kardefline hased ederek öldürmesine
sebep oldu. Nûh da: Âdem o¤luna ne zaman güçlü oldu¤unu bana ha-
ber ver; deyince ‹blis: “öfkeli oldu¤unda” dedi. 

8. Kâfî (Furûu’l-Kâfî, c. 2, s. 189): ‘Alî bin ‹brahim, babas›ndan,
‹bn-i Ebî Nasr’dan, Ebân’dan, Zurâre’den, ‹mam Ebu Cafer Muham-
med Bâk›r (as) buyurdu ki: Nûh (as) gemiden inerken fidanlardan bir
fidan ki bu hurma fidan› idi (do¤ada ç›kmaktad›r) bunu dikti, sonra ai-
lesine döndü¤ünde ‹blis lanetullahi aleyh gelerek onu söktü. Sonra
Nûh (as) fidan›na geri döndü¤ünde onu sökülmüfl buldu, ‹blis’i de ya-
n›nda bulmuflken ona Cebrail (as) gelerek ‹blis lanetullahi aleyh bunu
söktü¤ünü haber verdi. Nûh (as) ‹blis lanetullahi aleyh’e; “ve ben Val-
lahi iddia etmiyorum hatta dikti¤imi de söktü¤ümü de, dikti¤im fida-
n› ve ondan olan› seviyorum” dedi. ‹blis lanetullah: “ ve ben Vallahi
onun iddias›nda de¤ilim hatta söktü¤ümü de demiyorum” dedi ve “ba-
na ondan bir pay ver”, Cebrail (as) ona: “Ondan ona üçte birini ver,
raz› olmaktan kaç›n›rsa yar›s›n›, bundan da raz› olmazsa Nûh (as) art-
t›rmaktan kaç›nd›. Cebrail (as): “Ya resulallah! Senin ihsan›n en iyisi-
dir. Nûh (as) kendisine Allah taraf›ndan sultanl›k yetkisi verildi¤ini
bilerek ona üçte iki pay verdi. Bunun üzerine ‹mam Ebu Cafer Mu-
hammed Bâk›r (as): “Ondan meyve suyu al›narak piflirilmesine kadar
yenilip içilmesiyle o anda fleytan›n üçte ikilik nasibi gitmifl olur” diye
buyurdu. 

9. Kâfî (Furûu’l-Kâfî, c. 2, s. 189): Ebû ‘Ali el-Efl’ârî, Hasan bin
Ali Kûfî’den, Osmân bin ‹sâ’dan, Sa’îd bin Yesâr’dan, ‹mam Ebû Ab-
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dullah Caferu’s-Sâd›k’tan rivayette buyurdu: “‹blis, Nûh (as) ile kerem
konusunda dalafl›rken Cebrail (as) gelip ona: “Gerçekten bu hakt›r ki
ona üçte birini vermek, ‹blis raz› olmazsa yar›s›n› vermek, sonra raz› ol-
mazsa Cebrail atefle pay ç›karm›flt› üçte ikisi yand›rd›¤›nda geriye üçte
biri kald›; ateflte yanan onun pay› ve kalan da senin pay›n ya Nûh” de-
di. 

Bâb 3. Nûh (As)’›n Kavmi Üzerine Peygamber Olma Bi’seti 
Ve Tufan K›ssas›: 

Ârâf suresi (7. Sure) 59-64. Ayetlerde: “Andolsun ki Nûh'u, kav-
mine peygamber olarak gönderdik de ey kavmim dedi, Allah'a kulluk
edin, ondan baflka bir mabudunuz yoktur. fiüphe yok ki ben, büyük bir
günün azâb›na u¤rayaca¤›n›zdan korkuyorum. (59) Kavminden ileri
gelenler, flüphe yok ki dediler, biz seni apaç›k bir sap›kl›k içine dalm›fl
görmedeyiz. (60) O, ey kavmim dedi, bende sap›kl›k yok, fakat ben,
âlemlerin Rabbinden gelen bir elçiyim. (61) Rabbimin bildirdi¤i ha-
berleri size tebli¤ etmede ve size ö¤üt vermedeyim ve Allah bana bil-
diriyor da sizin bilmedi¤iniz fleyleri biliyorum ben. (62) Sizi korkut-
mak, sak›nman›z› temin etmek ve böylece de rahmete nâil olman›z›
sa¤lamak için içinizden birisine Rabbinizden vahiy gelmesine flafl›yor
musunuz? (63) Fakat onlar, onu inkâr ettiler, yalanc› sayd›lar, biz de
onu ve onunla berâber gemide bulunanlar› kurtard›k ve âyetlerimizi
yalanlayanlar› suya bo¤duk. fiüphe yok ki onlar kör bir kavimdi. (64)” 

Yûnus Suresi (10. Sure), 71-74. Ayetlerde: “Oku onlara Nûh k›s-
sas›n›. Hani kavmine, ey kavmim demiflti, aran›zda bulunmam ve Al-
lah'›n âyetleriyle ö¤üt vermem a¤›r geliyorsa size, ben Allah'a dayan-
m›fl›m, siz de, ortaklar›n›z da toplan›n, ne yapaca¤›n›z› kararlaflt›r›n,
sonradan da yapt›¤›n›z fley, sizi kederlendirmesin, sonra karar›n›z› bil-
dirin bana ve hiç mühlet de vermeyin. (71) Yüz çevirirseniz zâten siz-
den bir mükâfât istemem, benim mükâfât›m, ancak Allah'a âit ve
Müslümanlardan olmam emredildi bana. (72) Derken onu yalanlad›-
lar da onu ve onunla berâber gemide bulunanlar› kurtard›k ve onlar›
hükümdâr ettik ve delillerimizi yalanlayanlar› sulara bo¤duk, bak da
gör, korkutulanlar›n sonlar› ne oldu. (73) Ondan sonra da insan top-
luluklar›na peygamberler gönderdik, apaç›k delillerle geldikleri halde
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önceden yalanlad›klar› fleylere bir türlü inanmad›lar. ‹flte biz, haddini
aflanlar›n gönüllerini böyle mühürleriz. (74)”

Hûd Suresi (11. Sure), 25-48. Ayetlerde: “Andolsun ki biz Nûh'u,
kavmine gönderdik de flüphe yok ki dedi, ben, size apaç›k bir korkutu-
cuyum. (25) Ancak Allah'a kulluk edin, çünkü gerçekten de elemli bir
günün azâb› gelip çatacak size, bundan korkuyorum ben. (26) Kavmin-
den ileri gelen kâfirler dediler ki: «Biz seni sadece bizim gibi bir insan
olarak görüyoruz. Bizden, basit görüflle hareket eden alt tabakam›zdan
baflkas›n›n sana uydu¤unu görmüyoruz. Ve sizin bize karfl› bir üstünlü-
¤ünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizin yalanc›lar oldu¤unuzu düflünüyoruz.
» (27) Nûh, ey kavmim dedi, ya ben Rabbimden apaç›k bir delille gel-
miflsem ve kat›ndan bana bir rahmet vermiflse, fakat bunu, siz görmü-
yorsan›z. ‹stemedi¤iniz halde kabûl etmeniz için de sizi zorlayacak m›-
y›m ki? (28) Ey kavmim, bu yüzden bir mal da istemem sizden; ecrim,
ancak Allah'a ait ve ben, inananlar› kovacak da de¤ilim; flüphe yok ki
onlar, Rablerine kavuflacaklar, fakat sizi görüyorum ki bilgisiz bir kavim-
siniz. (29) Onlar› kovarsam ey kavmim, Allah'tan baflka kim yard›m
eder bana, hiç de mi düflünmezsiniz? (30) Ve ben, Allah'›n hazîneleri
yan›mda demedi¤im gibi gayb› bilirim de demiyorum ve ben bir mele-
¤im gibi bir söz de etmiyorum, fakat sizin gözünüze hor görünenler hak-
k›nda, Allah onlara hiçbir sûretle ve kesin olarak bir hay›r vermez de
diyemem. ‹çlerinde ne var, Allah daha iyi bilir. Ancak onlar› kovar,
haklar›nda bu çeflit sözler söylersem mutlaka zulmedenlerden olurum.
(31) Yâ Nûh dediler, gerçekten de bizimle u¤raflmadas›n ve u¤raflman-
da ileri de gittin, gerçeklerdensen hadi, tehdit edip durdu¤un azâba u¤-
rat bizi. (32) Nûh, dilerse dedi, Allah u¤rat›r ancak o azâba sizi ve onu
âciz bir hâle getiremezsiniz siz. (33) Azg›nl›¤›n›za karfl›l›k Allah sizi he-
lâk etmeyi murâd etmiflse ö¤üt vermek istesem de ö¤üdüm bir fayda ver-
mez size. Odur Rabbiniz ve dönüp onun tap›s›na varacaks›n›z. (34)
Yoksa kendisi uyduruyor bunlar› m› diyorlar. De ki: E¤er uyduruyorsam
benim suçum, bana âit ve ben sizin yapt›¤›n›z suçlardan uza¤›m. (35)
Nûh'a, kavminden inananlardan baflkalar› kesin olarak inanmayacak,
art›k sen de onlar›n yapt›klar› ifller yüzünden kederlenme diye vahye-
dildi. (36) Nezâretimiz alt›nda ve vahyimize uyarak bir gemi yap, zul-
medenler için af dileme benden, flüphe yok ki sularda bo¤ulacak onlar.

176 • Nuh Kitab›



(37) Gemiyi yapmaya koyulmufltu ve kavminin ileri gelenleri, yan›n-
dan geçerken alay ediyorlard› onunla, o da, alay ediyorsunuz bizimle
ama diyordu, siz nas›l alay ediyorsan›z biz de sizinle öyle alay edece¤iz.
(38) Art›k, u¤rayan› hor hakir edecek azâb›n kime gelip çataca¤›n› ve
daimî azâba kimin u¤rayaca¤›n› yak›nda bilir, anlars›n›z. (39) Sonucu
emrimiz gelip tand›r›n alt›ndan su kaynamaya bafllay›nca her mahlûk-
tan birer çifti ve helâki taktîr edilenden baflka âilenden olanlar› ve ina-
nanlar› gemiye yükle dedik; zâten maiyetinde bulunan inanm›fl kifliler
de pek azd›. (40) Ve Nûh, binin gemiye dedi; ak›p gitmesi de Allah
ad›ylad›r onun, durmas› da. fiüphe yok ki Rabbim, suçlar› örter, rahîm-
dir. (41) Gemi, içindekilerle da¤lar gibi dalgalar üstünde ak›p gidiyor-
du. Nûh, kendisinden çekilip ayr› bir yerde bulunan o¤luna o¤ulcu¤um
dedi, bin sen de bizimle ve kâfirlerle berâber olma. (42) O, da¤da bir
yere s›¤›n›r›m ben dedi. Nûh, bugün dedi Allah'›n ac›d›¤› kiflilerden
baflka onun emrinden kurtulacak yok ve derken aralar›na bir dalgad›r
giriverdi ve o da bo¤ulanlara kat›ld›. (43) Ve dendi ki: Ey yeryüzü, em
suyunu ve ey gök kes ya¤murunu ve su emildi ve ifl yap›ld› bitti ve otur-
du Cûdi'ye gemi ve uzakl›k denildi, zulmeden toplulu¤a. (44) Nuh Rab-
bine dua edip dedi ki: «Ey Rabbim! fiüphesiz o¤lum da ailemdendir. Se-
nin vâdin ise elbette hakt›r. Sen hakimler hakimisin. » (45) Dedi ki: Yâ
Nûh, o, kesin olarak senin âilenden de¤il, çünkü o, kötü bir ifl iflledi.
Art›k bilmedi¤in fleyi isteme benden flüphe yok ki bilgisizlerden olma-
man için ö¤üt vermedeyim sana. (46) Nûh, Rabbim dedi, bilmedi¤im
fleyi senden istemekten, gene sana s›¤›n›r›m ve beni yarl›gamazsan, ba-
na ac›mazsan ziyankârlardan olurum ben. (47) Dendi ki: Nûh, sana ve
seninle berâber bulunanlardan türeyecek ümmetlere bizden gönderilen
esenlikler ve bereketlerle in gemiden. Onlardan türeyecek ümmetler
içinde öyleleri de var ki onlar› da bir müddet faydaland›racak, geçindi-
rece¤iz de sonra bizden elemli bir azâba u¤rayacakt›r onlar. (48)”

Enbiyâ Suresi (21. Sure), 76-77. Ayetlerde: “Ve Nûh da bundan
önce hani nidâ etmiflti de duâs›n› kabûl etmifltik, onu ve âilesini, yü-
rekleri bile yakan pek büyük bir dertten kurtarm›flt›k. (76) Ve delille-
rimizi yalanlayan bir toplulu¤a karfl› yard›m etmifltik ona; gerçekten de
kötü bir topluluktu onlar ve bu yüzden hepsini de sulara bo¤mufltuk.
(77)” 
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Mu’minûn Suresi (23. Sure), 23-30. Ayetlerde: “Ve andolsun ki
Nûh'u kavmine gönderdik de ey kavmim dedi, kulluk edin Allah'a,
size yoktur ondan baflka bir mâbut, hâlâ m› çekinmeyeceksiniz? (23)
Kavminin ileri gelenlerinden kâfir olanlar, bu dediler, sizin gibi bir
insandan baflka bir fley de¤il, size üstün olmay› dilemekte ve Allah
isteseydi melekleri indirirdi, fakat bizden önce gelip geçen atalar›m›z
zaman›nda da böyle bir fley oldu¤unu duymad›k biz. (24) Bu, delili-
¤e tutulmufl bir adam ancak, art›k bir zamana dek gözetleyin bunu.
(25) Nûh, Rabbim dedi, beni yalanlamalar›na karfl› sen yard›m et
bana. (26) Derken ona, nezâretimiz alt›nda ve vahyimize uyarak bir
gemi yap diye vahyettik; derken emrimiz gelip tand›r›n alt›ndan su
kaynamaya bafllay›nca her mahlûktan birer çifti ve helâki takdîr edi-
lenden baflka âilenden olanlar› gemiye yükle ve zulmedenler hakk›n-
da bana söz söyleme, flüphe yok ki onlar garkolacaklar dedik. (27)
Sen ve seninle berâber bulunanlar, gemiye oturunca da hamdolsun
Allah'a ki de, bizi zâlim topluluktan kurtard›. (28) Ve de ki: Rabbim,
beni kutlulukla indir ve sensin indirenlerin en hay›rl›s›. (29) fiüphe
yok ki bundan deliller var elbet ve flüphesiz ki biz, insanlar› deneriz.
(30)”

fiuârâ Suresi (26. Sure), 105-122. Ayetlerde: “Nûh kavmi de pey-
gamberleri yalanlad›. (105) Hani, kardeflleri Nûh, onlara demiflti ki:
Hâlâ m› çekinmezsiniz? (106) fiüphe yok ki ben, size emin bir peygam-
berim. (107) Art›k Allah'tan çekinin ve itâat edin bana. (108) Ve
ben, tebli¤ime karfl›l›k bir mükâfât istemem sizden, benim mükâfât›m,
ancak âlemlerin Rabbine âit. (109) Art›k Allah'tan çekinin ve itâat
edin bana. (110) Dediler ki: Sana, afla¤›l›k kifliler uymufl, biz de mi ina-
nal›m sana? (111) Nûh, benim onlar›n yapt›klar›na dâir bir bilgim yok
dedi. (112) Onlar›n hesâb› ancak Rabbime âittir e¤er anlarsan›z. (113)
Ve ben, inananlar› kovamam. (114) Ben ancak, apaç›k bir korkutucu-
yum. (115) Ey Nûh dediler, bu iflten vazgeçmezsen seni mutlaka taflla-
r›z. (116) Rabbim dedi, gerçekten de kavmim, yalanlad› beni. (117)
Sen, onlarla benim aramda hükmet ve beni de kurtar, inananlardan
benimle berâber bulunanlar› da. (118) Derken onu da o dopdolu ge-
miyle kurtard›k, onunla berâber bulunanlar› da. (119) Sonra da onlar-
dan baflka geri kalanlar› sulara garkettik. (120) fiüphe yok ki bunda bir
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delil var, fakat halk›n ço¤u inanmaz. (121) Ve flüphe yok ki Rabbin,
elbette üstündür, rahîmdir. (122) 

‘Ankebut Suresi (29. Sure), 14-15. Ayetlerde: “Ve andolsun ki biz
Nûh'u, kavmine gönderdik de aralar›nda tam bin y›ldan elli y›l eksik
bir müddet kald›; derken onlar› tufan helâk etti ve onlar zâlimlerdi.
(14) Onu ve gemidekileri kurtard›k ve bunu, âlemlere ibret olarak
yapt›k. (15)”

Saffât Suresi (37. Sure), 75-82. Ayetlerde: “Ve andolsun ki Nûh,
bize nidâ etmiflti, biz de ne güzel icâbet etmifltik. (75) Ve onu ve âile-
sini, pek büyük bir s›k›nt›dan kurtarm›flt›k. (76) Ve soyunu, yeryüzün-
de kalan bir soy haline getirdik. (77) Ve sonradan gelenler aras›nda da
ona iyi bir ad, san verdik. (78) Selam (esenlik) Nûh'a âlemler içinde.
(79) fiüphe yok ki biz, böyle mükâfatland›r›r›z iyilik edenleri. (80)
fiüphe yok ki o, inanan kullar›m›zdand›. (81) Sonra da öbürlerini su-
lara bo¤duk. (82)”

Zâriyât Suresi (51. Sure), 46. Ayette: “Ve daha önce de Nûh kav-
mi ki flüphe yok, onlar, buyruktan ç›km›fl bir topluluktu. (46)”

Kamer Suresi (54. Sure), 9-17. Ayetlerde: “Onlardan önce Nûh
kavmi de kulumuzu yalanlam›flt› ve delil dediler ona, pek fenâ incitti-
ler onu. (9) Derken Rabbine duâ etti: fiüphe yok ki altoldum ben, ar-
t›k sen yard›m et bana. (10) Derken açt›k göklerin kap›lar›n› da flar›l
flar›l ard› gelmez ya¤murlar ya¤d›rd›k. (11) Ve yerden de sular f›flk›rt-
t›k, derken sular, mukadder bir emre göre birleflti. (12) Ve onu, tahta-
lardan yap›lm›fl ve m›hlarla kenetlenmifl bir gemide tafl›d›k. (13) Gö-
zümüzün önünde ak›p giderdi; bir mükâfatt› nankörlük görene. (14)
Ve andolsun ki bir delil olarak b›rakt›k onu, fakat bir ibret alan m› var?
(15) Derken nas›ld› azâb›m benim ve korkutufllar›m? (16) Ve andolsun
ö¤üt ve ibret için Kur'ân'› kolaylaflt›rd›k, fakat bir ibret alan m› var?
(17)”

Tahrîm Suresi (66. Sure), 10. Ayette: “Allah, kâfir olanlara,
Nûh'un kar›s›yla ve Lût'un kar›s›yla örnek getirmededir; ikisi de, temiz
kullar›m›zdan ikisinin nikâh› alt›ndayd›, derken onlara karfl› hâinlikte
bulundular da o iki temiz kul, hiçbir sûretle onlar› kurtaramad› Al-
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lah'›n cezâs›ndan ve onlara girin denildi atefle, girenlerle berâber.
(10)”

Hâkka Suresi (69. Sure), 11-12. Ayetlerde: “fiüphe yok ki ak›p gi-
den gemide tafl›d›k sizi sular köpürüp coflunca. (11) Bu, size bir ö¤üt ve
ibret olsun ve belleyip unutmayan kulaklarda kals›n diye. (12)”

Nûh Suresi (71. Sure), 1-28. Ayetlerde: “fiüphe yok ki biz, onlara
elemli bir azap gelmeden korkut kavmini diye göndermifltik Nûh'u,
kavmine. (1) Demiflti ki: Ey kavmim, ben, sizi apaç›k bir korkutucu-
yum. (2) 

Gayr› kulluk edin Allah'a ve çekinin ondan ve itâat edin bana
da. (3) Suçlar›n›z› yarl›gas›n ve sizi, muayyen bir vakte dek geciktir-
sin. fiüphe yok ki Allah'›n takdîr etti¤i vakit geldi mi gecikmesine
imkân yoktur e¤er biliyorsan›z. (4) Rabbim demiflti, ben kavmimi ge-
ce ve gündüz ça¤›rd›m. (5) Benim ça¤›rmam, ancak onlar›n kaçma-
s›n› artt›rd›. (6) Ve gerçekten de ben, onlar›, sen yarl›gayas›n, suçla-
r›n› örtesin diye ne vakit ça¤›rd›ysam parmaklar›yla kulaklar›n› t›ka-
d›lar ve elbiselerine büründüler ve ›srâr ettiler ve ululand›kça ululan-
maya kalk›flt›lar. (7) Sonra onlar›, gerçekten de yüksek sesle ça¤›r-
d›m. (8) Sonra aç›¤a vurup yayd›m onlara ve gizlice konufltum, davet
ettim onlar› da. (9) Dedim ki: Rabbinizden yarl›ganma dileyin, flüp-
he yok ki o, bütün suçlar›, tamâm›yla örter (Gaffâr’d›r). (10) Size
gökten faydal› ve bol ya¤murlar yollar. (11) Ve size, mallar, o¤ullar
vererek yard›m eder ve size ba¤lar, bahçeler halk eder ve ›rmaklar ya-
rat›r. (12) Ne oldu size ki Allah'›n, büyük, ulu ve flerefli bir mâbûd
oldu¤unu ummuyorsunuz? (13) Ve halbuki o, sizi halden hâle koya-
rak halk etmifltir. (14) Görmez misiniz Allah, nas›l da gökleri yedi
kat yaratm›flt›r. (15) Ve o göklerde, aya bir ›fl›k vermifl ve günefli de,
her yan› ayd›nlatan bir ç›ra¤ olarak halk etmifltir. (16) Ve Allah, yer-
yüzünden size nebatlar bitirmifltir. (17) Sonra da sizi gene oraya yol-
lar ve oradan ç›kar›r. (18) Ve Allah, yeryüzünü size bir döfleme, bir
yayg› olarak yaratm›flt›r. (19) Oradaki genifl genifl yollara dal›p gidin
diye. (20) Nûh demiflti ki: Rabbim, flüphe yok ki onlar, bana isyân et-
tiler ve mal› ve evlâd›, ancak ziyan›n› artt›r›p duran kifliye uydular.
(21) Ve pek büyük düzenler kurmaya girifltiler. (22) Ve sak›n dediler,
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mâbutlar›n›z› b›rakmay›n, hele ne Vedd'i b›rak›n, ne Suvâ'›, ne de
Yagûs'u ve Yaûk'u ve Nesr'i. (23) Ve andolsun ki bunlar, birçok kifli-
leri do¤ru yoldan ç›kard›lar ve zâlimlerin, ancak sap›kl›¤›n› artt›r.
(24) Suçlar› yüzünden de bunlar, sulara bo¤uldular da atefle at›ld›lar,
derken Allah'tan baflka bir yard›mc› da bulamad›lar. (25) Ve Nûh,
demiflti ki: Rabbim, yeryüzünde kâfirlerden bir tek kifli bile b›rakma.
(26) fiüphe yok ki onlar› b›rakacak olursan kullar›n› yoldan ç›kar›r-
lar ve ancak gerçekten sapan ve iyiden iyiye kâfir olan evlâtlar yetifl-
tirirler. (27) Rabbim, benim suçlar›m› ört ve anam›n, babam›n ve
inanarak evime kimler girdiyse onlar›n ve erkek, kad›n bütün ina-
nanlar›n suçlar›n› ve zâlimleri de ancak mahvet, helâk vesîlelerini
artt›r onlar›n. (28)”

Tefsîri: Tabresî rahmetullah flöyle dedi: “Andolsun Nûh’u kavmi-
ne resul olarak gönderdik” ayetinde O Nûh, Melek (kitapta böyle ya-
z›lsa da do¤rusu Lemek’tir; “lam” ve “mim” harflerinde göçüflme ol-
mufltur.) o¤ludur; o da Metuflaleh’in o¤lu, o da Ehnuh’un yani ‹dris
(as)’d›r. Nûh (as) ‹dris (as)’dan sonraki ilk nebidir. Denilir ki, Nûh
(as) marangozdu ve Âdem (as)’›n ölümü y›l›nda veya Âdem (as)’›n
ölümünden önce ilk bin y›l›nda do¤du¤u ikinci bin y›l›nda peygamber
oldu¤u ve dört yüzüncü evlad› oldu¤u söylenmektedir. (Ya’kûbî: Nûh
(as) için üç yüz k›rk dört y›l›nda olaca¤›n›, sonra ikinci binde peygam-
ber oldu¤unu; Mes’ûdî de ‹sbâtu’l-Vasiyye’de “Âdem ile Nûh aras›nda
on gün, aralar›ndaki y›llar›n iki bin sene ve iki yüz k›rk iki sene oldu-
¤u rivayet edilir” demifltir). 

Denilir ki, Nûh (as) peygamberli¤inin bi’setinde (görevlendiril-
mesinde) elli y›l töhmet alt›ndayd› ve kavmi aras›nda elli y›l hariç bin
y›l kald›. Bu bin üç as›r onlardan kaçmas›na kadar, onlar› yaflatmas› ve
ömür sürmelerinde gece ve gündüz davet etmesi bundan fazla olmad›.
Kavmine dalgalar vurup örtünceye kadar “Allah’›m! Kavmime hidayet
et (do¤ru yolu göster), çünkü onlar bilmiyorlar” dedi. Sonra onlar› Al-
lah’a flikâyet etti¤inden dünya suya bo¤uldu ve bundan sonra doksan
y›l yaflad›. (Mes’ûdî, ‹sbâtu’l-Vasiyye’sinde gemiden ç›kt›ktan sonra befl
yüz y›l yaflad› der. Birinci bâbta geçen iki sözde uygunluk yoktur ve mu-
sannif burada ikinci sözü uygun bulur)
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Bunun gibi, ayn› flekildeki rivayetler çoktur. “Ben korkmaktay›m”
derken ancak kesinlik yoktur, çünkü inanmalar› için izin verilmiflti.
“Mele’e dedi ki” ifadesinde mele’e kavminden hangi cemaattir denil-
di¤inde bunlar eflrâf ve reisler olmaktad›r. “ben görmekteyim” dedi¤in-
de kalb ile mi, göz ile mi, yoksa rey ile mi denildi¤inde bunun mânâs›
“zan” olmaktad›r. “Allah’tan ö¤reniyorum” dedi¤inde hangi s›fat›n-
dan, birli¤inden (tevhîdinden), adaletinden, hikmetinden ya da di-
ninden ya kudretinden, sultanl›¤›ndan ve fliddetinin sonucundand›r.
“Size zikir geldi¤inde” ifadesindeki “zikir” beyan veya nübüvvet, risa-
let’tir. “fiüphesiz onlar haktan uzak ‘ammi kavim idiler”de “‘ammi” ca-
hillik yolundan gidenler demek. ‘ammi adam denildi¤inde kalbi kör,
â‘mâ adam denildi¤inde görmekte âmâ demektir. (Mecmâ’ul-Beyân, c.
4, s, 433-434)

Vehb bin Munebbih’ten rivayet edilen hadiste (Geçen bâbda ay-
r›nt›l› olarak geçmiflti) “Nûh (as) ‹dris (as)’ten sonra Allah’›n gönder-
di¤i ilk nebi idi. Bu¤day benizli (esmere yak›n) idi. Uzunca baflta ince
yüzlüydü, iri gözlüydü. ‹nce bacakl›, uzun boyluydu. Kavmini Allah’a
davette onlardan üç kufla¤›n yok olmas›na kadar, her kufla¤›n y›l› daha
fazla de¤il, tu¤yan etmelerine (azmalar›ma kadar) üç yüz y›l olmak üze-
re gizli ve aç›k ça¤›rd›. 

Onlardan önce Allah’a itaat eden kuflak gelmiflti. Onlardan bir
adam, henüz küçük yaflta olan o¤lunu alarak gelip, Nûh’un bafl ucuna
dikilerek “o¤ulcu¤um! Benden sonra sa¤ kal›rsan bu deliye uyma dedi.
Nûh (as)’a ba¤›r›p ça¤›rmaya, ona vurmaya, kula¤›n› kanat›ncaya, ba-
y›lt›ncaya, ne yapaca¤›n› bilmeyinceye kadar dövdüler. Evini tafllad›-
lar, kap›y› da üzerine kapad›lar. Bunun üzerine Allahu Teâlâ: “Herkes
iman etmifl olsa da o asla inanmayacak” dedi. Bundan önce kavmine
kabul edilecek beddua etmemiflti. “Rabbim! Yeryüzüne damlalar serp-
me” diye dua etti. K›rk y›l erkeklerin sulbu gelmedi, kad›nlar› do¤um
yapamad›. Bu k›rk y›lda mallar›n› kaybettiler, s›k›nt› ve belaya u¤rad›-
lar. Sonra Nûh (as): ”Rabbinize isti¤far edin, zira O ba¤›fllayand›r” de-
di. Azarlay›p uyarmak için korkutsa da ancak inkârlar› ço¤ald›. Henüz,
iman etmemelerinden olan kusurlar›ndan, sözlerinden ve beddualar›n-
dan ümidini kesmemiflti. “‹lâhlar›n›z› artt›r›p yaymay›n, Ved’i de” de-
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di. Hatta, Allah, onlar›n tap›nd›klar› ilahlar›n› da suda gark etti. Nûh
(as), gemiden ç›kt›ktan sonra da insanlar, Nûh kavminin isimlendirdi-
¤i putlara tapt›lar. Yemen halk› Yagûs ve Ya’ûk’a, Dumetu’l-Cendel
halk› Ved’e, Himyer halk› Nesr adl› puta Henzel de Suvaa adl› puta ‹s-
lâm’›n gelip de bunlar› yok etmesine kadar tap›yorlard›. (Mecmâ’ul-
Beyân, c. 4, s. 435)

Bu bâbda ayetlerde geçen kelimelerin ne anlamlara geldi¤ini
aç›klarken verilen rivayetler, önceki bâblardaki rivayetlerin tekrarlar›
olmaktad›r. Bunun yan›s›ra ayetlerde verilen bilgileri k›ssa olarak tek-
rar etmektedir. 

Hz. Nûh (as), kavmi içinde o kadar uzun yaflarken üç kufla¤a pey-
gamber olarak tebli¤de bulunmufl, kendisine ço¤unlu¤u yoksul kimse-
ler ba¤lanm›fl oldu¤u anlat›lmaktad›r. Bu esnada, bir an önce kurtulu-
flu dileyenlere hurma ekmelerini söyler. Bir hurma a¤ac› elli y›l sonra
ürün verir. Hurmalar›n olgunlaflt›¤›n› söylediklerinde bir daha ekmele-
rini söyler, yine elli y›l geçer; bu hurma olay›n›n yedi kere tekrarlan›r.
Bu s›navda sabr› tükenenler Hz. Nûh’u her defas›nda terk etmeye bafl-
larlar. En sonunda sad›k kalanlar, her ne olursa olsun sana ba¤l›y›z der-
ler. Bunun üzerine gemisini yapmaya bafllar. Karada, su yokken gemi
yapmas›na, önce kavminin ileri gelenleri olmak üzere alaya al›rlar,
hatta Hz. Nûh’u döverler, üç gün kula¤›ndan kan gelir. Alaylar›nda
marangoz mu oldun, karada gemi mi yürüteceksin, gemicili¤e mi he-
veslendin gibi ifadeler kullan›rlar. Geminin yap›ld›¤› yerin, Irak’ta bu-
lunan Kufe Mescidi’nin oldu¤u yer oldu¤u rivayet edilmektedir. Hasan
(Hasan Basri olmal›, çünkü ilk müfessirlerdendir ve bu tefsir Ehl-i
Sünnet kayna¤›d›r); geminin boyunun 1000 zira’ (zira’, do¤al ölçü bi-
rimi olup el parmaklar› ucundan kolun dirse¤ine kadard›r), geniflli¤i
600 zira’dir. Katade (Ehli Süünet Kayna¤›)’ye göre boyu 300 zira’, ge-
niflli¤i 500 zira’, yüksekli¤i 30 zira’d›r ve kap›s› da yan taraftad›r. ‹bn-i
Abbas’a göre de gemi, üç katl› olup, ilk girifl kat›nda vahfli ve sürüngen
hayvanlar, ikinci katta evcil hayvanlar, üçüncü katta da insanlar yer
almaktad›r. Gemi sac a¤ac›ndan, yani Hindistan’da yetiflen a¤açtand›r
(sandal a¤ac› olsa gerek). Kimi rivayetlere göre de boyu 2200 zira’, ge-
nifllik 800 zira’, yükseklik de 80 zira’ olmaktad›r. On iki ‹mam’›n seki-
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zincisi olan Hz. Aliyyu’r-R›za’dan gelen rivayete göre de boyu 800, eni
500, yüksekli¤i de 80 zira’d›r. 

Gemi tamamlan›nca Hz. Nûh, hayvanlar› Süryanî diliyle ça¤›r›r,
gelen hayvanlardan her cinsten ilk gelenlerden birer çift al›r. Hayvan-
lar için 90 oda oldu¤u da rivayetler aras›ndad›r. ‹nsanlardan Hz. Nûh
ailesinden kar›s› ve di¤er gemiye binmeyen o¤lu Ken’an, di¤er ad›yla
Yam d›fl›nda, o¤ullar› Sâm, Hâm ve Yafes ile ailesi ile seksen kadar
adam binerler. ‹nsanlar üst kattad›r ve yiyeceklerini de yanlar›na al-
m›fllard›r. 

Bu arada hayvanlarla ilgili baz› rivayetler vard›r: kedi ve fare her
ikisi de h›rs›z hayvan ve bunlar tek olarak gemiye girerler. Hz. Nûh, fi-
lin aln›n› okflay›nca aks›rmas›ndan domuz olur. Domuzun aln›n› okfla-
y›nca aks›rmas›ndan farenin efli, arslan› veya pars› okflay›nca aks›r›¤›n-
dan kedinin efli olur. Farenin çiftleflmesinden çok yavrular› olunca ge-
mide bulunanlar rahats›z olurlar. Keçi gemiye binerken kuyru¤unu
utanmadan kald›r›p pisletince ömür boyu avret yeri aç›kta kal›r. Koyu-
nun kuyru¤unu Hz. Nûh okflad›¤›ndan, di¤er hayvanlar gibi kuyruk,
avret yerini kapatmaktad›r. Eflek, bacak aras›nda saklanm›fl fleytandan
dolay› girmek istemese de sonunda her ikisine de izin verilir. Bu olay-
lardan sonra görüler cin cinsinden olan yarat›klar, görünmez hâle ge-
lirler. 

Kufe’de bulunan Tand›r (f›r›n), üzeri çamurla kapat›lm›fl olmas›-
na ra¤men su f›flk›r›r, di¤er p›narlar da coflarken durmak bilmez ya¤mur
bafllar. Gemiye binilen ilk gün Receb ay›na denk geldi¤inden, o gün
oruç tutarlar. Hz. Nûh’un efli, peygamber olan efline uymayarak hain
olur ve tufanda helak oldu¤u gibi, o¤lu Yam veya Ken’an’da yüksek bir
da¤a ç›kar kurtulurum diyerek babas›n› dinlemez. Bunun üzerine
Ken’an’a münaf›kl›k etti ya da kâfir oldu denilir. Kur’ân’da Hz. Nûh’a
“o senin ehlinden de¤ildir” denilir. Bu su bask›n›na “tufiy” (sar›p sar-
malamak) kökünden, yeryüzünü ve en yüksek da¤lar› da sar›p sarmala-
d›¤› için “tûfân” denmifltir. Sular en yüksek da¤dan 15 veya 30 zira’
yükselir. Tûfân’dan Kâbe korunmufltur. Ya¤›fl k›rk gün sürdükten son-
ra, p›narlar suyunu çeker, gök de ya¤›fl›n› durdurur, sular buharlafl›p gö-
¤e ç›karlar. O zaman gökkufla¤› belirir. Bu Allah’›n kullar›yla aras›nda-
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ki ahit olup bir daha böyle felaketin olmayaca¤›na, felaketten inanan-
lar›n korunaca¤›na alamet oldu¤u belirtilir. Bu yay›n okunun ve geril-
mesinin olmamas› bar›fl ifadesidir. Gemi bir müddet Musul yak›nlar›n-
da oldu¤u belirtilen Cudi da¤›na konar. Sular baz› yerlerde deniz mey-
dana getirirler. Irak’›n oldu¤u yerde Ney denizi oluflur; burada kumla-
r›n y›¤›lmas›yla kum tepesi de bir ada gibi ortaya ç›kar, Bu y›¤›lmaya
“cef” derler ve Ney ile Cef kelimelerinin birleflmesinde “Necef” ad›n›n
türedi¤i belirtilir. Art›k burada konaklam›fllard›r. Gemiden inince nor-
mal hayata dönülür. Hz. Nûh, bundan sonra hurma ve üzüm asmas› ye-
tifltirmekle u¤rafl›r. 

O¤ullar› olan Sâm’dan beyaz ›rk Arap, Rum, Acem gruplar› türer
ki bunlara Sâmî denir. Hâm’dan siyah ›rk olan Sudan, Habefl ve Zen-
ci ve di¤er insanlar türer. Yafes’ten de Türk, Çinli, Sekalibe, Yecuc ve
Mecuc kavimleri gelmektedir. 

Sekalibe kelimesi, 10. yüzy›l Arapça metinlerde, henüz ‹slâmiyeti
kabul etmifl, Hazar Ka¤anl›¤› bölgesinde yaflayan halklara verilmifl ad
olup bu isim Ahmed bin Fadlan’›n meflhur seyahatnamesinde geçmek-
tedir. Özellikle Bolgar Devleti halk› için bu ad› kullanmaktad›r. ‹ranl›
flâir Nâs›r-› Husrev’in fliirinde Bolgar güzelinden bahsetmektedir. Se-
kalibe ad›, Saka da denilen ‹skit as›ll› halk için o zamanlarda kullan›l-
d›¤› anlafl›lmaktad›r. Bu kitaptaki rivayetler de o asra kadar gitti¤i için
bu ad, Türk kavminin kardefli bir kavim için kullan›lm›flt›r. 

Yecuc ve Mecuc ad› da Kitab-› Mukaddes ve Kur’ân’da geçmekte-
dir. Dîvânu Lugati’t-Türk’te de bulunan haritada Asya’n›n en do¤u-
sunda yaflad›klar› gösterilmektedir. Bu kavimlerin Yuan Yuan, Cucen
veya Avarlarla ilgisinin olup olmad›¤›, Mo¤ol ve Mançu, Maçin keli-
meleriyle ba¤lant›s›n›n bulunup bulunmad›¤› henüz cevapland›r›lma-
m›fl sorulard›r.
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K›rg›z Sanc›ra Gelene¤inde Nuh Peygamber

Abdulselam Arvas*

Girifl

K›rg›zlar aras›nda “boy/nesep bilgisi”, sanc›ra sözcü¤ü ile karfl›lan-
makta olup bu kelime Türkçede flecere anlam›na gelmektedir.1 Köklü
bir gelene¤in ürünü olan sanc›ralar ise sanc›rac› yani “flecere anlat›c›-
lar›” ad›yla an›lan bilge kiflilerce söylenmektedir. Özellikle tarih bilim
dal›yla ilgisi kurulan ve sözlü tarih olarak adland›rabilece¤imiz “sanc›-
rac›l›k gelene¤i”, sözlü gelenekle iliflkisinden dolay› folklordan da ba-
¤›ms›z de¤ildir. Sanc›rac›l›k gelene¤inde aileler, soylar, boylar, kavim-
ler ve nihayetinde baflka kavimlerin atas› olan kiflilerin bilgileri bulun-
maktad›r. Örne¤in “Ömürbekov” ailesi “Sar›ba¤›fl” boyuna mensuptur.
Sar›ba¤›fl’›n içinden “Kocolor”, “Kocolor”un içinden ise “Çerki-
ler”dendir. Sar›ba¤›fl, büyük K›rg›z boylar›ndan biri olup “Sa¤ Kanat”a
girmektedir. Genel olarak Sa¤ Kanat, Sol Kanat ve ‹çkilik fleklinde üç
bölüme ayr›lan K›rg›zlar ise di¤er Türk kavimleriyle birlikte “Türk
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* Yrd. Doç. Dr. Abdulselam Arvas, Çank›r› Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakülte-
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1 Gerek sanc›ra gerek flecere kelimeleri esas itibariyle “soy a¤ac›/soy kütü¤ü” anlam›n-
daki Arapça flecereden gelmektedir. K›rg›zlar aras›nda flecere kelimesi telaffuz far-
k›ndan dolay› sanc›raya dönüflmüfltür. Bundan dolay› bu kelimeler yerine “boy/ne-
sep bilgisi” terimi de kullan›labilir.



Ata”ya ba¤lanmaktad›r. “Türk Ata” ise Yafes yoluyla Nuh Peygambe-
re ulaflmaktad›r. Burada sanc›ran›n ne ifle yarad›¤› sorusu akla gelebilir.
Bu sorunun cevab›, yine Ömürbekov ailesi örne¤inden flöyle aç›klana-
bilir. “Ömürbekov Ailesi” yukar›daki bilgileri bildi¤i için kökeni-
ni/geçmiflini unutmam›fl olmakta, aile-boy-ulustan bafllayarak Nuh
Peygamber’e kadar giden insanlar için olumsuz durumlarda kayg›,
olumlu durumlarda sevinç hislerini tafl›yabilmektedir. Bundan baflka
sanc›ra, ulusal birlikteli¤in sa¤lanmas›nda da önemli bir rol üstlen-
mektedir. 

Türkiye Türklerinde uluslaflma süreci tamamland›¤› için “boy bil-
gisi/flecere” hemen hemen unutulmufl gibidir. Ancak baz› bölgelerde
hâlâ buna önem verildi¤ini ve flecere bilgilerinin kayda geçirildi¤ini de
belirtmek gerekir.2 Oysa ayn› kökenden gelen Türkmen, Kazak, K›rg›z
gibi pek çok Türk Cumhuriyeti’nde “boy bilgisi/flecere” mefhumu hâ-
lâ devam etmektedir. Günümüzde birer ayr› ba¤›ms›z devlet hâlinde
yaflayan bu cumhuriyetlerden biri olan K›rg›zlar, “flecere”ye çok önem
vermekte ve bu gelene¤i sürdürmektedirler.3 Ekonomi bilimi uzman›
Prof. Dr. Musal› ‹manaliyev, manzum olarak yazd›¤› sanc›ras›nda bu
öneme flu sözlerle dikkat çekmifltir:

K›rg›z›m, kaydan ç›kt›n, kaydan keldin,
Tukumu sen bolosun kays›l eldin?
Ötkörüp öz bafl›ndan k›l›mdard›,
Baa cetkis muras- kençin kimge berdin?”
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2 Mesela Çank›r›’n›n Yaprakl› ilçesine ba¤l› Bayamçay (Bademçay) köyü sakinleri sü-
laleler bafll›¤›yla kimin hangi aileye mensup oldu¤unu elektronik ortamda yazm›fllar
(www.bayamcay.com/index.php?option). Buna benzer pek çok örnek mevcuttur.
Ancak, Türkiye’de böyle bir gelene¤e önem verilse bile bunlar çok geriye gideme-
diklerinden geçmifli bak›m›ndan tarihî K›rg›z boylar› gibi flecereleri teflkil edeme-
mektedirler. Mesela baz› K›rg›z boylar› vard›r ki bunlar geçmifli itibariyle O¤uz boy-
lar›d›r ama tarihî süreçte K›rg›z Türkleri içinde kalarak K›rg›zlaflm›fllard›r. Oysa ör-
ne¤ini Türkiye’den verdi¤imiz köylerin bilgisi en fazla bir sülaleye kadar dayanmak-
tad›r.

3 Hatta yedi babaya kadar atalar› bir olan gençler birbiriyle evlenmezler. Ayr›ca yedi
atas›n›n ad›n› sayamayan kifli kul/köle olarak de¤erlendirilmektedir. 



Dep surayt köp K›rg›zdar seni bilbey,
Ökünüp, bilbegenge özün tildey.
Tar›h› taktalbastan, caz›lbastan,
Kalganga küyüp-b›flat, köönü kirdey…
Birok da men- soltoluk, K›rg›z seni,
‹liktep, çeçmeledim m›na emi.
Cazgan›m cetken bolso caam›-curtka,
Avtordun uflul bolor tilengeni.
Türk eli tektüü kalkt›n biri emespi,
K›rg›z›m, tukumusun alban eldin.
Oflonu köp izildep, k›ldat taktap,
Okurman, tegin bil dep sagan berdim.4

“K›rg›z’›m nerden ç›kt›n, nerden geldin,
Hangi elin soyundans›n?
Geçirdin bafl›ndan as›rlar›,
Paha biçilmez miras, hazineni kime verdin?”
Diye sorar pek çok K›rg›z seni bilmeden,
Piflman olup bilmedi¤in için kendine sor.
Tarihi aç›klanmadan, yaz›lmadan,
Kald›¤› için yan›p pifler, gönlü huzursuz
Ama yine de ben Soltoluk, K›rg›z seni,
Soruflturup çözümledim iflte flimdi.
Yazd›¤›m yeterli olsa bütün yurda,
Yazar›n budur diledi¤i.
Türk eli soylu halk›n biri de¤il mi,
K›rg›z’›m, soyusun elvanl› elin.
Bunu çok araflt›r›p dikkatlice inceledim,
Okuyucu, kökünü bil diye sana verdim. 

1. Sanc›ralarda Hz. Nuh tufan›

Hz. Nuh tufan›na, Tevrat ve Kuran gibi kutsal kitaplar baflta ol-
mak üzere baz› eski mitolojik efsanelerde de rastlanmaktad›r. Ancak
bu kaynaklarda tufan›n ç›k›fl sebebi farkl› olarak an›lm›flt›r. Örne¤in
Kuran tufan›, Nuh kavminin tebli¤i reddetmesi ve Hz. Nuh’u öldür-
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4 Musal› ‹manaliyev, K›rg›z Sanc›ras›, fiam Basmas›, Biflkek 1990, s. 3.



meye teflebbüs etmesi ve bunun sonucunda Nuh’un putperest kavmi-
nin helâk› için dua etmesine ba¤larken, Tevrat Nuh öncesi dönemde
semavi varl›klarla Adem k›zlar›n›n evlili¤i neticesinde do¤an yar› tan-
r› yar› insan iri vücutlu devlerin insanlara zulüm etmesine ba¤lamak-
tad›r.5 Babil tabletlerinde yer alan Yücebilge efsanesinde tanr›lar tanr›-
s›n›n uyumas›n› engelleyen gürültücü insanlar›n artmas› tufan›n sebe-
bi olarak gösterilmifltir. Tufan efsanelerini “seçilmifller/kurtulanlar” d›-
fl›nda kalan dünya ve/veya insanl›¤›n bir ceza olarak y›k›m› fleklinde
de¤erlendiren Elif Kanca, Enki/Ea taraf›ndan seçilen Utanapiflti’ye
tanr›lar›n bir duvar›n arkas›ndan tufan karar›n› ve nas›l kurtulaca¤›n›
haber verdi¤ini söyler.6

Nuh tufan› hakk›nda K›rg›z sanc›ralar› da bilgi vermektedir. Bun-
lardan biri pek çok gelene¤i bar›nd›rmas› hasebiyle sözlü gelenek san-
d›¤› olarak de¤erlendirilebilecek olan “Alt›n Beflik” adl› kitapt›r. Kita-
b›n bir bölümü sanc›raya ayr›lm›fl ve burada “Abd›flerip’in Sanc›ras›”
bafll›¤› kullan›lm›flt›r. Abd›flerip’in sanc›ras›ndaki tufan olay›n›n Ku-
ran’›n verdi¤i bilgilerle uyufltu¤u dikkat çekmektedir. Abd›flerip, tufan
hakk›nda flu bilgileri vermifltir: “Adem atan›n kaburgas›ndan Hava ana
yarat›l›r. Bunlar yasak meyveyi yedikleri için cennetten ç›kar›larak
dünyan›n farkl› yerlerine b›rak›l›r. 300 y›l birbirini görmeyen Adem ba-
ba ile Hava anam›z daha sonra tekrar birbirini görüp 37 y›l boyu konu-
flurlar. Daha sonra 72 o¤ul 72 k›zlar› olur. Bunlardan iyiler de kötüler de
ç›kar. Bundan sonra gelen Nuh peygamberle bunlar›n aras›ndaki zaman
dilimi çok fazla. Nuh peygamberin zaman›nda insanlar o kadar ço¤al-
m›flt›r ki ayak basacak yer kalmam›flt›r ve Allah’a inanan kul kalmam›fl-
t›r. Nuh, onlar› imana davet etse de onlar Nuh’u hor görüp döverler.
Sonra Allah, Nuh peygambere bir gemi yapmas›n› emreder.7
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5 Ekrem Sar›kç›o¤lu, “Kur’an ve Arkeoloji Ifl›¤›nda Nuh Tufan›”, Uluslararas› fi›rnak
ve Çevresi Sempozyumu Bildirileri, MRK Bask› ve Tan›t›m Hizmetleri Ltd. fiti., An-
kara 2010, s. 26.

6 Elif Kanca, “Tufan Efsanelerine Sembolik Bir Bak›fl: Kültürel Dünyan›n Y›k›m› ve
Yeniden Kuruluflu”, Uluslararas› fi›rnak ve Çevresi Sempozyumu Bildirileri, MRK Bas-
k› ve Tan›t›m Hizmetleri Ltd. fiti., Ankara 2010, s. 43.

7 Koçkor Borbugulov, Alt›n Beflik, Calal-abad Tipografiya, Calal-abad 1995, s. 307-
309.



Manzum olarak kaleme al›nan Musal› ‹manaliyev’in “K›rg›z San-
c›ras›” adl› eserinde de tufan olay›na at›f vard›r. Bu sanc›ran›n verdi¤i
bilgilere bak›l›rsa tufan›n sebebi insanlar›n yer yüzünde afl›r› olarak ço-
¤almas›d›r. Sanc›rada tufan d›fl›nda da ilgi çekici bilgiler bulunmakta-
d›r: “Adem ata ve Hava ana eflit olarak yarat›lm›fl ve bunlardan de¤i-
flik halklar ç›km›flt›r. Bin y›l yaflayan Adem ata ile Hava anan›n seksen
k›z› seksen o¤lu olur. Bunlar›n içinden çok dirayetli olan fiifl (fiit) pey-
gamber ç›km›flt›r. Ondan sonra iki bin ata geçmifltir. Yetmifl bin y›l
sonra ‹dris peygamber gelir. ‹dris peygamber zaman›nda insanlar art›k
yeryüzüne s›¤amaz olur. Bu dönemde bir tufan olacak olur ve bundan
‹dris’in büyük o¤lu Nuh’un haberi olur. Daha sonra tufan olur.”8 Tufan
hakk›nda detayl› bilgi vermeyen ama k›saca bahseden baflka bir sanc›-
ra da “K›rg›zlar›n Temel Sanc›ras›” adl› eserdir. Birçok sanc›ray› oku-
yan ve pek çok sanc›rac›y› dinleyen Turdakun Sultanov, bu bilgileri bir
araya getirmifl ve eserini yazm›flt›r. Ayn› zamanda babas› sanc›rac› olan
Turdakun, istifade etti¤i sanc›ralar›n adlar›n› kitab›n önsözünde belirt-
mifltir. Turdakun’un sanc›ras›nda tufan flöyle anlat›lm›flt›r: “‹dris pey-
gamberden Nuh peygamber olmufltur. Nuh ikinci Adem babam›zd›r.
Hazreti Nuh, tufan›n olaca¤›n› bilip gemi yapar.9

Tufan›n etki alan› ve süresi de dikkat çeken noktalard›r. Tevrat ve
Talmud’a göre tufan, tüm yeryüzünü kaplam›fl ve da¤lar da dahil tüm
yeryüzü aylarca su alt›nda kalm›flken, Kuran-› Kerim’e göre sadece
Nuh’un kavmiyle s›n›rl› olmufltur.10 ‹manaliyev, sanc›ras›nda “Sonra
tufan olur ve yeri alt› ay boyunca su kaplar.”11 diyerek Tevrat’la para-
lel bilgiler vermektedir. Bu hususta Abd›flerip’in de bilgileri Tevrat’la
benzerdir: “Bundan sonra yedi gün yedi gece her damlas› otuz ton a¤›r-
l›¤›nda olan ya¤mur ya¤d›, yeryüzünü sel bas›p su kaplad›. Su çekildik-
ten sonra yere inenler gemiden ç›karlar.”12 Turdakun ise tufan›n etki
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8 Musal› ‹manaliyev, age., s. 4, 5.
9 Turdakun Sultanov, K›rg›zdard›n Özöktüü Sanc›ras›, Biyiktik, Biflkek 2010, s. 6.
10 Ekrem Sar›kç›o¤lu, agm., s. 28, 29.
11 Musal› ‹manaliyev, age., s. 5.
12 Koçkor Borbugulov, age., s. 310, 311.



alan›ndan bahsetmemifltir. Tufan›n süresi Tevrat’ta 40 gün 40 gece di-
ye geçerken Kuran’da bunun hakk›nda bir bilgi yoktur. Tufan›n zama-
n› hakk›nda ne Kuran’da ne Tevrat’ta bir bilgi veriliyor.13 Oysa ‹mana-
liyev, alt› ay boyunca suyun yeri kaplad›¤›n›; Abd›flerip ise ya¤murun
yedi gün yedi gece sürdü¤ünü belirtmifllerdir. Dikkat edilirse yedi gün
ve gecelik sürede ya¤mur damlalar› da otuz ton a¤›rl›¤›ndad›r. Turda-
kun, bu konuda da bir bilgi vermemifltir.

Tufanla ilgili bir baflka konu ise gemiye al›nan insanlar ve hay-
vanlard›r. Tevrat; Nuh, kar›s›, üç o¤lu ve üç gelini olmak üzere sekiz
kiflinin gemiye al›nd›¤›n›, geriye kalan tüm insanlar›n öldü¤ünü ve bu-
günkü insanlar›n bunlardan türedi¤ini söyler. Kuran ise bunun tersini
belirterek Nuh’un bir o¤lu ve kar›s›n›n yan›nda inanmayanlar›n da bo-
¤uldu¤unu ama kavminden inananlar›n gemiye al›narak kurtuldu¤unu
aç›klar ve Hz. ‹brahim’in, Nuh’un; Hz. Muhammed’in hitap etti¤i Hi-
caz halk›n›n ise gemideki bu inananlar›n soyundan geldi¤ini söyler.14

Yani bilim adamlar› Kuran’›n, Tevrat’›n aksine tufan› beynelmilel de-
¤il bölgesel oldu¤una iflaret etti¤ini söylemektedir. Tevrat gemiye al›-
nan hayvanlar›n say›lar› hakk›nda bilgi vererek dünyadaki tüm hay-
van türlerinden belirli oranda al›nd›¤›n› belirtir. Kuran ise her cinsten
birer çift hayvan›n gemiye al›nmas›n› tavsiye etmektedir.15

Musal›, insanlar›n say›s› hakk›nda bilgi verirken hayvanlardan
bahsetmemifltir: “Yar›m y›lda gemiyi yap›p bitiren Nuh peygamberin
gemisine seksen kifli biner. Daha sonra tufan olur ve yeri alt› ay boyun-
ca su kaplar. Daha sonra su çekilir ve gemidekilerin ço¤u kara nezle
hastal›¤›ndan ölür. Geriye Nuh’un üç geliniyle üç o¤lu kal›r.”16 Abd›-
flerip gemide inananlar›n da oldu¤una vurgu yapar ve bir difli bir erkek
türlü hayvanlar›n gemiye al›nd›¤›n› belirtir: “Sonra kendine inanan-
larla bir difli bir erkek hayvanattan ald›. Alt› ayl›k az›¤›n› haz›rlad›, ge-
miye bindi. Su çekildikten sonra yere inenler gemiden ç›karlar. Gemi-
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de Nuh peygamberle üç o¤lu ve üç gelini vard›. Bunlardan büyü¤ü
Ham, ikincisi Saum ve üçüncüsü Yapas’t›r.”17 Turdakun ise daha genel
ifadeler kullanm›flt›r: “Her bir canl›dan birer tane erkek difli ve kendi-
sinin üç o¤lu ile üç gelinini gemiye al›p tufandan korunmufl denir.
Hazreti Nuh’tan bize kadar 200 ata geçip yedi bin y›la yetiflir. Nuh’tan
Ham, Sam, Yafas (Capas).”18

‹nceledi¤imiz bir baflka sanc›ra olan “K›rg›zd›n K›skaça Sac›ras›”
adl› eserde Nuh tufan› hakk›nda herhangi bir bilgi verilmemektedir.19

Bununla birlikte “Babalar Bayan›” isimli sanc›rada kitab›n yazar› Ken-
çiyev, Kaz›bek’e dayanarak Nuh tufan› hakk›ndaki genel bilgileri tek-
rarlamaktad›r. Ancak bu bilgilerin bilimsel olmad›¤›n› ve bunlar›n ef-
sanelerden teflekkül etti¤ini belirterek verilen bilgilere inanmad›¤›n›
söylemektedir.20 “K›rg›z Sanc›ras›” adl› eserde de Nuh tufan›n›n mey-
dana geldi¤i, Hz. Nuh’un üç o¤lu ve geliniyle gemiye binip kurtuldu-
¤u ve bu üç o¤lun Kam, Sam, Capas oldu¤u yönünde bilgiler verilmek-
tedir.21

2. Sanc›ralarda Hz. Nuh’un nesli

Tufandan sonra insano¤lunun Nuh peygamberden ço¤ald›¤›
yayg›n bir kanaattir ama buna karfl› olan görüfller de vard›r. Bu hu-
susta mesele tam olarak aç›kl›¤a kavuflmufl de¤ildir. Mesela Elmal›l›
Hamdi Yaz›r, ayet ve hadislerden hareketle insanlar›n sadece Nuh’un
çocuklar›yla de¤il ayn› zamanda onunla birlikte gemiye binenlerle de
ço¤ald›¤›n› ifade eder.22 Ancak yayg›n kanaate göre insanlar Nuh
aleyhisselâm›n üç o¤lundan türemifl, onun Sâm adl› o¤lundan Arap,
Fars ve Rum kavmi, Hâm adl› o¤lundan ise Hindistan, Habefl ve Af-
rika halk›, di¤er o¤lu Yâfes’ten de Asyal›lar ve Türkler meydana gel-
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mifltir.23 Hz. Nuh’un üç o¤lu ve onlar›n çocuklar›ndan kavimlerin tü-
reyifli flöyledir: 

“Yafes’in Gomer, Mecüc, Maday, Yavan, Tubal, Mefleç
ve Tiras olmak üzere yedi o¤lu vard›r. Gomer’den Galatya-
l›lar, sonra Fransa’ya ve ‹spanya’ya göçtüler ki Fransa y›llar-
ca Gaul diye ça¤r›l›rd›. Kuzey bat› ‹spanya bugün hala Ga-
liflya diye ça¤r›lmaktad›r. Gomer’in çocuklar› Aflkenaz, Ri-
fas ve Togarmah’t›r. Togarmah ve Aflkenaz’›n Ermenilerin
atalar› oldu¤u söylenir. Di¤erleri ise Almanya’ya göç etti.
Almanya, Tevrat’ta Aflkenaz diye geçer. Bir sonraki torun
Mecüc. Grekler’in Saytiyal›lar diye ça¤›rd›klar› bunlard›r.
Romanya ve Ukrayna’n›n eski ad› Saytiya idi. Sonraki to-
run Maday’d›r. Maday ‹ranl›lar›n atas›d›r. Maday’›n çocuk-
lar› Greklerce Medes diye bilinirdi. Medler Tevrat’ta da ge-
çer. Sayrus’tan sonra, Medler hemen daima Persler ile an›-
l›r. Medler Hindistan’a da yerleflmifllerdir. Yavan, Yunanis-
tan için kullan›lan ‹branice bir kelimedir. Yavan’›n o¤lu
Elifla, Tarflifl, Kittim ve Dodanim Yunanl›lar ile alakal›d›r.
Elisyal›lar, isimlerini Eliflah’tan alm›fllard›r. Tarflifl veya Tar-
sus Kilikya olarak bilinir. Kittim, K›br›s’›n ‹ncil’deki ad›d›r.
Sonraki Tubal’d›r. M.Ö. 1100 y›l›ndaki Asur kral›, Tu-
bal’den Tabali diye bahseder. Bunlar ‹berler olarak da bili-
nir. Gürcistan’›n baflkenti Tiblis Tubal’dan gelir. Buradan
bu insanlar, Kafkas da¤lar›n› geçip, kuzey do¤uya, Tobol
nehrine isim vermifl ve Tobolsk flehrinin isim sahibi olmufl-
lard›r. Mefleç, di¤er torunun ad›, Moskova’n›n eski ad›d›r.
Tiras’›n çocuklar› Thirasyal›lar olarak bilinirdi. Grekler is-
mi Traklar olarak de¤ifltirdi. Ham’›n Kufl, Mizraim, Fut ve
Kenan adlar›nda dört o¤lu vard›r. Ham’›n soyu genel itiba-
riyle Güney bat› Asya ve Afrika’ya yerleflmifltir. Zebur’da da
s›kça Afrika’dan Ham’›n memleketi diye bahsedilir.
Nuh’un torunu Kufl, ‹branice’de Etyopya’ya verilen add›r.
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Bir sonraki Mizraim, M›s›r’a ismini vermifl. Fut, Libya’ya ‹b-
ranice’de karfl›l›k gelen bir kelimedir. Eski Fut nehri Lib-
ya’da idi. Futitler, Libyal›lar olarak bilinir. Bir sonraki torun
Kenan, Filistin’e verilen add›r. Sam’›n Elam, Asflur, Arfak-
flad, Lud ve Aram diye befl o¤lu vard›r. Elam, ‹ranl›lar’›n
atas› olup Cyrus zaman›na dek Elaml›lar diye bilinirdi.
Aflur, Asur’a ad›n› vermifltir. Arfakflad, Keldanîler’in atas›-
d›r. Bu Hurri tabletleriyle do¤rulanm›flt›r. Kalde’nin kuru-
cusu Arif-hurra olarak bilinir. Lud, Lidyal›lar’›n atas›yd›.
Aram, Suriyelilerin ad› olmufltur.”24

Bu bilgiler, kavimlerin ço¤unun Yafes’e, geriye kalanlar›nsa Ham
ve Sam’a ba¤lanmas› yönüyle dikkat çekmektedir. Buna benzer bilgi-
lere Tevrat’ta da rastlanmaktad›r. Tevrat’a göre Nuh’un o¤ullar› Sam,
Ham, Yafet’tir (Yafes). Onlar›n ise o¤ullar› flöyle s›ralanm›flt›r: Yafet’in
o¤ullar› Gomer, Magog, Meday, Yâvan, Tuval, Meflek, Tiras; Ham’›n
o¤ullar› Kûfl, Misrayim, Pût, Kenan; Sam’›n o¤ullar› Elam, Asur, Ar-
pakflat, Lud, Aram.25 Dolay›s›yla yukar›daki bilgilerin Tevrat’a göre dü-
zenlendi¤i anlafl›lmaktad›r.

Sab›r Attokurov, pek çok sanc›ray› esas alarak ortaya koydu¤u
“K›rg›z Sanc›ras›” adl› kitab›nda bilimsel baz› kanaatlere varm›flt›r.
Özellikle bu araflt›rma, Ebulgazi’nin “Türkmen fieceresi”den, Moldo
Sayfaddin Aksikenti’nin “Macmu at-Tavarih”inden ve Osmon S›d›-
kov’un “Tarih, K›rg›z fiadmaniya”s›ndan yararlanarak ortaya konul-
mufltur. Bu eserde de insanl›¤›n Nuh ve o¤ullar›ndan türedi¤i yönün-
de bilgiler verilmektedir. Tufan hakk›nda bilgi verilmeyen bu çal›flma-
da K›rg›zlar, Ögüz Han (O¤uz Ka¤an) yoluyla Türk ve oradan Nuh’un
o¤lu Yafes’e ba¤lanmaktad›r. Arada geçen isimler ise Ebulgazi’nin fle-
ceresine benzerdir (Elçi Han-Alança Han-Kara Han-Ögüz Han). At-
tokurov, çal›flmas›nda Nuh peygamberi genel kan›lara uygun olarak
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Ham, Yafes ve Sim’in (Sam) babas› göstermekte, Türk soylu halklar ise
Yafes’e ba¤lanmaktad›r.26

‹manaliyev, sanc›ras›nda Nuh peygamberin Ham, Sam ve Cappas
isimli üç o¤lunun oldu¤unu ve tufandan sonra bunlar›n çocuklar›n›n
yeryüzüne tekrar yay›ld›¤›n› ifade eder. Hz. Nuh’tan bugüne kadar iki yüz
ata geçti¤ini söyleyen ‹manaliyev, Ham’dan zencilerin, Sam’dan Arap-
lar›n ço¤ald›¤›n› belirtir. “Dip atam›z Cappas’›n çocuklar› Avrupa, As-
ya’y› mekan tutmufltur. Cappas’›n Turaniya ve Ariya ad›nda iki kar›s›
vard›r. Turaniya’n›n çocuklar› Asya’ya, Ariya’n›n çocuklar› Avrupa’ya
yerleflmifltir. ‹ki kar›s›ndan onar o¤lu olur.” diyen yazar, Turaniya anne-
nin çocuklar›ndan bir kaç›n›n Capan, K›tay, Türk oldu¤unu belirtir. En
büyük kardefl olan Türk’ün de on o¤lu olmufltur ve Hazreti H›s›r’›n (H›-
z›r) duas›n› alm›flt›r. On o¤lundan alt›s›n›n ad› biliniyor: Ab›r, Sab›r, Tü-
tögü, Avas, Hasar (Hazar), Anuru. Türk’ün en büyük o¤lu Tütök’ten
hanlar ç›km›flt›r. Tütök’ün o¤lu Karahan, Karahan’›n o¤lu ise U¤uz-
han’d›r. U¤uzhan’›n o¤lu Ta¤›nhan’dan ise K›rg›zhan olmufltur.”27

Abd›flerip’in sanc›ras›nda da insanl›k Nuh ve onun üç o¤lundan
da¤›lm›flt›r fikri ön plandad›r. Sanc›rada Türk halklar›n›n atas› Yapas’a
(Yafes) bir göndermede bulunulmakta ve Türk halklar› ayn› kökene
ba¤lanmaktad›r. Ancak sanc›ra bazen de çok karmafl›k bilgiler içer-
mektedir. Mesela sanc›ran›n bir yerinde Türk halklar›, ‹brahim pey-
gambere dayand›r›lmaktad›r. Ayr›ca dünya halklar›n›n kökenine de¤i-
nilmifl ve duyulmayan millet adlar› verilmifltir. “‹lk atam›z Adem ise
üçüncü atam›z Yapas’t›r. Baflkalar› dip atam›z Ham der, Sam der.
Ham’›n yerleflti¤i yerler Amerika, Afrika, Asya, Hindistan denizleri-
nin de¤iflik yerleridir. Bunlar zenciler, Kürtler, Ts›ganlar ve Lölüler’dir.
Lölüler, hiçbir Türk halk›na dahil olmaz.28 Saum’un balas› da Ameri-
ka, Afrika, Asya gibi yerlere yerleflir. Bunlar Misirler (M›s›r), Osurlar,
Kördölüler, ‹braimler, Yakuklar (Yakut), Arablar, Armiller (Ermeni),
Meksikal›lar, Amerikal›lar, ‹ngilizler vb. çok. Say›s› bilinmiyor. Ya-
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pas’a geçelim. Bunun Ar›y, Turuy diye iki efli olur. Ar›y adl› eflinden
Hindiler (Hint), ‹ranl›lar, Sartlar, Avganlar (Afgan), Ünanlar (Yu-
nan), Arnaturlar, Lat›nlar, Frans›zlar, ‹nglisler, Nemetsler (Alman),
Oruslar (Rus). Bunlar serin yerlere yerleflmifller. Beyaz renkli halklar
denir bunlara. fiimdi Turuy eflinden olan çocuklar› K›taylar, Hindi-K›-
taylar, Yaponlar, Hinler, Osmanlar, Tatarlar, K›rg›zlar, Kazaklar, Kal-
maklar, Dunganlar, Vengerler. Bunlar nice türlere bölünürler, tam ola-
rak bilmek zor.”29

Milletleri yukar›daki gibi Nuh’un üç o¤lundan gösteren Abd›fle-
rip, devam›nda sözü Türk soylu halklara getirmek isteyecek ki tekrar
Yafes’in ikinci eflinden yeni halklar›n isimlerini sayar: “Yapas’›n ikinci
efli Turuy’dan Findin (Fin) do¤mufltur. Findin balas› ‹braim peygamber.
‹braim peygamberin çocuklar› Ismay›l, ‹sak, ‹san. Ismay›l’dan Kurafl-
min Araplar› da¤›l›r. Isak’tan Farsiler, Tacikler da¤›l›r. ‹san’›n o¤lu
Türk’ün üç çocu¤u var: Turener, Arener, Saremir. Turener’den olanlar
Tatar Türkü, Baflk›r Türkü, Bolgar Türkü, Türkmen Türkü, Enesay
Türkü, bizim içimizde flehri olmayan Türkler, K›rg›z Türkü, Kazak Tür-
kü, Uygur Türkü, Karakalpak, ulusu K›rg›z Türkü. Kang›r Yang›r’dan
Moldovya’n›n bat› taraf›ndan gidip yerleflen Carauz (Gagauz) Türkü.
Ariney’den olan Türkler; Azerbaycan Türkü, Karaçay Türkü, Kumuk
Türkü, ‹lbifl Türkü, Asetin Türkü, Yazgin Türkü, Dargü Türkü, Stam-
bul Türkü, Misketin Türkü. Üçüncü bala Sartenir. Sartenir’den dok-
san ba¤l› Özbek Türkü, Agaça Türkü, Cüzdör Türkü diye bunlar çok
bölünmeyen kar›fl›k halklard›r.”30

Turdakun Sultanov’un Nuh peygamberin zürriyeti hakk›nda ver-
di¤i bilgiler de yukar›dakilere benzerdir ama bu sanc›ralarda Nuh’un
üç o¤lundan sonra verilen isimlerde farkl›l›klar vard›r. Turdaku’nun
flöyle bir tasnif verir: “Ham’dan Afrika, Amerika, Asya k›sm›ndaki ‹n-
dus’tan denizlerinin Vohfli aral›¤›nda yaflayan derisi kara renkli, bilgi-
siz insanlar negir (zenci) diye bilinir. Farklar› insan etini yerlermifl.
Sam’dan Asya, Afrika k›s›mlar›ndaki M›s›rl›lar, Asuriler, Keldaniler,
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‹braniler, Yakutiler, Araplar, Armiyanlar (Ermeniler), Suriyeliler,
Gavraniler, Finler. Di¤er bir ifadeyle Ar›m, Argan, Arakgat, Afltak,
Gabar, Barak, fial›k. Yedi evlad› varm›fl denilir. Barak’tan Azar,
Azar’dan ‹brahim peygamber. Bundan ‹skak, Smagul. ‹skak’tan Tabigi,
Türk, Kaldar. Smagul’dan tüm Arap halk› da¤›lm›flt›r. Tabigi’den Ma-
hala, Kassak, Masagat, Sak. Türk’ten tüm ‹skak’›n nesli da¤›lm›flt›r.
Sak’tan Aksara, Hamit. Yafas’›n (Capas) birinci kar›s› Turaniya’dan
Yapon, K›tay, ‹ndiya-K›taylar, Finler, Osmaniler, Tatarlar, Kalmaklar,
Dunganlar. ‹kinci kar›s› Ariy’den ‹ndiler, ‹raniler, Sartlar, Afganlar,
Gonanlar, Arnavutlar, Latinler, Frans›zlar, Angliçan, Nemetsler, Orus-
lar. Bunlar beyaz ›rk, günümüz devletleri Ariler kavmidir denilir. Ya-
fas’›n sekiz çocu¤u olup büyü¤ü Türk’tür. Yafas öldü¤ü zaman Türk pa-
diflah oldu. Is›k-Köl’de yaflam›flt›r.”31

Abd›flerip, Hz. Nuh’un Ham’a, Sam’a ve çocuklar›na bedduas›
hakk›nda ilginç bir hikâye anlat›r: “Nuh peygamber, 960 yafl›na geldi-
¤inde o¤lu Yapas yaylada mal bakar. Yapas, bir gün yayladan dönüp
geldi¤inde yafll› babas›n›n bir yeri aç›ld›¤› için Ham’›n Zenci, Kürt,
Ts›gan ve Lölü ad›ndaki çocuklar›n› dedeleriyle alay etti¤ini, onu din-
lemedi¤ini görür. Buna üzülen Nuh, Saum’a ve Ham’a küser, Yapas ba-
bas›n› al›p evine götürür. Yapas’›n çocuklar› dedelerine iyi bakarlar.
Nuh peygamber o¤lu Yapas’a iki abisini çocuklar›yla ça¤›rmas›n› ve
mal›n› üçüne bölüfltürece¤ini söyler. Ham’a beni gülünç k›ld›n›z, s›cak
yerde kal›n, yüzünüz kara olsun, dilenci olun diye beddua eder.”32 Bu
hikaye Tevrat’ta da bulunmaktad›r.33 Ancak Tevrat Ham’›n, babas›na
güldü¤ünü; Yafes ve Sam’›n ise babalar›n› gülünç durumdan kurtard›-
¤›n› belirtmektedir. Cetmiflbayev ile Mas›rakunov’un haz›rlad›klar›
sanc›rada ise Arstanbek Çeçen’in, Adem baba ve Hava anneden bafl-
layarak komuz eflli¤inde sanc›ra söyledi¤i vurgulanmaktad›r.34 Sanc›ra-
da, Nuh peygamber ve nesli hakk›nda bilgi verilmemektedir.
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Esenkul Törökan Uulu’nun verdi¤i bilgilere göre Turik (Türk)
Azar’›n, Azar Tarak’›n, Tarak ise Sam’›n o¤ludur. Turik’in o¤lu Tabigi,
Halit ad›nda bir çocu¤a sahiptir. Annas Sahabe ve Ukas Sahabe Ha-
lit’in çocuklar›d›r. Özübekler (Özbek), Uygurlar, Gagauzlar Mahat;
Balkarlar, Karaçaylar, Kum›klar Ohastin; Nogaylar, Tatarlar, Baflkurt-
lar Gacat; K›rg›zlar, Kazaklar, Karakalpaklar Alafl yoluyla Annas Saha-
be’ye ba¤lanmaktad›r.35 Böylelikle Esenkul, Türk halklar›n› Sam’›n
neslinden göstermektedir. Kençiyev, her ne kadar eserinde verdi¤i ba-
z› bilgilere inanmad›¤›n› belirtse de genel kan›ya uyarak Hz. Nuh’un
Ham, Sam ve Caf›s (Yafes) adlar›nda üç o¤lu bulundu¤unu belirmek-
te ve onlar›n neslini flöyle aktarmaktad›r: “Ham’›n çocuklar›, Ameri-
ka ve Asya’n›n kenar bölgelerinde yaflayan Negr(zenci)lerdir. Sam’›n
çocuklar› Araplar, Armiyanlar, Anglisler, Nemetsler, S›rcanlar, Cööt-
lerdir. Caf›s’›n sekiz o¤lu, dörderli bir flekilde Arl› ve Nurl› diye iki k›s-
ma bölünür. Bunlar›n en büyü¤ü Türk’tür.36 Turdubay da Nuh’un Kam
(Ham), Sam, Capas (Yafes) ad›nda üç o¤lu oldu¤unu belirtmekte ve
K›rg›z vd. bütün Türk ile Mo¤ol halklar›n› Capas’a ba¤lamaktad›r. Ya-
zar, daha sonra detaylara girmeden Dölönbiy’den ititbaren K›rg›z san-
c›ras›n› flemalar halinde verir.37

Sonuç

Bu araflt›rmada, baz› K›rg›z sanc›ralar›ndan hareketle sanc›ra gele-
ne¤inde Nuh Peygamber’in izi sürülmüfl ve sanc›ralarda Nuh Peygam-
ber ile ilgili bilgilerin tufan, nesil olmak üzere iki bafll›k halinde ele
al›nd›¤› görülmüfltür. Bu iki husus hakk›nda baz› sanc›ralar detayl› bil-
gi aktar›rken, baz›lar› ya bilgi vermemekte yahut genel ifadelerle me-
seleyi geçifltirmektedir. Nuh peygamberle ilgili sanc›ralardaki bilgile-
rin çeliflmesi ise hem sanc›ralar›n sözlü gelenekte yaflamas›ndan hem
di¤er literatürlerde kar›fl›k bilgilerin bulunmas›ndan kaynaklanmakta-
d›r. Sadece haf›zaya dayal› olarak aktar›lan bilgilerin birbirine kar›flma
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ve unutulma ihtimalinin yüksekli¤i kolayca tahmin edilebilir. Dolay›-
s›yla Tevrat’›n sözlü gelenek dahilinde yaz›ya geçirildi¤i bu yüzden tah-
rif oldu¤u düflünülebilir. 

Sanc›ralardaki bilgiler, “eksiktir” veya “tamd›r” diyerek onlar›n
kesin tarih oldu¤u veya olmad›¤› fleklinde bir yarg›ya varmak kanaati-
mizce do¤ru de¤ildir. Bunun yerine sanc›ralar, milletlerin ortaya ç›k›fl›
ve insanl›k tarihinde önemli bir olay olan tufan hakk›nda bilgi verifli
yönüyle de¤erlendirilmelidir. Ayr›ca soylar›n kökeni tam olarak ortaya
ç›kar›labilecek bir mesele de¤ildir. Bu yüzden hem sanc›ralarda hem
di¤er kaynaklarda genel temayül/kabul öne ç›km›fl ve bütün halklar
Hz. Nuh’ta birleflmifltir. Sanc›ralarda Hz. Nuh’un o¤ullar›, isimlerinde-
ki telaffuz fark›n›n (Ham-Kam, Sam-Sim-Saum, Yafes-Yapas-Cappas)
d›fl›nda bütün kaynaklarda ayn›d›r. K›saca her toplum kendini istedi¤i
flekilde de¤erlendirmektedir ama bu de¤erlendirmelerde baz› hususlara
dikkat edilmektedir. Bundan olsa gerek Türk soylu halklar, genelde
Turaniya (Turan) anne yoluyla Yafes’in bazen ise ‹brahim’in o¤lu ‹shak
yoluyla Sam’›n neslinden gösterilmifltir.
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Destanlarda Nuh
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Gilgamefl Destan›nda Tufan

Sedat Erkut *

Gilgamefl Destan›n›n 11. tableti Nuh tufan›n› anlatmaktad›r. Tu-
fan› anlatan bu metnin pek çok nüshas› mevcuttur. G›lgamefl Destan›-
n›n M.Ö. 3. biny›ldan itibaren varl›¤›ndan söz edebiliriz. Destan›n Su-
mer, Babil, Akad, Hurri, Hitit kültürü ve edebiyat›nda önemli bir yeri
vard›r. 

Sumerce metininde tufan›n kahraman› Ziusudra iken afla¤›daki
çeviriye esas ald›¤›m›z Akadca versiyonda tufan›n kahraman› Utnapifl-
tim ya da Utanapifltim’dir. Babilce anlat›mda ise bu destana ad›n› ve-
ren kahraman›n ad› Atra-has¬s’tir.

Eski Ahit, Yeni Ahit ve Kuran’daki anlat›mlar bu çal›flman›n s›-
n›rlar› d›fl›ndad›r.

Efsanenin tarihlenmesi konusuna gelince: Elimize geçen en eski
yaz›l› belge Sumerlilere aittir, Sumercedir ve MÖ. 3. bin y›l›n ilk çey-
re¤inin sonuna tarihlenmelidir. Sumerce versiyondan elimize - tahrip
olmufl vaziyette - 7-8 sat›rl›k bir metin ulaflm›flt›r, Sumerce versiyonun
hangi döneme ait oldu¤u kesin de¤ildir. Sumerce versiyonu baz› uz-
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manlar›n III. Ur, baz›lar›n›n ise Eski Babil devrine tarihlediklerini gör-
mekteyiz. Görüldü¤ü gibi bu tarihlemelerde baz› çekinceler vard›r.

Afla¤›da tercümesini verilen Sumer edebiyat flaheserinin günümü-
ze ulaflmas›n› Yeni Asur kral› Asurbanipal’e borçluyuz. Yeni Asur kra-
l› Asurbanipal Gilgamefl destan›n› temize çektirmifl ve Ninive’deki
(bugün Irak’ta Musul yak›nlar›nda Koyuncuk) kütüphanesine koydur-
mufltur. Bu kopyan›n dili Sami dil gurubuna dahil olan ve Arapça ile
akraba olan Akadcad›r..

Ninive’deki kitapl›k 1860’l› y›llarda ünlü Asurbilimci George
Smith taraf›ndan Ninive kaz›lar›nda bulunmufltur. Smith, Gilgamefl
destan›n› içeren tabletleri okumufl ve 11. tabletin Nuh tufan›n› anlat-
t›¤›n› tesbit etmifltir. Söz konusu belge MÖ. 7. yüzy›la tarihlenmekte-
dir. Ninive kitapl›¤›ndaki tabletlerin ço¤u bugün British Museum’da-
d›r. 

G›lgamefl Destan›nda tufan› anlatan Akadca metnin Türkçeye
çevirisi flöyledir: 

Gilgamefl ona, uzaktaki Utnapištim’e (Nuh) dedi: “Utnapištim,
sana bak›yorum. Görünümün (benden) farkl› de¤il, benim gibisin.
Evet benden farkl› de¤ilsin, benim gibisin. Maksad›m seninle savafl-
mak idi. Seninle savaflmakdan vaz geçtim. Anlat! Tanr›lar›n toplant›-
s›na nas›l kat›ld›n ve (sonsuz) yaflam› buldun?” Utnapištim Gilgamefl’e
flöyle cevap verdi: “Gilgamefl, sana gizli bir fley aç›klayaca¤›m, tanr›la-
r›n s›rr›n› sana söyleyece¤im. Šuruppak senin bildi¤in bir kent, oras›
F›rat nehrinin yan›nda kuruludur. Bu kent çok eskiden varken tanr›lar
bu kentin içindeydiler. Büyük tanr›lar bir tufan ç›karmay› istediler.
Onlar›n babas› tanr› Anu yemin etti, kahraman tanr› Enlil onlar›n da-
n›flman›yd›, tanr› Ninurta onlar›n büyük vezirleriydi, Ennugi onlar›n
kanal yöneticisiydi, bilge Ea da onlarla yemin etti. Ea onlar›n sözünü
sazdan bir kulübeye f›s›ldad›: “Saz kulübe saz kulübe, duvar duvar! Saz
kulübe dinle, duvar dikkate al Šuruppakl› adam Ubartutu’nun o¤lu!
Evini parçala, bir gemi yap! Mal›n› b›rak yaflam› ara! Eflyalar› bofl ver,
yaflam› kurtar. Bütün yaflayan varl›klar› gemiye topla. Yapaca¤›n gemi-
nin ölçülerinin her biri eflit olmal›. Onun eni ve boyu eflit olmal›d›r.
Onu Apsû gibi ört!” Anlad›m ve beyime, Bilge Ea’ya flöyle dedim: “Be-
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yim söylediklerinizi kabul ettim, böylece sayg› gösterece¤im ve (gemi-
yi) yapaca¤›m. Fakat kente, halka ve yafll›lara ne cevap verece¤im?” Ea
a¤z›n› açt› ve bana, kölesine flöyle dedi: “Sen onlara flöyle dersin: ‘Sa-
n›r›m Enlil benden nefret etmeye bafllad›, sizin kentinizde oturmaya-
ca¤›m. Tanr› Enlil’in topra¤›na art›k ayak basmayaca¤›m. Apsû’ya ine-
ce¤im ve beyim Ea ile yaflayaca¤›m. Ea üzerinize bir bereket ya¤muru
ya¤d›racak ve kufllar›n yuvalar›n›, bal›klar›n s›¤›naklar›n› size getire-
cek ve bol mahsul alacaks›n›z. [Sabahlar›?] o üzerinize kukku-ekme¤i
akflamlar› (da) size bir bu¤day ya¤muru ya¤d›racak.’” Sabah›n ilk ›fl›¤›
parlar parlamaz halk Atra-has¬s’in kap›s›nda toplanmaya bafllad›. Ma-
rangoz baltas›n› tafl›d›, saz ustas› tafl›n› tafl›d›, agasilikku-baltas›n› [...]
gençler [...]d›, çocuklar hurma lifi tafl›d›, güçlü erkekler zift tafl›d›, yok-
sullar [ne] gerekiyorsa getirdi, beflinci gün geminin d›fl›n› tamamlad›m.
Geminin temeli (omurgas›) bir iku (3600 m2) geniflli¤indeydi, duvar-
lar›n›n yüksekli¤i 10 nindan’d› (60 m). Güvertesinin her taraf› 10 nin-
dan (60 m) uzunlu¤undayd›. D›fl taraf›n› flekillendirdim ve düzene koy-
dum. Ona alt› güverte verdim (yapt›m), onu yedi (bölüme) ay›rd›m.
Ambar›n› da dokuz (bölüme) ay›rd›m. Ortas›na da su kaz›klar› çakt›m.
Kürek seçtim ve gerekli erza¤› depolad›m. Oca¤a üç šár zift döktüm. Ve
içine üç šár asfalt [döktüm.] ‹brik tafl›y›c›lar 3 šár ya¤ getirdiler. Üste-
lik niqqu 1 šár ya¤ emdi. Gemici iki šár ya¤ kaç›rd›. ‹flçiler için öküzler
kestim (ve) her gün koyunlar bo¤azlad›m. Bira, kurunnu-biras›, ya¤ ve
flarab› iflçilere nehir suyuymufl gibi [içmeleri için verdim.] (Böylece)
‹lkbahar bayram›ndaki gibi bayram ettiler. Günefl [yükseldi¤inde] eli-
mi ya¤lad›m. Gün [batmadan] gemi tamamland›. [K›zaktan indirmek]
zor oldu. Geminin üçte ikisi [suya] girinceye dek k›zak üzerinde yuka-
r›dan ve afla¤›dan itme zorunlulu¤u vard›. 

Elime geçen her fleyi, elime geçen her gümüflü, elime geçen her
alt›n›, elime geçen bütün canl›lar› içine yükledim ve bütün soyumu so-
pumu gemiye bindirdim. K›r›n evcil ve yabani hayvanlar›n› ve tüm us-
talar› içeri soktum. Tanr› Šamaš bana bir zaman verdi: “Sabah o üzeri-
nize bir kukku, akflam (da) üzerinize bir bereket ya¤muru ya¤d›racak. O
zaman geminin içine gir ve kap›n› kapa!” (dedi). O (belirtilen) zaman
yaklaflt›. “Sabah o üzerinize bir kukku, akflam (da) üzerinize bir bereket
ya¤muru ya¤d›racak.” Havan›n durumunu izledim, hava bak›lamaya-
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cak kadar ürkütücüydü. Geminin içine girdim ve kap›y› kapad›m. Ge-
minin kaplanmas› için gemici Puzur-Amurri’ye saray› eflyalar›yla bir-
likte verdim. fiafa¤›n ilk ›fl›klar›yla ufuktan kara bir bulut yükseldi,
onun içinde (tanr›) Adad gürlemekteydi. Šullat ve Haniš önden geli-
yordu.

Taht tafl›y›c›lar da¤lar(›) ve ülke(yi) afl›yorlard›. Errakal (bentle-
rin) direkleri(ni) çekip ç›kard› Ninurta (da) ilerledi ve bentleri tafl›r-
d›. Anunnaki tanr›lar› meflaleleri yukar› kald›rd›, onlar›n par›lt›s› ül-
keyi k›z›la boyuyordu. Adad’›n y›ld›r›mlar› gökyüzüne ulaflt›, ayd›nl›k
olan her fley karanl›¤a döndü. Bir öküz gibi ülkeyi çi¤nedi, [bir çanak
gibi] parçalad›. F›rt›na bir gün (boyunca) [esti.] Birden bire esti ve ül-
keyi [...]. ‹nsanlar›n üzerine bir savafl gibi geldi. Kimse kimseyi göremi-
yordu. Âfetten insanlar tan›nm›yordu. Tanr›lar (bile) tufandan kork-
tular, geri çekildiler ve Anu’nun (yan›na) gökyüzüne ç›kt›lar. Tanr›lar
d›flar›da köpekler gibi yat›p sinmifllerdi. Tanr›ça ‹štar bir ana gibi hay-
k›r›yordu, tanr›lar›n ecesi güzel sesiyle ah ediyordu: “Eski zaman ger-
çekten çamura dönmüfl, çünkü ben tanr›lar›n toplant›s›nda kötülük
söyledim! Nas›l tanr›lar›n toplant›s›nda kötülük söyleyebildim! ‹nsan-
lar›m› helak etmek için savafl› emrettim! Halk›m› meydana getiren be-
nim. (fiimdi) ‹nsanlar bal›k gibi denizi dolduruyorlar.” Anunnaki tan-
r›lar› onunla birlikte a¤lad›lar. Alçak gönüllü tanr›lar keder içinde kal-
d›. Dudaklar› çatlam›flt› (ve) a¤›zlar›ndan buhar ç›k›yordu. Alt› gün ve
yedi gece rüzgâr, sa¤anak, f›rt›na (ve) sel ülkeyi yok etti. Yedinci gün
geldi¤inde f›rt›na sel durdu ki onlar bir ordu gibi savaflm›flt›. Deniz sa-
kinleflti, f›rt›na dindi, sel durdu. Havaya bakt›m ortal›k sessizdi. Bütün
insanl›k çamura dönmüfltü. Suyun bast›¤› yüzey dümdüzdü. Bir pence-
re açt›m ve gün ›fl›¤› yana¤›ma vurdu. Diz çöküp oturdum ve a¤lad›m.
Gözyafllar›m yanaklar›mdan dökülüyordu. Okyanus k›y›s›na, kara par-
ças› görmek için (her tarafa) on iki kez on iki defa (bak›nca) kara gö-
ründü. Gemi Nisir Da¤›’na oturdu. Nisir Da¤› gemiyi tuttu ve onu sal-
lanmaya b›rakmad›. Birinci gün ikinci gün Nisir Da¤› (gemiyi) tuttu.
Üçüncü gün dördüncü gün Nisir Da¤› (gemiyi) tuttu. Beflinci gün al-
t›nc› gün Nisir Da¤› (gemiyi) tuttu. Yedinci gün geldi¤inde bir güver-
cin sald›m. Güvercin gitti, bana geri geldi. Ona konacak bir yer yoktu
ve o geri geldi. Bir k›rlang›ç sald›m, k›rlang›ç gitti, bana geri geldi.
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Ona konacak bir yer yoktu ve o geri geldi. Bir karga sald›m, karga git-
ti ve sular›n çekildi¤i bir yer gördü¤ünde yem yedi, uçtu, ba¤›rd› (ve)
geri dönmedi. Dört rüzgâr yönüne ç›kard›m ve kurban sundum. Da¤›n
zirvesine bir tütsü sunusu haz›rlad›m. Yedi ve nice yedi sunu kaplar›
yerlefltirdim. Altlar›na (fleker) kam›fl›, sedir ve mersin a¤ac› y›¤d›m.
Tanr›lar kokuyu koklad›lar . Tanr›lar güzel kokuyu koklad›lar . Tanr›-
lar sunular›n üzerine sinekler gibi üflüfltüler. Büyük tanr›ça gelir gel-
mez, (Tanr›) Anu’nun onun iste¤i üzerine yapt›¤› muhteflem gerdanl›-
¤› yukar› kald›rd› (ve flöyle dedi): “Burada bulunan tanr›lar! Boynum-
daki bu lapis lazuliyi (lacivert tafl) nas›l unutmuyorsam bu günleri de
sonsuza dek an›msayaca¤›m ve asla unutmayaca¤›m. Tanr›lar sunuya
gelsinler. (Fakat) sunuya Enlil gelmesin! Çünkü o düflünmeden bir tu-
fan ç›kard› ve benim insanlar›m› mahvolmaya terk etti!” Enlil, gelir
gelmez ve gemiyi görür görmez öfkelendi. (Enlil) ‹gigi tanr›lar›na kar-
fl› öfkeyle doldu (ve flöyle dedi): “Buradan bir can kurtulmufltur, y›k›m-
dan hiç kimse kurtulmamal›yd›!” Ninurta a¤z›n› açt› ve konufltu, sa-
vaflç› Enlil’e (flöyle) dedi: “Böyle bir fleyi Ea’dan baflka kim düflünebi-
lir? Her hileyi yaln›zca Ea bilir!” Ea a¤z›n› açt› ve savaflç› Enlil’e (flöy-
le) dedi: “Sen tanr›lar›n üstad›(s›n), savaflç›(s›n)! Nas›l! Nas›l oldu da
hiç düflünmeden böyle bir tufan ç›kard›n? Onun suçunu suçun sahibi-
ne yüklet! Onun günah›n› günah›n sahibine yüklet! Merhamet et yok
olmas›n, sab›rl› ol [...]. Ç›kard›¤›n bu tufan yerine bir aslan gelse ve in-
sanlar› azaltsa (daha iyi) idi. Gönderdi¤in bu tufan yerine bir kurt gel-
se ve insanlar› azaltsa (daha iyi) idi. Gönderdi¤in bu tufan yerine bir
k›tl›k olsa ve ülkeyi yok etse (daha iyi) idi. Gönderdi¤in bu tufan ye-
rine Erra (veba tanr›s›) gelse ve ülkeyi mahvetse (daha iyi) idi. (Daha-
s›) ben büyük tanr›lar›n s›rr›n› aç›¤a vurmad›m. (Ama) Atra-has¬s’e
bir rüya gösterdim ve (böylelikle) tanr›lar›n s›rr›n› duydu (ö¤rendi).
fiimdi onunla ilgili bilgi al!” (Sonra) Enlil gemiye ç›kt›, elimi tuttu ve
beni (gemiye) bindirdi. Kad›n›m› da (gemiye) bindirdi ve yan›mda diz
çöktürdü. Aln›m›za dokundu ve aram›zda durarak bizi kutsad› (ve flöy-
le dedi): “Bu zamana kadar Utnapištim insano¤lundan biriydi, (fakat)
flimdi Utnapištim ve kad›n› bizim gibi tanr›lar olsunlar! Utnapištim
uzaktaki ›rmaklar›n denize döküldü¤ü yerde otursun!” (Sonra) bizi al-
d›lar ve uzaktaki ›rmaklar›n denize döküldü¤ü yere oturttular.
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Sibirya fiamanist Türk Destanlar›nda 
Tufan ve K›yamet1

Abdülkadir ‹nan

Tufan Efsanesi

fiamanist Türk boylar›nda söylenen Dünya Tufan› efsanesine ait
rivayetler birçok folklorcu ve seyyah taraf›ndan tespit edilmifltir. Bu ef-
sanelerin temelini Müslüman ve Hristiyan kaynaklar›ndan gelen “Nuh
Tufan›” hikâyesindeki unsurlar teflkil etmektedir. fiamanistler bu hikâ-
yeyi kendi tanr›lar› hakk›nda söylenen efsanelerdeki motiflerle süsle-
mifllerdir. Öz Altayl›lar›n Tufan Efsanesi XIX. yüzy›l›n ortalar›nda Ver-
bitskiy taraf›ndan tespit edilmifltir; baflka folklorcular›n tespit ettikleri
rivayetlere nispetle daha uzuncad›r. Bu rivayete göre tufandan önce
yeryüzünün hükümdar› Tengiz (Deniz) Han idi. O zamanda Nama adl›
meflhur bir adam vard›. Tanr›-Ülgen bu adama dünya tufan› olaca¤›n›,
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insano¤ullar›n› ve hayvanlar› kurtarmak için s›nanm›fl sandal a¤ac›n-
dan (ad›ra sandal a¤aç) gemi yapmas›n› buyurdu. Nama’n›n Soozunu-
ul, Saruul ve Bal›ksa adl› üç o¤lu vard›. Nama bu o¤ullar›na, da¤ tepe-
sinde gemi yapmalar›n› emir verdi. Gemi, Ülgen’in ö¤retti¤i ve göster-
di¤i gibi yap›ld›. Nama, Ülgen’in buyru¤u ile, insanlar› ve hayvanlar›
gemiye ald›. Nama’n›n gözleri iyi görmezdi. Gemidekilere sordu: “Bir
fleyler görüyor musunuz?” “Yeryüzünü sis kaplam›fl, müthifl karanl›k bas-
m›fl” dediler. O zaman yerin alt›ndan, ›rmaklardan, denizlerden karala-
ra sular f›flk›rmaya bafllad›, gökten de ya¤mur ya¤›yordu. Gemi yüzmeye
bafllad›. Gök ve sudan baflka bir fley görünmüyordu... Nihayet sular çe-
kilmeye bafllad›. Da¤lar›n tepeleri göründü. Gemi, Çomgoday ve Tulut-
tu da¤lar›nda karaya oturdu. Suyun derinli¤ini ö¤renmek için Nama,
kuzgunu gönderdi. Kuzgun dönmedi; kargay› gönderdi, o da dönmedi;
saksa¤an› gönderdi, o da dönmedi. Nihayet güvercini gönderdi. Güver-
cin, gagas›nda bir dal ile, geri döndü. Nama kuzgun, karga ve saksa¤an›
görüp görmedi¤ini sordu. Güvercin bunlar› gördü¤ünü, her üçünün de
lefle konup gagalad›klar›n› haber verdi. Nama “Onlar k›yamete kadar
lefl ile geçinsinler, sen benim sad›k hizmetçim oldun; k›yamete kadar
benim evlâd›mla beraber yafla” dedi. Tufandan sonra Nama Yayaç› (ya-
rat›c›) ve Yay›k (tufan) Han ad›yla tanr›lar s›ras›na geçti. Yeni nesiller
ona kurban kesmekte devam ettiler.2

G. Potanin taraf›ndan tespit edilen Uryanha (Tuba) rivayetine
göre yer, bir kurba¤a üzerindedir. Kurba¤a k›m›ldan›rsa tufan olur. Es-
ki bir zamanda bu kurba¤a k›m›ldanm›fl ve yeryüzünün büyük denizi
(ulu talay) dalgalanm›fl, kaynar gibi olmufl, tufan olmufl. Bu felâketi
önceden sezen bir ihtiyar demir çivili sal (temir kadalu sal) yapm›fl, bu-
nunla insan neslini ve hayvanlar› kurtarm›fl. Bu sal flimdiye dek bir
yerde bulunmaktad›r.3

A.V. Anoћin’nin tespit etti¤i rivayete göre tufan olaca¤›n› demir
boynuzlu gök teke (temir müüstü kök-teke) haber vermifltir. Bu teke
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yedi gün dünya çevresinde dolaflm›fl, ac› ac› melemifl (ba¤›rm›fl), yedi
gün deprem olmufl, yedi gün da¤lar atefl f›flk›rm›fl... Yedi gün ya¤mur
ya¤m›fl; yedi gün f›rt›na ile dolu ya¤m›fl; yedi gün kar ya¤m›fl.

Tufan olaca¤›n› Ülgen ve alt› kardefli bilmifller ve bir gemi yap-
m›fllar, böylece insan ve hayvan neslini kurtarm›fllar.4

Nama (yahut Yay›k Han)’n›n gemisinin son dura¤›, Altayl›lara
göre, Altay Da¤lar›’ndan birindedir. Fakat her boy kendi çevresinde
bulunan yüksek da¤lardan birini gösterir. Baz› Altayl›lar Yal Möngkü
Da¤›’n›, baz›s› da Iy›k Da¤›’n› gösteriyorlar. Kuzey Altayl›lara göre Na-
ma’n›n gemisi Uluda¤ denilen da¤›n tepesinde flimdiye dek durmakta-
d›r.

fiamanistlerde söylenen Tufan efsanesinin Samîlerin Tufan hikâ-
yesinden al›nm›fl ve fiamanizm unsurlar›yla süslenmifl oldu¤u aç›kça
görülmektedir. Bununla beraber tanr›lardan birinin Yay›k (büyük su)
Han ad›n› tafl›mas› dikkate de¤er. Büyük Türk ›rmaklar›ndan birinin
ad› olan Yay›k (flimdiki ad› Ural) Ptolemeos’den beri malûmdur, “yay-
g›n su” anlam›n› ifade eder. ‹htimal ki, eski zamanlarda fiamanizmin
kendine mahsus bir tufan efsanesi bulunmufl, sonralar› Samîlerin efsa-
nesiyle kar›flt›r›lm›flt›r. 

Dünyan›n Sonu-K›yamet (Ķal∫∫anç› Çaķ)

Altayl› fiamanistler bir gün bu yer dünyas›n›n sonu gelece¤ine
inan›rlar, bu gelecek güne “Ķa∫lanç›-çaķ” derler ki, harfi harfine “ka-
lacak olan ça¤” demektir. “Kalganç› çak” inan›fl›na göre zaman geçtik-
çe kiflio¤lu toplulu¤u azacak, günah ifllerden çekinmeyecek, fenal›k
alabildi¤ine ço¤alacakt›r. ‹yi tanr› Ülgen bu günahl› topluluktan uzak-
laflacak, karanl›k dünyadaki kötü tanr› Erlik yeryüzüne yaklaflacak, yar-
d›mc›lar›ndan Karafl ondan önce yeryüzüne ç›kacakt›r. Kiflio¤ullar› iyi
tanr› Ülgen’i unutacaklar. Yeryüzünde insanlar› kazanmak için kötü
tanr›larla iyi tanr›lar savaflacak. Karanl›k dünya tanr›lar› Erlik, Karafl
ve Kerey insanlar› karanl›k dünyas›na, iyi tanr›lar Ülgen Mangd›-flire,
Maydere ayd›nl›¤a, iyili¤e çekecekler. Her iki taraftan ölenler olacak.
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Nihayet tek bafl›na Ülgen kalacakt›r. Ülgen “Ölüler kalk›n›z!” diye ba-
¤›racak ve bütün ölüler dirilecektir.

W. Radloff ve V. ‹. Verbitskiy taraf›ndan “kalganç› çak”› tasvir
eden iki manzum rivayet tespit edilmifltir. Bunlardan biri Televüt’lerin,
ikincisi de Telengit’lerindir. Televüt rivayetinde “kalganç› çak” flöyle
tasvir edilmektedir:

“Kalganç› çak geldi¤i zaman gök demir, yer sar› bak›r olur. Hanlar
hanlara sald›r›r, uluslar birbirine kötülük düflünür, kat› tafllar ufal›r, sert
a¤açlar k›r›l›r. Kifli bir dirsek (arfl›n) kadar küçük olur. Baflparmak ka-
dar erkek olur. Erlerin dizgini k›sa olur [güçlülerin elinde oyuncak
olurlar]. Ayak tak›m› bey olur. Baba çocu¤unu, çocuk babas›n› tan›maz
(saymaz). Yaban so¤an› pahal› olur. At bafl› kadar alt›na bir kap yemek
verilmez. Ayakalt›nda alt›n bulunur, onu alacak kimse bulunmaz.”

Telengit rivayeti daha tafsilâtl›d›r, bu rivayetlere göre:

“Kalganç› Çak geldi¤i, kara yer ateflle kapland›¤› zaman büyük ha-
kan ata tanr› (kayra kaan ada kuday) kulaklar›n› t›kar, o ça¤da dünya
bozulur; yer ve insan nesli mahvolur. Fitne ve fesat saçan gaddar rüz-
gâr insanlar› heyecanland›r›r. Töre bozulur. Tepeler çalkan›r; demir
üzenginin dibi delinir. Çuvald›z›n deli¤i y›rt›l›r. Ulus bozulur. Kara bö-
cek (gibi insan) katlan›r, gözlerine kan dolar; kara su kanla kar›fl›k akar
yer u¤uldar, da¤lar sallan›r, çukurlar-hendekler y›k›l›r, gök gürler, ke-
nar› aç›l›r, deniz çalkalan›r, dibi görünür, yerin alt› üstüne gelir; yosun-
lar ö¤ütülüp kül (toz) olur, gök sallan›p ete¤i aç›l›r, deniz dalgalan›p di-
bi görünür, deniz dibinden dokuz parça kara tafl ç›kar, dokuz tafl, dokuz
yerinden yar›l›r her tafltan dokuz çemberli dokuz sand›k ç›kar, her san-
d›ktan demir atl› dokuz kifli ç›kar, bu kiflilerden ikisi baflkan olur. Bun-
lar›n bindikleri atlar “Vuruflkan ulu sar›” (adl›) olur, ön ayaklar› k›l›ç-
l›, kuyruklar› kamal› olur, a¤aca rastlarsa a¤ac› keser, canl›ya çarparsa
canl›y› mahveder, il güne rahat olmaz. Ay ve günefl ayd›nl›k vermez,
›fl›ks›z olur. A¤açlar kökünden kopar, baba çocu¤undan ayr›l›r, bitkiler
mahvolur, nesli kurur, analar sevgililerinden ayr›l›r, dul kal›r, yerde
‘köngül’ denilen bir zehirli ot biter, kökünden sar› çekirge ç›kar, hay-
vanlara çarparsa hayvanlar›n, insanlara çarparsa insanlar›n kanlar›n›
sömürür. ‹flte o zaman fial-Yime (tanr›) hayk›r›r: 
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“Bu yana bak, Mangd›-fiire, yard›m et, “köngül” otunu mahvede-
medim. “Köngül” otunun kökünde konur y›lan var.”

Mangd›-fiire’den ün ç›kmaz. Ondan yard›m olmad›ktan sonra
fial-Yime yine hayk›r›r:

“Büyük hakan halk›n› b›rakt›, cins ayg›r sürüsünü b›rakt›, yer al-
tüst oldu, sular kurudu, yakal› giyimlerin yakas› parçaland›, idare edi-
len yurt bafls›z kald›, kufllar yuvalar›n›, geyikler duraklar›n› (bar›nakla-
r›n›), kad›nlar yavrular›n› b›rakt›.”

Maytere’den ses ç›kmaz. 

Bundan sonra Elik’e tâbi kahramanlardan Karafl ile Kerey yeryü-
züne ç›kacaklar, onlar ç›k›nca Ülgen’in kahramanlar› Mangd›-flire ile
Maytere, bunlarla savaflmak üzere, gökten yere inerler. Maytere’nin
kan› atefl olarak yeryüzünü kaplar. ‹flte o zaman Kalganç› Çak olur.”5

Burada tercümesini verdi¤imiz Altayca manzum metinler, naz›m
flekli bak›m›ndan, Altay kahraman destanlar›ndan farks›zd›r; münde-
recat› itibariyle Budizm’e ait Mo¤olca menk›beleri and›rmaktad›r. 
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Hat San’at›nda
Sefîne ‹stifleri ve Nuh’un Gemisi

Emily Neumeier* – ‹rvin Cemil Schick**

Hat san’at›na genellikle iki bak›fl tarz› hâkimdir. Bunlardan biri,
her fleyden önce bir çeflit resim san’at› oldu¤u, di¤eri ise ‹slâm’da va-
roldu¤u baz›lar›nca kabul edilen tasvir yasa¤› nedeniyle resim san’at›-
n› ikame etmek amac› güttü¤ü yolundad›r. Asl›nda bu iki bak›fl da yan-
l›flt›r, zira hat san’at›n›n özgüllü¤ünü kavrayabilmekten aciz kalmakta-
d›rlar. Hat san’at›nda anlam ve biçim öteki san’at kollar›ndan çok
farkl› bir flekilde bir araya geldi¤inden, hat eserleri ne metne, ne de res-
me indirgenebilirler. Bu makalede sözü edilen, asl› Boston Güzel
San’atlar Müzesi’nde mahfuz olan levha, hat san’at›yla resim aras›nda-
ki çok katmanl› iliflkiyi aç›kca gözler önüne sermektedir.

Hat san’at›n›n resim san’at›na çok yaklaflan bir alt kümesi, yaz›n›n
figüratif bir flekle sokuldu¤u, örne¤in armut, testi, arslan, cami v.s. biçi-
minde yaz›ld›¤› “yaz›-resim” diye adland›r›lan istiflerdir. Bunlara tasvir
yasa¤›n› atlatmak için baflvurulan bir “hîle-i fier’iyye” gözüyle bakmak
yayg›n bir yaklafl›m olmakla birlikte, yaz›dan müteflekkil resim yapmak
asl›nda maddî varl›klar›n içindeki ilâhîli¤i gözler önüne sermesi aç›s›n-
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dan - hîle olmak flöyle dursun - bir çeflit ibâdettir. Çünki Kur’ân-› Ke-
rîm’e göre Allah’a boyun e¤enler sadece insanlar de¤ildir: “Gökte olan
herfley ve yerde olan herfley, yürüyenlerden [hayvanlar] ve meleklerden,
Allah’a secde ederler ve kibirlenmezler” (Nahl 16/49); “Görmedin mi?
fiüphesiz gökte olanlar ve yerde olanlar, ve günefl, ve ay, ve y›ld›zlar, ve
da¤lar, ve a¤aç, ve yürüyenler, ve insanlar›n birço¤u Allah’a secde eder-
ler...” (Hac 22/18). O halde insanlar, hayvanlar, nesneler, Arap yaz›s›
kullan›larak resmedildi¤i zaman içsel do¤alar› görünür k›l›n›r, fizikî va-
rolufl ile rûhânî evren aras›ndaki ayr›lmaz ba¤ vurgulanm›fl olur.1

Yaz›-resimler aras›nda eskiden beri revaçta olan bir tür, sefîne (ge-
mi) fleklindeki istifler olup bunlar aras›nda en yayg›n olanlar “Amentü
gemisi” ve “Yedi Uyurlar” levhalar›d›r. Amentü gemisinde Ebû Hanî-
fe’ye maledilen, Kur’ân-› Kerîm üzerine temellendirilmifl ve ‹slâm ina-
n›fl›n› özlü bir flekilde dile getiren metin (Âmentü billâhi ve melâ’iketihi
ve kütübihi ve Resûlihi ve’l-yevmi-l-âhiri ve bil-kaderi hayrihi ve flerrihi min
Allahi te’âlâ ve’l-ba’sü ba’de’l-mevti. Eflhedü en lâ ilâhe illâ Allah ve eflhedü
enne Muhammeden ‘abduhu ve Resûluhu.) sefîne fleklinde istif edilir, te-
kerrür eden “ve” sözcü¤ü geminin kürekleri fleklinde yaz›l›r.2 (Resim 1.) 

Yedi Uyurlar levhalar›nda ise Kehf sûresinde (18) sözü geçen Es-
hâb-› Kehf meselinin kahramanlar›n›n, Kur’ân-› Kerîm’de geçmeyen,
ancak baz› tefsirlerde bahsedilen ve halk aras›nda yayg›n olan isimleri
(Yemlîhâ, Mekselînâ, Mislînâ, Mernûfl, Debernûfl, fiâzenûfl, Kefefltatayyûfl
ve köpekleri K›tmîr) keza gemi fleklinde yaz›l›rlar. (Resim 2.) Eshâb-›
Kehf’in adlar›n›n gemi flekline sokulmas›n›n ard›nda muhtemelen
16. yüzy›ldan itibaren Osmanl› donanmas›n›n Eshâb-› Kehf’e emanet
edilmifl ve gemilere konan isimlerinin korumas› alt›na al›nm›fl olmas›
yatmaktad›r.3 Malik Aksel’e göre sadece Türk san’atç›lar›n›n elinden
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ç›km›fl olan ve gerek kâ¤›t, gerekse kumafl üzerine, ya da cam alt›na ifl-
lenmifl birçok örnekleri görülen4 Eshâb-› Kehf gemilerinin en eskile-
rinden biri, Topkap› Saray› Müzesi’nde bulunan ‹smail Derdî ketebeli
ve 1102/1690 tarihli levhad›r. (Resim 3.)

Eshâb-› Kehf gemilerinin üzerinde Yedi Uyurlar’›n adlar›ndan
baflka metinler de görülür. Ön yelkende yâ Mâlike’l-mülk ve arka yel-
kende innâ fetehnâ leke fethen mübînen (Fetih 48/1), ön bayrakta Kelî-
me-i Tevhîd ve arka bayrakta mâ flâ Allah ibareleri s›kl›kla yer al›r. Ba-
zen de Amentü gemisi levhalar›nda, küreklerin aras›nda, Yedi Uyur-
lar’›n adlar› yaz›l› olur.

Tarih boyunca Eshâb-› Kehf ile köpekleri K›tmîr’den birçok ko-
nuda flefaat dilenmifltir. Örne¤in hamile bir kad›n e¤er Eshâb-› Kehf ile
Kitmîr’in adlar›n› sol yan›nda tafl›rsa, sanc›s›z do¤um yapaca¤›na; de-
nizafl›r› gönderilen mektuplar›n üzerine “K›tmîr” yaz›l›rsa, yolda kay-
bolmayacaklar›na; K›tmîr’in ad›n› zikredeni kuduz köpeklerin ›s›rma-
yaca¤›na; kuduz köpek taraf›ndan ›s›r›lm›fl olan biri, k›rk gün dolma-
dan belirli bir türbeye gidip K›tmîr’den yard›m dilerse, hastalanmaya-
ca¤›na; üzerine Eshâb-› Kehf ile K›tmîr’in adlar› yaz›l› bir kâ¤›t yang›-
na at›l›rsa, yang›n›n sönece¤ine; bu adlar yaz›l› bir kâ¤›t çok a¤layan
bir bebe¤in yast›¤›n›n alt›na konulursa, a¤lamas›n›n derhal kesilece¤i-
ne; bu isimler bir a¤aca tak›l›rsa bol mahsûl verece¤ine; Eshâb-› Kehf
ile köpeklerinin adlar›n›n bel ve difl a¤r›s›na iyi geldi¤i; evlenmek, ço-
cuk sahibi olmak, hastal›k gibi konularda s›k›nt› çekenler Eshâb-›
Kehf’e adanm›fl olan ma¤aralar› ziyaret ederlerse, dertlerine deva bula-
caklar›na; Eshâb-› Kehf’e emanet edilen gemilerin deniz kasas›na u¤-
ramayaca¤›na inan›l›rd›.5 Bu bak›mdan Eshâb-› Kehf levhalar› koruyu-
cu addedilmifl, evlere, iflyerlerine t›ls›m niyetine as›lm›flt›r.
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Aksel’e göre Eshâb-› Kehf gemileri “çok defa halk aras›nda
‘Nuh’un Gemisi’ diye adland›r›l›r yahut buna benzetilir. Buna sebep de
baz› Eshab-› Kehf gemilerinde a¤z›nda bir zeytin dal› ile görülen güver-
cin resmidir. Halk san’atç›lar› eserlerine uysun uymas›n baz› katk›lar-
da bulunur. Burda da güvercin, Eshab-› Kehf gemisi ile Nuh’un gemi-
sini birlefltiriyor, zaman anlam›n› ortada kald›r›yor.”6 Gerçekten de ge-
mi fleklindeki baz› istiflerin yan›nda yahut üstünde “Sefîne-i Nuh
Aleyhisselâm” gibi bir bafll›k görüldü¤ü olur. Örne¤in Resim 4 böyle-
dir. Burada gemi eûzu billâhi mine’fl-fieytâni’r-racîm bismillâhi’r-rahmâ-
ni’r-rahîm sözleriyle yâ müfettihe’l-ebvâb iftah linâ hayre’l-bâb duas›ndan
oluflmaktad›r. Hattat Mehmed fiefik Bey’in ayn› metinden oluflan nis-
beten daha soyut bir sefîne istifi daha vard›r. (Resim 5)

Bu makalede sözü edilen levha, Nuh’un gemisi yak›flt›rmas› yap›l-
m›fl bir Eshâb-› Kehf levhas› de¤il, do¤rudan do¤ruya Nuh’un gemisini
temsil eden bir yaz›-resimdir. (Resim 6) Boston Güzel San’atlar Müze-
si’nde bulunan7 bu levha elbette “akademik” bir hüsn-i hat eseri say›-
lamaz. Yine de, bütün ilkelli¤ine ra¤men, afla¤›da izah edilece¤i üzre
baz› aç›lardan istisnai bir eser oldu¤u muhakkakt›r. Levha 36 ¥
50,5 cm boyutlar›nda olup, kâ¤›t üzerine mürekkep ve boya ile yap›l-
m›flt›r. Levhan›n bafll›¤› ile alt kenar›ndaki fliir kalemle yaz›lm›flt›r; ge-
ri kalan›n›n ise f›rça ile boyand›¤› anlafl›lmaktad›r. Gemiyi oluflturan
yaz›yla sa¤ üst köfledeki ibare fantezi bir Kûfî hatt›ylad›r; sol üst köfle-
deki ise müzehher Kûfî’ye benzetilmifltir. Soldaki bafll›k r›kâ’, en alttaki
fliir ise nesih hatt›yla yaz›lm›fl olmakla birlikte, bunlar›n hiçbirinde
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C. Ash, Dogs. Their History and Development (Boston ve New York: Houghton Miff-
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6 Aksel, Türklerde Dinî Resimler, s. 67.
7 Museum of Fine Arts, Boston, Denman Waldo Ross Collection, Accession Number

15.125.



hüsn-i hat kurallar› uygulanmam›flt›r. Dolay›s›yla bu levhaya daha zi-
yade bir halk san’at› eseri olarak bakmak daha do¤ru olacakt›r. Yer yer
renkli kâ¤›t fleritleri eseri süslemek yahut yaz› yaz›lan alanlar› çerçeve-
lemek amac›yla zemine yap›flt›r›lm›fl, ancak bunlar›n bir k›sm› y›prana-
rak dökülmüfl, yerlerinde zamk kal›nt›lar› kalm›flt›r.

Levhan›n sa¤ üst köflesinde bismillâhi’r-rahmani’r-rahîmi’l-halîmi’l-
alîm ibaresi bulunmaktad›r. Ana metin, Hûd sûresinin 11/41. âyeti
olup do¤rudan do¤ruya Nuh’un gemisi hakk›ndad›r: “Dedi ki: ‘Ona bi-
nin. Yüzmesi de, durmas› da Allah’›n ad›ylad›r. fiüphesiz Rabbim ba-
¤›fllayand›r, esirgeyendir.’” Âyetin ilk yar›s› (ve kaale irkebû fîhâ bismil-
lâhi) geminin kendisini oluflturmaktad›r. Burada irkebû sözcü¤ündeki
boru kefi’nin geminin köflkünu oluflturmas›, fîhâ kelimesindeki güzel
he’nin al›ml› flekli ile elif’in orta direkle bütünleflmesi, bismi sözcü¤ün-
deki sin harfinin difllerinin yelkeni teflkil etmesi, Allah lâfz›n›n gemi-
nin ön dire¤i ile fenerini oluflturmas› kayda de¤er. Âyetin devam›
(mecrâhâ ve mersâhâ inna Rabbi legafûrun rahîmun) ise sol üst köflede yer
almaktad›r. 

Soldaki paftan›n içerisinde resmu Sefîne-i Hazret-i Nûh alâ nebînâ
ve aleyhisselâm sözleri resimdeki geminin kimli¤ini aç›kl›kla belirle-
mektedir. Nuh’un gemisini oluflturan metnin, Kur’ân-› Kerîm’de
Nuh’un gemisinden söz eden bir âyet olmas› bu eseri benzerlerinden
ay›rmaktad›r. San’at tarihçisi Valérie Gonzalez, metin ile fleklin tek bir
göndergeye sahip oldu¤u yaz›-resimlerle, göndergeleri farkl› olanlar
aras›nda ayr›m yapar.8 Örne¤in Amentü gemilerinde metnin gemiyle
hiçbir iliflkisi yoktur; leylek fleklindeki besmele yahut ibrik fleklindeki
mâ flâ Allah yaz›lar› gibi onlar da metin ile fleklin farkl› göndergelere sa-
hip oldu¤u yaz›-resimlerdir. Buna mukabil, örne¤in lâkab› Esedullah
(Allah’›n arslan›) olan Hz. Ali’ye medhiyeler arslan fleklinde yaz›ld›-
¤›nda, metin ile flekil ayn› göndergeye iflaret ederler. ‹flte Nuh’un gemi-
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Sabanc› Üniversitesi Yay›nlar›, 2000), s. 313-340.



sinin yukar›da zikredilen âyet ile oluflturulmas› nedeniyle bu yaz›-re-
sim, metin ile fleklin ortak bir gönderge paylaflt›¤› ender örneklerden-
dir.

Levhan›n en alt›nda flöyle bir fliir yaz›l›d›r:9

Bu cihânda kimse kalmaz pâyidar
An›n içün bunu yazd›m yâdigâr
Hiç kimse bu fenâda kalmaz elbet pâyidâr (?)
Cehdle (?) bu kefltiyi yazd›m ki ola bergüzâr
Dâr-› dünyâda diri¤a kimse kalmaz berkarar
Bir eser yazd›m ki bizden sonra ola âflikâr

Sol alt köfledeki paftan›n içinde ise san’atç›n›n imzas› yer almak-
tad›r. Bu imzan›n, baz› harflerin birden fazla iflleve sahip oldu¤u olduk-
ça girift ve çetrefil bir istif fleklinde olmas›, do¤ru okunmas›na mahal
vermemektedir. Amel-i Osman Muhyi olabilir, ama bu konuda kesin bir
fley söylemekten flimdilik kaç›n›yoruz.

Sefîne-i Nuh levhas›, Boston Güzel San’atlar Müzesi koleksiyo-
nuna 1915 y›l› Ocak ay›nda, Denman Waldo Ross taraf›ndan hibe edi-
lerek intikal etmifltir. Bildi¤imiz kadar›yla levhadan ilk defa müzenin
Asya san’at›ndan sorumlu Seylanl› (bugünkü Sri Lanka) küratörü
Ananda K. Coomaraswamy’nin 1929’da yay›nlanan “Arabic and Tur-
kish Calligraphy” bafll›kl› makalesinde söz edilmektedir.10 Gerek san’at
felsefesinde, gerekse müzecilikte ç›¤›r açan Coomaraswamy, malesef ‹s-
lâm san’at› hakk›nda bilgi sahibi de¤ildi. Bu nedenle imzas›n› “work of
‘Othman” (amel-i Osman) fleklinde okudu¤u (yahut okuttu¤u) levhay›
büyük Osmanl› hattat› Hafiz Osman’a (1642-1698) maletmifl, dolay›-
s›yla da eseri 17. yüzy›la tarihlemifltir. Oysa bu kaba yaz›n›n Haf›z Os-
man’a ait olmas› katiyetle mevzuu bahis de¤ildir.

Coomaraswamy’nin makalesinden sonra k›rk y›l kadar literatürde
sözü edilmeyen Sefîne-i Nuh levhas›, 1970 y›l›nda Jan Fontein’in
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9 Eserin yüzeyi çok y›prand›¤›ndan baz› kelimeler çok zor okunmaktad›r.
10 Ananda K. Coomaraswamy, “Arabic and Turkish Calligraphy,” Bulletin of the Muse-

um of Fine Arts, c. 27, no. 162 (A¤ustos 1929), s. 50-57.



“‘Uthman’s Ark of Noah in the Museum of Fine Arts, Boston” bafll›k-
l› makalesinde tekrar ele al›nm›flt›r.11 Önce küratör, sonra da müdür
olarak Boston Güzel San’atlar Müzesi’nde görev yapm›fl olan Fontein,
Coomaraswamy’nin makalesinden hareketle eseri keza 17. yüzy›la ta-
rihlemektedir. Bu arada, levhan›n dibindeki Türkçe metindeki tekrar-
lardan burada tarih düflürülmüfl olabilece¤i gibi (pek de mesnedi olma-
yan) bir sonuç ç›kartan Fontein, ilk iki m›srada ebced hesab›yla
1057/1647 tarihinin yer ald›¤›n›, bunun da eserin yap›ld›¤› tarih ola-
bilece¤ini belirtmektedir. Coomaraswamy gibi eseri Haf›z Osman’a
maleden Fontein, söz konusu tarihte ünlü hattat›n sadece befl yafl›nda
oldu¤u gerçe¤ini anlafl›lan gözden kaç›rm›flt›r. Üstelik tarih düflürülen
fliirlerdeki ifade tarz› burada olmad›¤› gibi, tarih genellikle ilk de¤il son
m›srada bulunur.

Fontein’in makalesinden birkaç y›l sonra yay›nlanan Islamic Cal-
ligraphy bafll›kl› kitab›nda eseri derc eden British Library kütüphaneci-
lerinden Yasin Hamid Safadi, onu kitab›n bir yerinde 19. yüzy›l baflla-
r›na, baflka bir yerinde ise 17. yüzy›la atfetmektedir.12

Harvard Üniversitesi’nde ‹slâm san’at tarihi profesörü olan Oleg
Grabar ise önce bir konferans dizisi olarak sunulan, sonra da 1992’de
yay›nlanan The Mediation of Ornament bafll›kl› eserinde Boston’daki
Nuh’un gemisi levhas›ndan mimetik flekillere sokulmufl olan dualar›n
bât›nî anlamlar› ba¤lam›nda söz etmekte, onda Osmanl› hattatlar›n›n
tarikatlerle muhtemel iliflkilerine dair ipuçlar› aramaktad›r.13 Fontein’i
takiben eseri 17. yüzy›la tarihleyen Grabar, onu Haf›z Osman’a atfet-
mekten kaç›nd›¤›na göre hiç olmazsa bu bilgiyi güvenilir bulmam›fl ol-
mal›d›r. Öte yandan levhay› 17. yüzy›la tarihlemek için de baflka ne-
den yoktur.

Yukar›daki k›sa tarihçeden kaynaklarda bu esere iliflkin bir hayli
mesnetsiz iddiadan baflka pek bir fley bulunmad›¤› anlafl›lmaktad›r. Da-
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11 Jan Fontein, “‘Uthman’s Ark of Noah in the Museum of Fine Arts, Boston,” Archi-
ves of Asian Art, c. 24 (1970/71), s. 84.

12 Yasin Hamid Safadi, Islamic Calligraphy (Boulder: Shambhala, 1979), s. 35, 134.
13 Oleg Grabar, The Mediation of Ornament (Princeton: Princeton University, 1992),

s. 88-89.



ha genelde ‹slâm san’at› için olmasa bile en az›ndan hüsn-i hat konu-
sunda bunun Bat› tarihyaz›c›l›¤›nda yayg›n bir sorun oldu¤u, spekülas-
yon ile gerçe¤in literatürde pek de tefrik edilemedi¤i söylenebilir. He-
le Coomaraswamy, Safadi ve Grabar gibi, bilim dünyas›n›n seçkin
isimlerinin çal›flmalar›nda böyle hafiflikler görmek gerçekten rahats›z
edicidir. Eldeki veriler son derece s›n›rl› oldu¤undan mesele bu yazar-
lar›n yeterli bilgi vermemesi de¤il, olmayan verileri kurgu ile ikame et-
meleridir. Bat› san’at› tarihyaz›c›l›¤›nda böyle sorumsuzluk düflünmek
gerçekten zordur.

Osmanl› görsel san’atlar›nda Nuh’un gemisi baflka flekiller de al-
m›flt›r. Son dönemde tafl bask›s› resimler (Resim 7) yay›nland›¤› gibi
daha önceki devirlerde de birçok minyatürde konu ele al›nm›flt›r.14

Nuh’un gemisiyle özdefllefltirilen yaz›-resimlerin ço¤unlu¤u Eshâb-›
Kehf gemileri olup, do¤rudan do¤ruya Hz. Nuh ile ilgili bir metinle
oluflturulmufl yaz› resimler pek nadirdir. Bu makalede iflte böyle bir ese-
ri, hat san’at›nda sefîne istifleri ba¤lam›nda tan›tma¤a çal›flt›k.
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14 Örne¤in bkz. A. Ülker Erke ve Hasan Âli Göksoy, Minyatürlerde Gemiler (Ankara:
T.C. Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›, 1975), s. 49-54.



Resim 1: Hüsni ketebeli ve Ramazan [13]24/1906 tarihli, tafl bask›s› bir
Amentü gemisi. Bayrakta mâ flâ Allah, teknenin üzerinde kürek aralar›nda Eshâb-

› Kehf ve köpeklerinin adlar›, köflkte ise Fetih sûresinin (48) ilk âyeti, yâ Mâli-
ke’l-mülk ibaresi ve Allahümme yâ muhavvile’l-havli ve’l-ahvâl havvil hâlnâ ilâ ahse-
ni’l-hâl duas› yaz›l›d›r. Geminin kendisini Amentü metni oluflturmakta, yukar›da-

ki istifte ise Kelime-i fiehâdet yer almaktad›r. (Malik Aksel koleksiyonu, Bursa
Kent Müzesi.)

Resim 2: Mehmed Hulûsi ketebeli ve 1321/1903 tarihli, tafl bask›s› bir Es-
hâb-› Kehf gemisi. Geminin kendisini Eshâb-› Kehf ve köpeklerinin adlar› olufl-
turmaktad›r. Ön yelkende yâ Mâlike’l-mülk ibaresi, arka yelkende ise Fetih sûresi-
nin (48) ilk âyeti yer almaktad›r. Ön bayrakta Kelime-i Tevhîd, arka bayrakta ise

mâ flâ Allah yaz›l›d›r. (Malik Aksel koleksiyonu, Bursa Kent Müzesi.)
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Resim 3: ‹smail Derdî ketebeli ve 1102/1690 tarihli Eshâb-› Kehf gemisi.
Geminin kendisini Eshâb-› Kehf ve köpeklerinin adlar› oluflturmaktad›r. Sa¤daki
bulutun içinde müsennâ olarak yâ Hâf›z, soldaki bulutun içinde ise yâ Gaffâr ya-

z›l›d›r. (Topkap› Saray› Müzesi.)

Resim 4: Eûzu-besmele ile yâ müfettihe’l-ebvâb duas›n›n oluflturdu¤u, “Sefîne-
i Nûh aleyhisselâm” bafll›¤› verilmifl olan, muhtemelen Kazan’da yay›nlanm›fl 1900
tarihli bir renkli tafl bask›s› levha. Yelkenlerde Eshâb-› Kehf ile köpeklerinin ad-
lar› yer almaktad›r. Gemiyi çevreleyen paftalarda is Hûd (11) ve Kehf (48) gibi

sûrelerden ilgili âyetler yaz›l›d›r. (Denizler Müzayede Evi.)
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Resim 5: Mehmed fiefik Bey’in 1291/1874 tarihli zarif sefine istifi. Bafl›n-
dan sonuna do¤ru gemiyi eûzu billâhi mine’fl-fieytâni’r-racîm bismillâhi’r-rahmâni’r-
rahîm; yâ müfettihe’l-ebvâb iftah linâ hayre’l-bâb ibareleri oluflturmaktad›r. (Kâmil

el-Bâbâ, Rûhü’l-hatti’l-Arabî, Beyrut, 1983.)

Resim 6: Osman Muhyî (?) ketebeli Sefîne-i Nûh aleyhisselâm levhas›. Sa¤
üst köflede bismillâhi’r-rahmani’r-rahîmi’l-halîmi’l-alîm ibaresi yer almaktad›r. Ge-
minin kendisini Hûd sûresinin 11/41. âyetinin ilk yar›s› oluflturmakta, âyet sol

üst köflede devam etmektedir. (Foto¤raf © 2012 Museum of Fine Arts, Boston.)
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Resim 7: Tafl bask›s› Nuh’un gemisi levhas›. (Malik Aksel koleksiyonu,
Bursa Kent Müzesi.)
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Nûh Aleyhisselâm Hilyeleri

‹rvin Cemil Schick*

Osmanl› edebiyat›nda ilginç bir tür hilye ad› verilen sözel portre-
lerdir. Bunlar›n aras›nda, 16. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren defa-
larca yaz›lan, Hz Muhammed’in vas›flar›n› tasvir eden manzum ve
mensur hilyeler iyi bilinmekle birlikte, Hz Âdem’den Hz ‹sâ’ya baz› di-
¤er peygamberlerin, Hulefâ-y› Râflidîn’in, Aflere-i Mübeflflere’nin, Ha-
saneyn’in ve tarikat büyüklerinin tarif edildi¤i, daha az bilinen hilye-
ler de mevcuttur.1 Bu yaz›da Hz Nûh hilyelerini çok k›saca ele alaca-
¤›m.2
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* Dr. ‹rvin Cemil Schick, ‹stanbul fiehir Üniversitesi, ‹stanbul.
1 Muhtelif hilyeler hakk›nda bkz. Abdülkadir Erkal, “Türk Edebiyat›’nda Hilye ve

Cevri’nin ‘Hilye-i Çâr Yâr-› Güzin’i”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt›rmalar›
Enstitüsü Dergisi 12 (1999), s. 111-131; Zülfikâr Güngör, “Türk Edebiyat›’nda Hil-
ye-i Nebevî Türünün Do¤uflu, Geliflimi ve Sebepleri”, Tasavvuf: ‹lmi ve Akademik
Araflt›rma Dergisi 4, 10 (2003), s. 185-199; Sema Gülmez, “Cevrî ‹brahim Çelebi ve
Hilye-i Çihâr-Yâr-› Güzîn Adl› Eseri”, yüksek lisans tezi (Dokuz Eylül Üniversitesi,
2006), s. 1-11; Mehtap Erdo¤an, “Hâkim Mehmed Efendi’nin Manzum Hilyesi”,
Cumhuriyet Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergisi 11, 1 (2007): 317-357; Sad›k Yazar,
“Seyyid fierîfî Mehmed Efendi ve Hilyesi”, Turkish Studies: International Periodical for
the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 2, 4 (2007), s. 1026-1044;
Hüseyin fi›ra, “Rusçuklu Ali Fethi Efendi, Hayat›, Eserleri ve Hilyesi”, yüksek lisans
tezi (Marmara Üniversitesi, 2008), s. 5-8;

2 Yard›mlar› için Muhammad Alwan, Hatice Aynur, Jamal J. Elias ve Ali Emre Özy›l-
d›r›m’e müteflekkirim.



Hz Muhammed’den baflka peygamberlerin hilyelerine yer verilen
eserler aras›nda en tan›nm›fl olan›, mahlâs› Neflâtî olan Mevlevî Ah-
med Dede’nin3 (ö. 1085/1674) Hilye-i Enbiyâ’s›d›r. Yazmalar›na birçok
kütüphanede rastlanan bu manzum eser gerek Osmanl›, gerekse Lâtin
harfleriyle birkaç defa bas›lm›flt›r. On dört peygamberin tasvir edildi¤i
Neflâtî’nin Hilye-i Enbiyâ’s›nda Hz Nûh ile ilgili bölüm flöyledir:

Hilye-i feyz-dih-i Nûh Nebî

Eyleyen hilye-i Nûh’› takrîr
K›ld›lar cümle bu kavli tahrîr
Vechinün levnini Hallâk-› Mecîd
Sîm-i hâlis gibi itmifldi sefîd
Eyleyen gülflen-i hüsnin tezyîn
Nergis-i çeflmini itmifldi hûnîn
Hem dahi sun‘-i Hakîm-i Bî-çûn
Re’sin itmifldi büzürg-i mevzûn
Eyleyen kadr ile zât›n mümtâz
Lihye-i pâkini itmifldi d›râz
Dahi itmifldi Hudâvend-i Mecîd
Sâhib-i mahkeme-i fler‘-i cedîd
Ömrini sebt iden erbâb-› kelâm
Didiler nüh sad ü pencâh temâm
[Ba’z› erbâb-› tefâsîr didi
Ömri bin dört yüze irmifl idi]
Ber zebân-› heme erbâb-› mesel
Ömr-i Nûh olsa n’ola darb-› mesel4

234 • Nuh Kitab›

3 Baz› kaynaklar ad›n›n Ahmed, baz›lar› ise Süleyman oldu¤unu belirtmektedir. Bkz.
Bayram Ali Kaya, Neflâtî (‹stanbul: fiûle Yay›nlar›, 1998), s. 20.

4 Neflâtî, Hilye-i Enbiyâ, önsöz fieyh Vasfi (‹stanbul: Âlem Matbaas›, Ahmed ‹hsan ve
fiürekâs›; Sâhibi ve nâfliri fiems Kitabhânesi Sahibi, 1312), s. 12-13. Eser ayr›ca
fieyh Halil Hilmi Efendi taraf›ndan Cevrî’nin Hilye-i Cehâr-yâr-› Güzin adl› eseriy-
le birlikte Hilye-i Manzûme-i Enbiyâ bafll›¤› alt›nda yay›nlanm›flt›r (‹stanbul: ‹stikbal
Matbaas›, 1293). Ayr›ca bkz. Sadettin Nüzhet [Ergun], Neflatî: Hayat› ve Eserleri (‹s-
tanbul: Kanaat Kütüphanesi, 1933), s. 140-141; Mahmut Kaplan, “Neflatî’nin Hil-
ye-i Enbiyas›”, Yüzüncü Y›l Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
2, 2 (1991), s. 149-166. Eserin tenkidli metni Bayram Ali Kaya taraf›ndan yüksek



Burada yer alan nitelikler (beyaz ten, büyük bafl, güzel yüz, uzun
sakal, 950 yafl) baflka eserlerde de görülmektedir. Örne¤in Bakayî ad›y-
la maruf Abdülbâki bin Molla Dursun bin Murâd’›n (950–1015/1543-
44–1606-7) Risâle fî Hakk›’l-Enbiyâ Aleyhimi’s-Selâm ve Adadihim yâhûd
Hilyetü’l-Enbiyâ ve Çehâr-Yâr-› Güzîn ve Risâle fi Ahvâli’l-Enbiyâ ve’l-
Hulefâ gibi bafll›klar tafl›yan eserinin Hz Nûh ile ilgili bölümünde flu
sözlere rastl›yoruz: “Hilye: Beyaz benizlü ve sakal› uzun ve k›v›rc›¤›n
güzeli idi hûy› h›flm idi büyük bafllu idi aleyhisselâm.”5

Vahdî ‹brâhîm bin Mustafâ’n›n (ö. 1126/1714) Tuhfetü’l-Elbâb fî
Hilyeti’l-Enbiyâ ve’l-Ashâb bafll›kl› Arapça eserinin Hz Nûh hilyesi bö-
lümünde ise flöyle denmektedir: “Nûh, ‹drîs’ten (ikisine de salat ve se-
lam olsun) sonra Allah (izze ve celle) taraf›ndan peygamberlik payesi
verilmifl olan ilk peygamberdir. O sanki bir neccar taraf›ndan oyulmufl-
ças›na ince yüzlü idi. Bafl› uzun ve heybetli, gözleri kesif, kollar›yla ba-
caklar› ince, kalças› çok etli, göbe¤i kocaman, sakal› uzun ve genifl, gö-
rünüflü boylu ve iri idi. K›zg›n ve haflin bir duruflu vard›. Ellinci y›l›n-
da gönderilmifltir.”6

Hilye metinleri hat san’at›nda da görülür. Bugüne kadar ortaya
ç›km›fl olan en eski örnekleri fieyh Hamdullâh’a (833–926/1429–
1520) ait olan hilye levhalar›na hat san’at›nda ç›¤›r açm›fl olan Hâf›z
Osmân (1052–1110/1642–1698) yepyeni bir biçim vermifltir.7 Tirmi-

lisans metni olarak haz›rlanm›flt›r: “XVII. As›r fiairlerinden Neflâtî: Hayat›, Edebî
Kiflili¤i, Eserleri ve Hilye-i Enbiyâ’s›n›n Tenkidli Metni” (Trakya Üniversitesi,
1991), s. 74-75. Burada verilen sekizinci beyit 1312 bask›s›nda mevcut olmay›p, Ka-
ya taraf›ndan Süleymaniye Kütüphanesi, Âflir Efendi 331 ve Süleymaniye Kütüpha-
nesi, Hac› Mahmud 4413 nüshalar›na dayan›larak tamamlanm›flt›r.

5 Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih 5427/4, s. 14.
6 Süleymaniye Kütüphanesi, Âflir Efendi 59, y. 52a-b. Süleymaniye’de bu eserin yedi

nüshas› daha bulunmaktad›r.
7 M. U¤ur Derman, Türk Hat Sanat›n›n fiaheserleri ([Ankara]: Kültür Bakanl›¤› Yay›n-

lar›, 1982), 18, 19, 42, 47 ve 49 numaral› levhalar; Faruk Taflkale ve Hüseyin Gün-
düz, Hat Sanat›nda Hilye-i fierîfe: Hz. Muhammed’in Özellikleri = Hilye-i fierîfe in Cal-
ligraphic Art: Characteristics of the Prophet Muhammed (‹stanbul: Antik A.fi. Kültür
Yay›nlar›, 2006); Faruk Taflkale ve Hüseyin Gündüz, Hilye-i fierîfe: Hz. Muham-
med’in Özellikleri [Sergi Katalo¤u] (‹stanbul: Artam Antik A.fi. Kültür Yay›nlar›,
2011).
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zî’nin (209–279/824–892) fiemâ’il’inde yer alan, Hz Alî’nin Peygam-
ber’in d›fl görünüflüne ve yarad›l›fl›na dair rivayetini göbek ad› verilen
bir dairenin içine yerlefltiren, dört köflesine dört halifenin adlar›n›,
baflmakam ad› verilen tepesine Besmeleyi, kuflak ad› verilen ortas›na
ise Peygamber’e iliflkin bir âyeti yazan Hâf›z Osmân’›n bu tertibi bugü-
ne kadar say›s›z hattat taraf›ndan benimsenmifl, günümüzde de gerek
hattatlardan, gerekse koleksiyonculardan ra¤bet görmeye devam et-
mektedir.

Hâf›z Osmân’›n daire içine hilye metni yazma fikri baflka kulla-
n›m alanlar› da bulmufltur. On sekizinci yüzy›ldan itibaren Osmanl›
dua mecmûalar›nda her sayfan›n ortas›na yerlefltirilen büyük birer da-
ire içerisine ‹sm-i Celâl, ‹sm-i Nebî, Ehl-i Beyt, Hulefâ-y› Râflidîn ve
sahabe adlar›n› yazmak gelene¤i ortaya ç›km›flt›r. Kutsal emanetlerin
ve baz› baflka simgelerin resimleriyle birlikte yine birer daire içerisinde
Hulefâ-y› Râflidîn’in ve Hz Âdem’den Hz ‹sâ’ya kadar gelen baz› pey-
gamberlerin hilyeleri de bu mecmûalarda zaman zaman yer almaktad›r.

Resim 1’de 19. yüzy›la ait iflte böyle bir dua mecmuas›ndan bir
sayfa görülüyor.8 Bafll›k “Hilye-i Hazret-i Nûh aleyhisselâm” fleklinde-
dir. Dairenin içindeki Arapça metin ise flöyledir: “Nûh aleyhisselâm
parlak beyaz tenli, heybetli bafll›, güzel yüzlü, uzun sakall›, uzun boylu
idi ve ömrü dokuz yüz elli [sene] idi.”

8 Yale Üniversitesi Kütüphanesi, Arabic MSS Suppl. 722.
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Resim 1. On dokuzuncu yüzy›la ait bir Osmanl› dua mecmûas›nda 
“Hilye-i Hazret-i Nûh aleyhisselâm” sayfas›. (Yale Üniversitesi Kütüphanesi.)
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Dinar Sikkelerinde Nuh ve Tufan

M. Ertan Y›ld›z*

Dinar, Afyonkarahisar’›n, su kaynaklar› bol olan güneybat›s›nda-
ki ilçesidir. Binlerce y›l önce burada önce Kelainai daha sonra da Apa-
meia ad›nda Antik Dönem’in en önemli kentlerinden birisi kurulmufl-
tur. Kelainai/Apameia antik kenti do¤u-bat› ve kuzey-güney yönlü ana
yollar›n kavflak noktas›nda kurulmufltu ve zamanla ekonomik ve stra-
tejik aç›dan büyük bir önem kazanm›flt›.1 Miladi Takvim’in bafllang›ç
y›llar›nda yaflayan co¤rafyac› Strabon’a göre, Antik Dönem’de Küçük
Asya olarak adland›r›lan Anadolu'nun, Ephesos’tan (Efes) sonraki en
büyük ticaret merkeziydi.2 Bu ticaret merkezlerinde konaklamak, iafle
temin etmek, nakil araçlar› bulmak kolayd›. Bu yüzden Antik Dö-
nem’de yap›lan ordu sefer hareketleri için genellikle ticaret merkezle-
rine u¤rayan güzergâhlar seçiliyordu.3 Kelainai/Apameia’da ticaret yol-
lar›n›n kavfla¤›nda bulundu¤undan neredeyse tüm büyük askeri sefer-

* Dr. M. Ertan Y›ld›z, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiça¤ Dilleri ve
Kültürleri Bölümü, Antalya. (ertanyy@hotmail.com).

1 Belke-Mersich 1990, s. 140. Bir ticaret kenti olarak Kelainai/Apameia Kibotos'un
önemi için bkz. Magie 1950, s. 983.

2 Str. 12.8.15. "Apameia, Ephesos'dan sonra, Küçük Asia'n›n ikinci büyük ticaret merke-
zidir. Zira bu kent hem ‹talya'dan hem de Hellas'tan gelen ticari mallar›n ortak ambar›-
d›r."

3 Stauner 2005, 21-46.
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ler buradan geçmifltir.4 Seleukos Hanedanlar›ndan Antiokhos Soter'in
(MÖ 281-261) krall›¤› dönemine kadar kent, Kelainai olarak adland›-
r›ld›. Antiokhos, kenti bulundu¤u yerden çok da uzakta olmayacak bir
yere tafl›d› ve yeniden tesis etti¤i kente annesi Apama'n›n ismine iza-
feten Apameia ad›n› verdi.5 Kent bu tarihten itibaren resmi belgeler-
de Apameia olarak an›ld›. III. Antiokhos (MÖ 223-187) ile o¤lu IV.
Seleukos (MÖ 187-175), Roma, Pergamon ve Rhodos ittifak›na karfl›
MÖ 190 y›l›nda yapt›¤› Magnesia savafl› öncesi ve sonras› belgelenebi-
lir bir flekilde krall›¤›n› Apameia'dan yönetti.6 III. Antiokhos MÖ 188
y›l›nda, Roma Cumhuriyeti ile Eskiça¤ Tarihi'nin en önemli anlaflma-
lar›ndan biri olarak bilinen ve antlaflman›n imzaland›¤› kentin ad›yla
an›lan Apameia Bar›fl›'n› burada imzalad›.7

Antik Dönem'in en iyi bilinen iki nehri Maiandros ve Marsyas
buradan do¤uyordu. Kent, Antik Dönem yazarlar›n›n ço¤u taraf›ndan
mitolojik bir kahraman olarak bahsedilen Marsyas'›n do¤um yeriydi.
Marsyas, tek a¤›zl› çift gövdeli aulos’a (flüt) ekledi¤i aparatlar sayesin-
de aulos’tan yay›lan ezgileri Phrygia’n›n d›fl›na tafl›rm›flt›.8 Böylece o,
güzel sanatlar›n tanr›s› Apollon'la burada dünyan›n ilk müzik yar›flma-
s›n› yapm›flt›.9

Antik Ça¤’›n, böylesine önemli bir kenti olan Apameia MS 2.
yüzy›l›n sonu ile MS 3. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Nuh Tufan› konulu bir di-
zi bronz sikke basm›flt›r.

Bu sikkeler Roma ‹mparatorlar›'ndan Septimius Severus (193-
211), Macrinus (217-218), Severus Aleksander (222-235), III. Gordi-

4 Kelainai/Apameia odakl› ticari ve askeri sefer güzergâhlar› için bkz. Harita 1. 
5 Str., 12.8.15.
6 App., Syr., 6.36; bkz. dn. 15.
7 Liv., 38.37-38.; App., Syr., 7.39-40.
8 Marsyas flütü çevreleyen deri bir a¤›zl›k ve çal›c›s› için a¤›z aparatlar› icat etmifltir.

Böylece kuvvetli bir üflemeyle yüzde meydana gelen bozulmay› önlemifltir. Mars-
yas’›n bu sayede daha az bir eforla uzun süre aulos’u çald›¤› anlafl›lmaktad›r. Bkz.
Plut., Mor. 456 b-c. 

9 Bu yar›flmadan bahseden baz› antik dönem yazarlar› için bkz. Hdt., 7.26.; Xen., An.
1.2.8.; Str., 12.8.15.; Liv., 38.13.6.; Plin., Nat. 5.105; Ov., Met. 6.382-400.
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anus (238-244), Philippus Arabs (244-249) ve Trebonianus Gallus
(251-253) dönemlerine aittir.

Sikkelerin ön yüzlerinde dönemin imparatorunun büstü, arka yüz-
lerinde ise Eski ve Yeni Ahit'te bahsedilen tanr›sal bir olay betimlen-
mifltir. Bu betimleme iki ayr› sahneyi içerir. ‹lk sahne kabaran sular
üzerinde yüzen sand›k formundaki bir geminin içinde seyahat eden
Nuh ve kar›s›d›r. Bu sahne gelene¤e uygun olarak a¤z›nda bir zeytin
dal›yla gelen güvercinle ve sand›¤›n di¤er köflesinde Nuh'un ilk dene-
mesinde gönderdi¤i karga ya da ikinci bir güvercinin betimlenmesiyle
sonland›r›lm›flt›r. ‹kinci sahne ise tufandan kurtulan Nuh ve kar›s›n›n
karaya ayak basmas› ve tanr›ya olan flükranlar›n› göstermek için hava-
ya kalkan sa¤ elle bitirilmifltir. Sand›¤›n ön yüzünde ise Nuh ismi di¤er
ayn› tipteki sikkelerden bilindi¤i üzere daima NVe (N«e) olarak yaz›l-
m›flt›r.

MÖ 3. yüzy›lda Aleksandreia'da, Yahudilerin kutsal kitab› Yunan-
caya çevrilmiflti. Septuaginta ad›yla an›lan bu çevirinin Genesis bölü-
münde Nuh'un gemisi Kibotos (sand›k, kutu) olarak an›l›r. Çünkü ge-
minin dört köflesi vard› ve bu haliyle gemi bir sand›k formunda olma-
l›yd›. Dolay›s›yla kentin bast›¤› ve Nuh Tufan›'n› hikâye eden sikkele-
rin arka yüzünde betimlenen geminin formu, gelene¤e uygun olarak
köfleli sand›k formundayd›. Di¤er yandan Nuh’un gemisi için kullan›-
lan Kibotos, Apameia’›n bir yan ad›yd› ve kent ayn› zamanda bu isim-
le de an›l›yordu.10

10 Bkz. Str., 12.8.13.

Septimus Severus zaman›ndan.
SNG von Aulock Nr. 3506. 

III. Gordianus zaman›ndan.
SNG von Aulock Nr. 8347.
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Vet. Test. Gen. 6,14. 

Böylece (Nuh) kendisi için dört köfleli ahflaptan bir gemi yapt›.

Ayr›ca Nuh'un ismi, t›pk› Septuaginta'da yaz›ld›¤› gibi, kentin
sikkeleri üzerinde betimlenmifl kutu formundaki geminin ön yüzünde
de yine “NVE” olarak yaz›ld›.

Vet. Test. Gen. 8.6.

"Nuh, k›rk gün sonra geminin kap›s›n› açt›."

Nuh'un gemisinin Apameia'ya indi¤ini ve insano¤lunun burada ye-
niden ço¤ald›¤›na iliflkin tasvirde bulunan sikkelerin d›fl›nda geminin
Apameia'ya indi¤ine dair yaz›l› kaynaklar da mevcuttur. Miladi takvi-
min bafllang›ç y›llar›nda yaz›ld›¤› tahmin edilen ve Sibylla Kehanetleri
olarak bilinen kehanetler kitab›n›n birincisinde, Ararat Da¤›’n›n genel
inan›fl›n aksine Armenia'da de¤il Phrygia'daki Marsyas kaynaklar›n›n
üzerinde oldu¤undan ve geminin buraya indi¤inden bahsedilir.

Orac. Sibyll. I. 261-269.

Phrygia'n›n kara topra¤›nda yüksek bir da¤, ad› Ararat, çünkü da¤›n
üstünde bütün herkes tufandan kurtulmufl ve kalplerde oraya karfl› duyulan
büyük bir arzu. Orada bafll›yor büyük Marsyas nehrinin kaynaklar›, sular
çekilince, yüksek da¤lar›n zirvesinde kald› gemi."

Marsyas, Apameia'n›n bast›rm›fl oldu¤u sikkeler üzerinde en çok
betimlenen nehir/kent tanr›s›d›r. Marsyas bu sikkelerin arka yüzlerinde
genellikle Maiandros motifi üzerinde aulos'unu çalarken betimlenmifltir.
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SNG von Aulock, no. 3473.

Kelainai/ Apameia, Signia (Akda¤) da¤›n›n bat›ya bakan ete¤inde-
ki iki tepe üzerine ve bu tepelerin ete¤ine kurulmufltu. Bu iki tepenin
aras›ndan akan Marsyas (Suç›kan), bu tepelerden ve bu tepelerin etek-
lerinden ç›kan ve Antik Dönem’deki isminin anlam›na sad›k kalan
Therma (Il›ca), Maiandros (Büyük Menderes) ve Obrimas (Düden) ne-
hirleri kaynaklar›n› Signia da¤›n›n do¤uya bakan eteklerinin alt›nda
bulunan Aulutrene (Eldere) gölünden almaktad›r. Hatta bu nehirleri
besleyen, kentin farkl› yerlerinden ç›kan Klaion ve Gelon gibi küçük p›-
narlar›n tamam› da sular›n› Aulotrene’den almaktad›r. Bununla birlik-
te kentin bat›ya bakan genifl oval›k alan› çevreleyen tepelerden kente
do¤ru, baflka bir ifadeyle Maiandros’a do¤ru akan Orgas (Norgas) ve Ye-
flilçat köyünden yine Maiandros’a do¤ru akan Antik Ça¤’›n belgelerin-

Yeflilçat Köyü’nden gelen 25 m. geniflli¤indeki kurumufl nehir yata¤›.
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de ismi geçmeyen günümüzde bent duvarlar› hala görülebilen bir baflka
nehir de kaynaklar›n› ç›kt›klar› da¤l›k alandan al›yorlard›. 

Anlafl›laca¤› üzerine Kelainai/Apameia kenti her taraftan irili
ufakl› pek çok su kayna¤›yla çevrelenmiflti. Kentin her taraf›ndan f›fl-
k›ran bu kaynaklar olas›l›kla Nuh Tufan›'yla iliflkilendirilmiflti. Zira
Tufan'a sebep olan sular sadece gökyüzünden inmemiflti ayn› zamanda
yerden de f›flk›rm›flt›. Ve Marsyas kaynaklar›n›n üzerinde bulunan Ara-
rat’tan, Tufan'a sebep olan bu kaynaklar görülebilmekteydi.

Vest. Test. Gen. 7.11-12.

"Nuh alt› yüz yafl›ndayken, ikinci ay›n, on yedinci günü bütün dipsiz
kaynaklar f›flk›rd›, gökyüzünün kapaklar› aç›ld› ve yeryüzüne k›rk gün
k›rk gece ya¤mur ya¤d›."

MS 6. yüzy›l Bizans tarihçilerinden Joannes Malalas da, Nuh'un
gemisinin Pisidia'daki Ararat da¤›na indi¤ini ve ahflaplar›n›n hâlâ bu-
rada oldu¤undan bahseder.

Jo. Mal., Chron. 3.233. 

"Tufan sona erdikten sonra gemi Pisidia'daki Ararat da¤›na indi ve
(geminin) ahflaplar› hâlâ buradad›r. Nuh'un soyu do¤urdu, hem erkekler
hem de kad›nlar ço¤ald›."
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Apameia, Roma ‹mparatorlu¤u Dönemi'nde Asia Eyaleti'nin
önemli bir flehri olarak bilinse de baz› dönemlerde komflu eyaletlere
ba¤l› bir kent olarak da gözükmektedir. Örne¤in MÖ 56-49/48 tarih-
leri aras›nda Kilikia Eyaleti'ne ba¤l› bir kentti.11 Cicero, Kilikia Valili-
¤i yapt›¤› s›rada Roma ‹mparatorlu¤u boyunca bir Conventus merkezi
olan Apameia'da MÖ 51 y›l›nda bu mahkemenin düzenlenmesi için
kentte bulunmufltu.12 MS 4. yüzy›l›n bafllar›nda da Pisidia, do¤uya do¤-
ru genifllerken Pisidia'n›n s›n›r›nda bulunan Apameia da, bu geniflle-
me sonras› Pisidia'ya dâhil olmufltu.13 Apameia MS 4. yüzy›ldan Joan-
nes Malalas'›n eserini yazd›¤› dönem içerisinde Pisidia'ya ba¤l› bir kent
olarak gözükmektedir. Bu yüzden Malalas’›n Nuh’un gemisinin indi¤i
yer olarak iflaret etti¤i Pisidia’daki Ararat Da¤›, o dönemde Pisidia’ya
ba¤l› olan ve genel inan›fla uygunluk gösteren Apameia’dad›r. 

Nuh'un gemisinin Apameia'da bulunan Ararat Da¤›'na indi¤ini
bildiren belgelerin aksine genel kan› Armenia'da bulunan Ararat Da-
¤›'na indi¤i fleklindedir. Kuran'› Kerim'de ise Nuh'un gemisinin Cudi
Da¤›'na indi¤i yaz›l›d›r.14 Gerek Ararat gerekse Cudi, oldukça yüksek
ve kutsal kitaplardaki anlat›ya en uygun da¤lard›r.

Vet. Test. Gen. 7.18-20 ve 8.4-5 

11 Magie 1950, s. 402, dn. 76; s. 1245, 1256.
12 Cic., Att. 5.16.2; 5.20.1; Cic., Fam. 15.4.2.
13 Apameia, piskoposluk listelerinde Pisidia'ya ait bir kent olarak gösterilmektedir.

Bkz. Ramsay 1960, s. 438, 450-451.
14 Kuran'› Kerim, Hud Suresi, 44 Ayet. "Allah taraf›ndan: Ey arz (yer) suyunu yut, ey

gök sen de tut. Denildi. Su çekildi ve ifl bitirildi. Gemi de Cudi Da¤›'n›n üzerinde durdu.
Zulmeden millet Allah'›n rahmetinden uzak olsun denildi."
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Su yükseldi, yeryüzünde alabildi¤ine ço¤ald› ve gemi suyun üzerinde
yüzmeye bafllad›. Su yeryüzünde öyle yükseldi ki, gökyüzünün alt›ndaki bü-
tün yüksek da¤lar su alt›nda kald›. Su bütün yüksek da¤lar› on befl arfl›n afl-
t›. Ve gemi yedinci ay›n on yedinci günü Ararat Da¤›’na oturdu. Su, onun-
cu aya kadar sürekli azald›. On birinci ay›n ilk gününde da¤lar›n doruklar›
göründü."

Yukar›daki metinden anlafl›laca¤› üzerine Ararat Da¤› bölgedeki
en yüksek da¤d›. Apameia'da Marsyas kaynaklar›n›n üzerinde bulunan
Ararat Da¤›'n›n yüksekli¤i ise bin metrenin biraz üzerindedir.

Marsyas’›n Kaynaklar›

Sadece kentin çevresinde bulunan da¤lar de¤il, Anadolu'nun
farkl› bölgelerinde bulunan pek çok da¤ bu yükseklikten oldukça faz-
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lad›r. Gelene¤e göre Ararat Da¤› di¤er yüksek da¤lardan daha yüksek-
ti. Pagan inan›fl›na sahip Apameia'n›n, monoteist bir tanr› anlay›fl›-
n›n gelene¤i olan Nuh Tufan›'n› bast›¤› sikkeler üzerinde ayr›nt›l› bir
flekilde resmederken, geminin yüksek bir da¤a indi¤ini Apameia yö-
neticileri atlam›fllar m›yd›? Üstelik kentin çevresinde daha yüksek
da¤lar varken niçin Marsyas kaynaklar›n›n üzerinde bulunan ve daha
az yüksekli¤e sahip bir da¤ seçilmiflti? Böyle bir seçimin nedeni gemi-
nin dümeni ve küreklerinin olmamas›, bundan dolay› geminin tanr›-
sal bir iradeyle insano¤lunun yeniden ço¤alaca¤› yere gidiyor olmas›
m›yd›? Yoksa Nuh Tufan›'n› betimleyen sikkeler sadece bir imge miy-
di?

Bu sorulara cevap aramak Sisyphos ifli olarak nitelendirilmelidir.15

Bu nedenle Apameia'n›n MS 2. yüzy›l›n sonundan itibaren aniden
Nuh Tufan›'n› betimleyen bir dizi sikke basmas›na neden olan olay ya
da olaylar› kentin tarihi içinde araflt›rmak bu konuda bir sonuca ulafl-
may› sa¤layabilir.

Öncelikle, sikkelerin bas›ld›¤› ve pagan inanc›n›n hâkim oldu¤u
dönem göz önüne al›nd›¤›nda Nuh Tufan›na kutsal kitaplar›nda yer
veren H›ristiyan özellikle de Yahudi halk›n›n Apameia’daki varl›¤›
araflt›r›lmal›d›r. 

Hellenistik Dönem krallar›ndan ço¤unun yapt›¤› gibi Seleukoslar
da Küçük Asya'da birçok koloni kentler kurdu. Antiokhos Soter (MS
281-261), Galatlara karfl› kazand›¤› zaferden sonra egemenlik sahas›
içinde bulunan bölgelerin güvenli¤ini özellikle de Galatlar'a karfl› sa¤-
layabilmek için Küçük Asya'n›n stratejik noktalar›nda askeri amaçl›
pek çok koloni kent kurmufltu.16 Daha önce Kelainai olarak adland›r›-
lan Apameia, Seleukos kral› Antiokhos Soter taraf›ndan yeniden ad-

15 Sisyphos, ‹lkça¤'›n efsanevi kifliliklerindendir. Sisyphos, akl› ve kurnazl›¤›yla tanr›-
lar› kand›rmaya çal›flt›¤›ndan ölüler ülkesinde ilginç bir cezaya çarpt›r›l›r. Onun ce-
zas› kocaman bir kayay› tepeye do¤ru itmektir. Kaya, tepeye varmak üzereyken bir
güç onu tepeden afla¤›ya kadar yuvarl›yordu. Bu sonsuza kadar tekrarlanan bir ce-
zayd›. Bu yüzden onun yapt›¤› ifl yarars›z ve anlams›zd›. Bkz. Hom., Ody., XI. 593-
600.

16 Arslan 2000, s. 76.
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land›r›lm›flt›17. Antiokhos Soter, kent ahalisini Kelainai'›n bitifli¤inde
kurdu¤u bu yeni kente tafl›d›. Paul R. Trebilco bu tarihte yeni yerle-
flimciler olarak Apameia'ya Yahudi halk›n›n yerlefltirilmifl olabilece¤i-
ni ama kesin olarak III. Antiokhos (222-187) döneminde yerlefltiril-
mifl oldu¤unu belirtmektedir.18 Bu koloni kentlerin kurulufl amac› böl-
gedeki isyan hareketlerinin bast›r›lmas›, haberleflme, askeri ve ticari
yollar›n güvenli¤i, yani bölge güvenli¤inin sa¤lanmas›na yönelikti. Ye-
ni kurulan bu kentlere ayn› zamanda yeni yerleflimciler de gönderili-
yordu. Yeni yerleflimcilerin içinde Yahudiler daha bir önemliydi. Bü-
yük ‹skender, Yahudilere atalar›n›n geleneklerine uygun ibadet özgür-
lü¤ünü tan›m›fl ve ayn› koflullar› Babil ve Med ülkesindeki Yahudilere
de sa¤layaca¤›na söz vermiflti.19 Büyük ‹skender'in ard›llar› da ayn› fle-
kilde Yahudilere ve onlar›n inanç sistemine sayg› gösterdiler. Sele-
ukoslar'›n Yahudilere karfl› olan bu olumlu tutumuna Nuh'un soyun-
dan geldi¤ine inanan Yahudiler de Seleukoslar'a ba¤l›l›klar›n› göstere-
rek karfl›l›k vermiflti. Yahudilerin koloni kentlere gönderilmeleri iflte
bu genel durum içinde de¤erlendirilmelidir. MS 1. yüzy›lda yaflam›fl
olan Yahudi yazar Flavius Josephus, Yahudilerin tarihini anlatt›¤› ese-
rinde yukar›da bahsedilenleri aç›¤a ç›karan bir mektuptan bahseder.
III. Antiokhos'un Lydia Valisi Zeuksis'e yazd›¤› bu mektup 212-205/4
aral›¤›na tarihlenir.

Jos., AJ. 12.148-153 

17 Apameia'n›n daha önce Kelainai olarak adland›r›ld›¤›na dair belgeler için bkz. Hdt.
7.26; Xen., An. 1.2; Str. 12.8; Liv. 38.13; Plin., Nat. 5.106; Curt., Hist. 3.1; Arr.,
An. 1.29; Ar., Ars. 2.13.1.21; Max. Tyr. 2.8; Paus. 10.30.9; Hrd., 3.1.275; App., Syr.
6.36.

18 Trebilco'nun bu hakl› düflüncesi III. Antiokhos'un Lydia Valisi Zeuksis'e yazd›¤› bir
mektuba dayan›r. Bkz. Trebilco 1991, s. 86.

19 Jos., AJ, XI 336-339.
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"Kral Antiokhos, sayg›de¤er Zeuksis'i selamlar. ‹yi ve s›hhatliysen biz-
zat ben de iyiyim. Lydia ve Phrygia'daki halklar›n isyanda oldu¤unu ö¤ren-
di¤im zaman, bu durumun benim taraf›mdan ciddi flekilde ele al›nmas› ge-
rekti¤ini düflündüm ve ne yap›lmas› gerekti¤i konusunda dostlar›ma dan›flt›k-
tan sonra, Mezopotamya ve Babil'den iki bin Yahudi aileyi eflyalar›yla bir-
likte kalelere ve en zaruri yerlere yerlefltirmeye karar verdim. Çünkü Yahu-
dilerin, Tanr›lar›na olan dindarl›klar›ndan dolay› bizim ç›karlar›m›z› da iyi
niyetle koruyacaklar›n› ve de atalar›m›zdan onlar›n güvenilir olduklar›n› bi-
liyorum. Bu nedenle, nakil s›ras›nda sorun ç›ksa dahi söz vermifl bulundu-
¤um için kendi atalar›n›n yasalar›na göre yaflamalar›n› istiyorum. Onlar› ad›
geçen yerlere getirdi¤in zaman, her birine ev, infla edebilecekleri bir yer ve
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ekip biçebilecekleri ve üzüm yetifltirebilecekleri arazi vereceksin ve on y›l sü-
reyle tar›m ürünleri vergisinden muaf tutacaks›n. Bunun yan› s›ra, toprak-
tan ürün al›ncaya dek, hizmetlilerini besleyebilmeleri için tah›l verilsin, ay-
r›ca kamu hizmetinde çal›flanlara da ihtiyaçlar›na yetecek miktarda verilsin
ki, böylece bizden gördükleri iyi muamelenin karfl›l›¤›nda bizim ç›karlar›m›z
için daha istekli olsunlar. Onlar›n halk›na mümkün oldu¤unca özen göster
ki, baflkalar› taraf›ndan rahats›z edilmesinler."

III. Antiokhos'un yazd›¤› mektuptan anlafl›laca¤› üzere Yahudiler,
Lydia ve Phrygia'daki kalelere ve en gerekli yerlere ayr›cal›kl› bir flekil-
de yerlefltirilmiflti. Mektupta Yahudilerin yerlefltirilece¤i yerler an›lm›fl
olmas›na karfl›n Josephus’un metninde bu yerler belirtilmemifltir. Fa-
kat Yahudilerin iskân edilece¤i bu yeni yerleflim yerlerinin en bafl›nda
Apameia olmal›yd›. Çünkü Apameia bir ticaret kentiydi, kuzey-güney,
do¤u-bat› yönlü yollar›n birleflti¤i bir kavflak noktas›nda konumlan-
m›flt›. Ayr›ca Cicero MÖ 62 y›l›nda Apameia ve çevre kentlerde yafla-
yan Yahudilerin, Kudüs’teki tap›naklar› için toplad›klar› 100 pon-
dus’tan az bir alt›na Flaccus’un Apameia’da el koydu¤unu belirtiyor-
du.20 Paul Trebilco da bu metne at›fta bulunarak bu dönemde Apame-
ia’da yo¤un bir Yahudi toplulu¤unun yaflad›¤›na iflaret etti.21 Yahudiler
bu yeni diasporada kendi yasalar›na uygun yaflama garantisini kraldan
alm›fllard› ve onlar›n yeni yurtlar›ndaki hamisi de bir valiydi. Yahudi-
lerin Apameia'daki varl›¤›n›n uzun süreli oldu¤unu gösteren belge,
MS 212'den sonraya tarihlenen flimdilik tek bir epigrafik mezar yaz›t›-
d›r.22 Yunan ve Roma isimleri tafl›yan bu Yahudi çiftin mezar stelinde
yaz›t›n son k›sm›nda yer alan cezaland›rma, pagan inanc›nda görüle-
nin aksine parasal de¤il tanr›sald›r.

20 Cic., Flac. 68; Liv. 38.38.13 talentum ne minus pondo octoginta = 1 talentum 80
pondus’tan az de¤ildir.; 1 talentum = 25.86 kg. 100 pondus yaklafl›k 32 kg. yapmak-
tad›r ki bu miktardaki alt›n sadece Apameia’da yaflayan Yahudilerden 1 y›lda top-
lanm›fl olamazd›, bu para Apameia’n›n çevresindeki kentlerde yaflayan Yahudi top-
lulu¤unun da ortak birikimi olmal›d›r.

21 Trebilco 1991, s. 86.
22 Ramsay 1895, I.2, s. 538, no. 399 bis; Trebilco 1991, s. 99-101; Buckler - Calder

1939, s. 147, no. 136.
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"Ben Ioulianus torunu, Ioulianus o¤lu Aurelius Rufus, bu heroonu
kendim ve hayat arkadafl›m Aurelia Tatiane için yapt›rd›m. Bu mezara bafl-
ka birisi defnedilemez. fiayet birisi buna cüret edecekse, Yahudilerin yasas›-
n› ö¤rensin."

Ayr›ca kent Büyük ‹skender'in zapt etmeyi baflaramad›¤› korunak-
l› bir kaleye de sahipti. Hatta kentin bu özel konumu nedeniyle III.
Antiokhos da Magnesia Savafl› (MÖ 190) öncesi ve sonras›, krall›¤›n›
güvenli bir kaleye sahip olan Apameia'dan yönetmiflti. Dolay›s›yla
mektupta Yahudilerin yerlefltirilece¤i yerlerin en bafl›nda Apameia ol-
mal›yd›. 

Kelainai/Apameia tüm yönlü yollar›n kavflak noktas›nda bulun-
mas›n›n bir sonucu olarak ayn› zamanda farkl› kültürlerin ve inançla-
r›n buluflma noktas›yd›. Burada yaflayan farkl› halk gruplar› kentin sos-
yal, kültürel, dinsel vb. yaflamsal de¤erlerine flekil veriyordu. Kentin bu
sosyo-kültürel faktörlerini yerel ahalinin d›fl›nda kentte yaflayan
Phrygia-Lydia,23 Pers, Yunan, Yahudi, Roma24 ve hatta Roma ‹mpara-
torlu¤u taraf›ndan henüz onay görmeyen yeni tek tanr› inanc›n›n giz-
li taraftarlar› olan H›ristiyan ahalileri de dönemsel olarak etkiledi.25

23 2008-2010 tarihleri aras›nda Bordeaux ve Ludwig-Maximilian üniversitelerinin or-
taklafla yürüttü¤ü Kelainai-Apameia Projesi kapsam›nda kentte yap›lan yüzey arafl-
t›rmalar›nda Lydia dilinde yaz›lm›fl bir mezar steli bulunmufltur. Bu yaz›t› Ignasio
Adiego ve Askold Ivantchik, "Une inscription lydiene de Kélainai" bafll›¤› alt›nda
Bordeaux'da 21-22 Ekim 2010 tarihlerinde düzenlenen "Kelainai-Apameia Kibotos:
Eine achämenidische, hellenistische und römische Metropole. Drei Jahre Forschungen"
bafll›kl› sempozyumda tan›tm›flt›r. Sempozyum yay›n› bask›dad›r.

24 Kentte ele geçen yaz›tlardan Romal› yurttafllar›n Apameia'daki varl›¤› belgelenmifl-
tir. 
ifadesiyle bafllayan baz› yaz›tlar için bkz. Buckler - Calder 1939, no. 106-108-180-183.

25 Zwingman 2011, s. 99.
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‹ki yüz y›ldan fazla bir süre Anadolu'yu hâkimiyeti alt›nda tutan Pers
krallar›n›n burada saraylar› hatta Kyros'un Maiandros nehrinin orta-
s›ndan geçti¤i ve içinde vahfli hayvanlar›n oldu¤u bir paradeisos'u dahi
vard›.26 Kelainai/Apameia'daki bu farkl› halk gruplar›n›n mevcudiyeti
beraberinde bu halklar›n kültürel ve inançsal de¤erlerine karfl›l›kl› say-
g›y› tesis etmifl olmal›yd›. Apameia'n›n MS 2. yüzy›l›n sonlar›ndan 3.
yüzy›l›n ortalar›na kadar Yahudi-H›ristiyan inanç sisteminin kabullen-
di¤i Nuh Tufan›'n› betimleyen bir dizi bronz sikke bast›rmas› bu inanç
sisteminin taraftarlar›na, daha çok da Yahudilere karfl› olan sayg›dan
ileri gelmekteydi.27 Çünkü sikkeler üzerinde ad› geçen kentin yüksek
kademesindeki memurlar, Agonothetes, Panegyriarkhes, Asiarkhes ve
Arkhiereus yani yüksek pagan yöneticileriydi.28

Arie Kindler, sikkeler üzerindeki tufan betimlemesinde dalgalar
üzerinde yüzen gemi ile karadaki flükran sahnesinin zamansal s›ras›n›n
hem Antik Dünya hem de günümüzün al›fl›lagelmifl s›ralan›fl›n tersi isti-

26 Xen., An., 1.2.7-8.
27 Trebilco 1991, s. 94.
28 Zwingmann 2011, s. 102.

Thomas Bulfinch, The Age of Fable, Philadelphia 1897
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kametinde, yani sa¤dan sola do¤ru s›ralanm›fl oldu¤unu belirtip, betim-
lemenin böyle bir s›ralan›flla okunmas›n›n ‹branice yaz›m yönüyle uy-
gunluk gösterdi¤ine dikkat çekti.29 Buna karfl›l›k, Eski ve Yeni Ahit'te
Nuh'un kar›s›n›n bu gelenekte aktif rolü olmamas›na karfl›n Apame-
ia'n›n bast›rm›fl oldu¤u sikkeler üzerinde görülen Tufan betimlemesinde
sand›¤›n ön yüzüne yaz›lm›fl Nuh'un ismi (NVE) hariç, Nuh'un kar›s›,
Nuh ile eflit ve aktif bir pozisyonda görülmektedir.30 Kentin bast›rm›fl ol-
du¤u sikkeler üzerinde betimlenen hikaye ile Yahudi gelene¤inde görü-
len Nuh Tufan›'ndaki bu z›tl›k Hellen mitolojisin deki Deukalion ve ka-
r›s› Pyrrha'n›n tufanla ilgili hikayesiyle uyumludur. Bu anlat›ya göre Ze-
us, insano¤lunu yapt›¤› fena ifllerden dolay› yok etme karar› ald›¤›nda bir
tek Prometheus'un Kelaino'dan olma o¤lu Deukalion ve kar›s› Pyrrha ha-
yatta kalm›flt›. Zeus'un yapt›¤› bu tufanda sadece göklerden ya¤mur in-
medi, ayn› zamanda Zeus, kardefli Poseidon'a üç diflli yabas›n› topra¤a
vurmas›n› söyledi. Böylece sular yar›lan topraktan f›flk›ran kaynaklarla
da her yeri kaplad›. Onlar›n gemisi sular kabard›¤›nda iki tepeli, y›ld›z-
lara do¤ru uzanan, sarp Parnassos da¤›na inmiflti. Burada arkalar›na at-
t›klar› taflla insano¤lu yeniden ço¤ald›.31 Bu hikâyenin baflka bir versyo-
nu Küçük Asya'ya aitti. Bu hikâyeye göre Deukalion ve Pyrrha'n›n ge-
misi Yunanistan’daki Parnassos da¤›n›n aksine Phrygia s›n›rlar›nda bu-
lunan Agdos da¤›na inmiflti.32 Böylece Phrygia’da bulunan Kela-
inai/Apameia kenti, bu yerel tufan hikâyesiyle monoteist tanr› inanc›-
n›n sahiplendi¤i Nuh Tufan› hikâyesini birlefltirmede zorluk çekmedi.33

Kentin ilk olarak Kelainai ismi alt›nda kurulup an›lmas›n› Stra-
bon yerel bir anlat›ya dayanarak flöyle aç›klam›flt›.

Str., 12.8.18… 

29 Kindler 1971, s. 29.
30 Trebilco 1991, s. 93-94; Zwingmann 2011, s. 101.
31 Ov., Met., I.235-350.
32 Arn., Adv. Nat., V.1.
33 Trebilco 1996, s. 93; Nollé 2006, s. 93; Zwingmann 2011, s. 100-101.
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"Kent, Poseidon'un, Danaios'un k›zlar›ndan birisi olan Kelaino'dan
olan o¤lu Kelainos'dan ya da bir yang›n felaketinden sonra siyahlaflan tafl-
lardan dolay› bu isimle an›l›r."

Kelainai, bir rivayete göre ad›n› Poseidon'un o¤lu Kelainos'dan
alm›flt›. Kent yurttafllar› bu hikâyeyi hat›rlayarak Kelainos'un annesi
Kelaino ile Phrygia'da hayat› yeniden bafllatan Deukalion'un annesi
Kelaino aras›nda bir iliflki de kurmufl olmal›yd›.

Kentin bast›rd›¤› sikkeler üzerinde Yahudi gelene¤inin aksine et-
kin bir rol üstlenen Nuh'un kar›s›, Yahudilerin de karfl› ç›kmad›¤› bir
flekilde Deukalion'un kar›s› Pyrrha ile bütünlefltirilmiflti. Bir Phrygia
kenti olan Apameia'n›n insano¤lunun yeniden ço¤ald›¤› yer olmas›
kentin yerel gelene¤iyle de uyumluydu. Çünkü, MS 3. yüzy›lda Apa-
meia'n›n komflusu Laodikeia'da yaflam›fl Menander Rhetor'un bildirdi-
¤ine göre, Phrygial›lar en eski barbarlard›.

Men. Rh., 353.31-354.9

"Birinci bölümde yerleflimcileri Hellenler ve Barbarlar diye ay›raca¤›m.
‹kinci bölümde ise en eski Barbar yerleflimcilerini örne¤in Phrygial›lar ya da
en büyük krall›klar› örne¤in Lydial›lar ya da Persler ya da Aithiopial›lar ya
da Skythial›lar diye ay›raca¤›m."

Hellen mitolojisinde geminin indi¤i iki tepeli Parnassos Da¤›,
Marsyas kaynaklar›n›n hemen yan›nda iki tepe üzerinde kurulmufl Ke-
lainai/Apameia kentinin topografik manzaras›yla da uyumluydu. Ayn›
zamanda suyla ilgili tufan hikâyelerinde geçen yerden f›flk›ran sularla
kentin her taraf›ndan f›flk›ran ve bugün bile görülebilen bu kaynaklar-
la co¤rafi bir benzerlik gösterip genel manzaraya uygunluk gösteriyordu.

Apameia'n›n, tufan sonras› geminin indi¤i ve insano¤lunun bura-
da, yeniden ço¤ald›¤› argümanlar›n› besleyen, yukar›da anlat›lanlar›n
d›fl›nda bu tufan hikâyesini sahiplenmesini kolaylaflt›ran baflka bir fley
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daha vard›. Apameia, Miladi Takvim'in bafllang›ç y›llar›nda "Kibotos"
olarak da an›l›yordu.

Str., 12.8.13. 

"Daha sonra Kibotos olarak adland›r›lan Apameia ve Laodikeia gelir.
Bunlar Phrygia'daki en büyük kentleridir."

Septuaginta'da Nuh'un gemisi Kibotos olarak an›lm›flt›. Apame-
ia'n›n da Kibotos olarak an›lmas› Nuh'un gemisinin Marsyas kaynakla-
r›n›n üzerindeki Ararat Da¤›'na inmesini kolaylaflt›ran di¤er baflka bir
faktör olmal›yd›. ‹lk kez, Strabon (MÖ 64 - MS 24) taraf›ndan, yani
Nuh Tufan›'n› betimleyen sikkelerden yaklafl›k iki yüz y›l önce kentin
Kibotos olarak an›ld›¤› belirtilmifltir.

Kibotos genel olarak "sand›k, kutu, kasa" manas›nda kullan›lm›fl-
t›r. Bu takma ad›n kent için ne ya da neyi ifade etti¤i ise bilim insan-
lar› taraf›ndan henüz kesin bir flekilde çözüme kavuflturulamam›fl bir
konudur. Bu araflt›rmac›lardan Weber, Apameia' n›n bir ticaret kenti
oldu¤unu ve bu öneminden dolay› Kibotos takma ad›n› ald›¤›n› öner-
di.34 Cohen de Weber gibi kentin ticari önemine vurgu yap›p Apame-
ia'dan ya da Apameia'ya tafl›nan içinde eflyalar›n oldu¤u sand›klar›n
söz konusu edildi¤ini35, Schneider ise para kasalar›n›n söz konusu edil-
di¤ini öne sürmüfltür.36 Reinach ise yerel bir yer isminin Yunancalafl-
m›fl bir formu olabilece¤ini,37 Alain Bresson da, Nuh'un gemisine ifla-
ret edebilece¤ine, bunun da Yahudi toplulu¤unun kentteki varl›¤›na
iflaret etti¤ini belirtmifltir.38 Nollé ise, Marsyas'›n yüzülen derisinin
as›ld›¤› ma¤aray› Kibotos olarak de¤erlendirmifltir.39

34 Weber 1892, s. 14.
35 Cohen 1995, s. 281, 284 dn. 6.
36 Schneider 1967, s. 723.
37 Reinach 1913, s. 19.
38 Bresson 2011, s. 303.
39 Nollé 2006, s. 83-89.
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W. Heinz, Strassen und Brücken im römischen Reich,

Antike Welt 1988, Sond. no. 68, Fig. 88

Görülece¤i üzere Apameia'n›n takma ad› Kibotos hususunda bir-
birinden farkl› öneriler mevcuttur. Ancak kentin bir takma ad› olan
Kibotos hususunda ne kadar öneri olursa olsun ilk olarak Roma ‹mpa-
ratoru Septimius Severus zaman›nda bas›lan ve Nuh Tufan›’n› konu
alan ikonographia’n›n, sikkelerin arka yüzüne darp edilmesine di¤er
faktörler gibi Nuh’un gemisi için de kullan›lan Kibotos’un da etkili ol-
du¤u beklenmelidir. 

Kelanai/Apameia kenti Karia ve ‹onia'ya kadar uzanan Mesogis
Da¤›'n›n (Akda¤) ete¤ine kurulmufltur.40 Mesogis Da¤›'n›n teras›nda,
Marsyas kaynaklar›n›n üzerinde Erken Bizans Dönemi'ne tarihlenen
bir kilise mevcuttur. Kilisenin etraf›nda Antik Dönem'e ait herhangi
bir yap›laflma görülmez. Bu kilise antik kentin yerleflim alan›n›n d›fl›-
na, di¤er yandan kente en yak›n ama ç›k›lmas› ve inilmesi zahmetli
olan Marsyas kaynaklar›n›n üzerine infla edilmiflti. Kilise'nin buraya
infla edilmesi olas›l›kla Nuh'un gemisinin indi¤i varsay›lan Marsyas
kaynaklar›n›n üzerinde bulunan kutsal Ararat Da¤›'yla iliflkili olmal›y-
d›.41

40 Str., 13.12.
41 Ziwingmann 2011, s. 105.
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Marsyas kaynaklar›n›n üzerindeki Ararat Da¤›

Kilise Kal›nt›lar›
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(14.10.2011).
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ticus, 6 vols., ed. D.R. Shackleton Bailey, 1965-1968.

Cic. Fam. = Epistulae ad Familiares, Cicero: Epistulae ad Familiares, 2 vols.
ed. D. R. Shackleton Bailey, 1977. 

Cic. Flac. = M. Tullius Cicero, Pro Flacco. M. Tulli Ciceronis Orationes,
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Aflure ve Muharrem

Y›lmaz Eryi¤it*

Hicri takvime göre Muharrem ay›n›n 10’undan bafllanarak ay so-
nuna kadar piflirilen ve akrabalara, komflulara da¤›t›lan aflure yeme¤i,
dinî kökenli kabul edilen geleneklerden biridir. Muharrem ay›n›n yak-
laflmas›yla beraber aflure haz›rl›klar› bafllar, gerekli malzemeleri topla-
mak ayr› bir heyecan oluflturur. Muharremin 10’undan itibaren de aflu-
re yap›m›na bafllan›r. 

Aflure, Arapçada on anlam›na gelen “aflere” sözcü¤ü ile ilgidir.
Araplar Muharrem ay›n›n 10. gününe bu ismi vermifl, bu günde pifliri-
len yeme¤e de aflure ismi verilmifltir. Günümüzde ‹slam dini ile ilgili
bir gelenek olarak görülen aflure, baflka kültürlerde de bulundu¤u gibi
‹slam öncesi dönemlerde de görülmektedir.

Muharrem ay›nda sadece aflure yap›lmaz, oruç da tutulur. Bu oru-
cun Araplarda ‹slamiyet öncesinde var oldu¤u söylenmektedir. Bu ko-
nuyla ilgili farkl› rivayetler vard›r. Hz Muhammed Medine’ye geldi¤in-
de Yahudilerin aflure günü oruç tuttu¤unu görmüfl ve bunun ne orucu
oldu¤unu sormufltur. “Bugün iyi bir gündür. Allah, ‹srailo¤ullar›n› Fi-
ravun’un zulmünden bugün kurtarm›flt›r. Hz. Musa, Allah’a flükür için
bugün oruç tutmufltur. Biz de tutar›z.” cevab›n› al›nca Hz. Muhammed,

* Y›lmaz Eryi¤it, Türkiyat Araflt›rmalar› Enstitüsü Marmara Üniversitesi, ‹stanbul.



“Biz Musa’n›n sünnetine sizden daha yak›n›z.” demifl ve o gün oruç tut-
mufltur. Ashab›na da tutmalar›n› emir buyurmufltur.

Yine Hz. Aifle’den nakledilen “Cahiliye devrinde Kureyfl, aflure
gününde oruç tutard›. Hicretten önce Hz. Peygamber de aflure orucu
tutard›. Medine’ye hicret ettikten sonra bu oruca devam etti, ashab›-
na da tutmalar›n› emretti. Ertesi y›l Ramazan orucu farz k›l›n›nca, aflu-
re günü orucunu b›rakt›, isteyen bu orucu tuttu, dileyen de tutmad›.”
sözünden Hz. Muhammed’in Mekke döneminde de aflure orucu tuttu-
¤u anlafl›l›r.

‹slam bilginleri aflure orucunun vacip de¤il, sünnet oldu¤u konu-
sunda görüfl birli¤i etmifllerdir. Ancak ‹slam’›n bafllang›c›ndaki hükmü
konusunda Ebu Hanife vacip derken ‹mam fiafii müekked bir sünnet
oldu¤unu söylemifltir. Ramazan orucu farz k›l›nd›ktan sonra bu oruç
müstehap olmufltur. Ayr›ca Yahudilere benzememek için Muharrem’in
9 ve 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutmak uygun görülmüfltür.

Aflure gelene¤inin kayna¤› ile ilgili olarak genellikle flu anlat›l›r:
Nuh Peygamber çok uzun y›llar halk›n› irflat etmek için u¤raflm›fl fakat
ona çok az kifli inanm›flt›r. En sonunda Allah, Nuh Peygamber’e, bir
gemi yapmas›n› ve kendisine inananlar› o gemiye bindirmesini söyle-
mifl. Nuh Peygamber gemiyi bitirdikten sonra iman edenler ile çeflitli
hayvanlardan birer erkek ve difliyi gemiye bindirmifl. Bundan sonra tu-
fan bafllam›fl, bardaktan boflan›rcas›na ya¤an ya¤mur ve yerden f›flk›ran
sularla her taraf kaplanm›flt›r. ‹man edenler kurtulmufl, iman etmeyen-
ler helak olmufl. Tufandan kurtulanlar›n gemisi uzun süre su üzerinde
kalm›fl, yiyecekleri tükenmek üzere iken aflure günü yani Muharrem
ay›n›n onunda gemi karaya oturmufl. Karaya ç›kman›n flerefine, elde
kalan son yiyecekler kar›flt›r›lm›fl ve ortaya aflure çorbas› ç›km›flt›r. O
günden sonra, insanlar yaflanan bu olay›n hat›ras›na Muharrem ay›n›n
10’undan itibaren aflure piflirmifllerdir.

Geleneksel anlat›flta aflure günü gerçekleflen baflka olaylar da var-
d›r: Yerlerin ve göklerin yarat›lmas›, Hz. ‹brahim`in ateflten kurtulup
yanmamas›, Hz. ‹dris`in gö¤e ç›kar›lmas›, Hz. Süleyman`a saltanat ve-
rilmesi, Hz. Yakup`un o¤lu Hz. Yusuf`a kavuflmas›, Hz. Yusuf`un kuyu-
dan ç›kmas›, Hz. Eyyûb`un hastal›ktan flifa bulmas›, Hz. Musa`n›n K›-
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z›ldeniz`i geçmesi ve Firavun`un helak olmas›, Hz. ‹sa`n›n do¤umu ve
ölümden kurtulup diri olarak gö¤e ç›kar›lmas›. Bütün bu olaylar›n Mu-
harrem ay›n›n 10’unda gerçekleflti¤ine inan›l›r ve aflurenin kökenleri
aç›klan›rken bu olaylara da at›f yap›l›r.

Buradan anlafl›ld›¤›na göre, geçmiflten beri tutulan oruç ile dinî
kökenli çeflitli söylentiler bir araya gelerek aflure gelene¤ini olufltur-
mufltur. Hatta oruç genellikle arka planda kalm›fl ama aflure dinî kö-
kenli bir kültür ögesi olarak geliflerek yay›lm›flt›r. 

Aflure ve Muharrem’e farkl› bir bak›fl 

Geleneksel Sünni anlay›flta, yukar›daki olaylar dile getirilerek ül-
kemizde aflure ve aflure günü sevinç içinde kutlanacak bir âdet olarak
görülür. Aflure, ülkemizde bask›n olan Sünni bak›fl aç›s›ndan yorum-
lanm›fl ve de¤erlendirilmifltir. Hâlbuki ‹slam dünyas›nda Muharrem
ay›n›n 10’u farkl› bir biçimde de anlafl›l›r. Sünni anlay›flta dile getiri-
len ve Muharrem ay›nda gerçekleflti¤i söylenen olaylar gerçekten bu
zaman diliminde mi olmufltur bilinmez ama hicri 61 y›l›n›n (miladi
680) Muharrem ay›n›n 10’unda ‹slam tarihinin ac› olaylar›ndan biri
gerçekleflmifltir. Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin Kerbela’da
Emevi hanedan›n›n bafl›nda bulunan ve halife olan Yezit’in askerleri
taraf›ndan flehit edilmifltir. Bu ac› olay fiiili¤in flekillenmesinde önem-
li bir yer tuttu¤u gibi bu olay›n y›ldönümleri de fiiiler ve ülkemizde
özellikle Alevi-Bektafliler için önemli bir tarih olmufltur. Bu tarih asla
unutulmayan ve kimli¤i oluflturup insanlar›n o kimli¤e daha da sar›l-
mas›n› sa¤layan bir unsur hâline gelmifltir.

fiiiler, Kerbela olay›n› bir yas günü kabul etmifl, buna karfl›l›k ola-
rak Emevi idaresi bu olay› unutturmak için bayram havas› içinde kut-
lanmas›n› sa¤lamaya çal›flm›fl, her iki anlay›fl da Kerbela’y› siyasallafl-
t›rm›flt›r. Böylece Emeviler döneminden bafllayarak Muharrem ay›na
iki farkl› bak›fl aç›s› gelifltirilmifltir. Emeviler aflure günü süslenip ziya-
fetler verirken fiiiler yas tutmufltur. Emeviler iktidardayken matemler
gizli olmufl, Emevilerden sonra da Abbasiler döneminde matem mera-
simleri aç›ktan yap›lmaya bafllanm›flt›r. 963’te Abbasi hilafeti üzerinde
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etkili olan fiii Büveyhiler taraf›nda resmen kutlanmaya bafllanm›fl, da-
ha görkemli törenler düzenlenmifltir. Kerbela’da kutsal mekânlar ziya-
ret edilmifl, Ba¤dat’ta görülmeye de¤er merasim törenleri düzenlenmifl-
tir.

Sünnileri rahats›z eden bu törenler, fiiilerin say›ca çoklu¤u ve si-
yasal gücü ellerinde bulundurmalar› nedeniyle yap›lmaya devam edil-
mifl, zaman zaman çeflitli çat›flmalar yaflanm›flt›r. Yine Büveyhiler dö-
neminde bu çat›flmalar nedeniyle matem törenleri k›sa süreli yasaklan-
d›ysa da törenler tekrar yap›lmaya bafllanm›flt›r. 

1055’te Büveyhi hâkimiyeti Selçuklularca sona erdirilmifl, fiii-
Sünni çekiflmesi aflure gününün matem günü olara kutlanmak isten-
mesiyle devam etmifltir. Büveyhilerden sonra da fiii Fat›miler aflure gü-
nünü matem günü olarak kabul etmifl, Eyyubiler ise Emeviler gibi, bir
sevinç günü olarak kutlamaya bafllam›flt›r. Aflure gününün matem gü-
nü olarak genelleflmesi fiah ‹smail’in ‹ran’da iktidara gelmesiyle ger-
çekleflmifltir. 

Osmanl›da aflure 

Asl›nda Sünni ya da Alevi olsun, Türklerde Ehl-i Beyt sevgisi
önemli bir yer tutar. Hilafetin ele geçirilmesiyle Sünni karakteri daha
bask›n hâle gelen Osmanl› Devleti’nde, özellikle tarikatlar arac›l›¤›yla
bu sevgi de¤iflik flekillerde aç›¤a ç›km›flt›r. Çeflitli eserlerin girifl k›sm›n-
da Hz. Peygamber’in, dört halifenin d›fl›nda Ehl-i Beyt’e de dua edildi-
¤i gibi Kerbela an›s›na Sünni flairlerce de birçok mersiye ve maktel-i
Hüseyin yaz›lm›flt›r. Kimi Sünni tarikatlarda aflure günü yas tutulmufl,
matem programlar› tertip edilmifl, bu programlarda mersiyeler okun-
mufltur. Bu tür programlar günümüzde de kimi yerlerde yap›lmaktad›r.
Yine Sünni Osmanl›n›n baflkenti ‹stanbul’da fiiiler büyük anma mera-
simleri yapabilmifl, Karacaahmet’teki Seyit Ahmet Deresi’nden baflla-
yarak Üsküdar’a kadar yol boyu mersiyeler söyleyip dövünerek Kerbe-
la olay› dolay›s›yla üzüntülerini dile getirmifllerdir. Bu merasim çok il-
gi çekti¤i için ‹stanbul’un her yerinden, Adalar’dan bile insanlar bu
merasimi izlemeye gelmifltir. Kerbela olay› an›l›p yas tutulsa da Os-
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manl›da aflure günü fiiilerde oldu¤u gibi anlafl›lmam›fl, aflure tatl›s›n›n
yendi¤i, kutlanacak bir gün niteli¤i tafl›m›flt›r. Daha do¤rusu, Osman-
l›da her iki anlay›fl›n bir sentezinin yap›ld›¤› söylenebilir.

fiehirlerde örgütlenmifl bulunan Bektaflilerle k›rsal kesimdeki bir
k›s›m Aleviler ise aflure gününü matem günü olarak anmaya devam et-
mifltir. Bektafli dergâhlar›nda Muharrem ay›nda on ya da on iki gün
oruç tutulduktan sonra belirli ritüellerle aflure piflirilip da¤›t›lm›flt›r.
Hatta aflurenin, Bektafli tekkelerinden Türk mutfa¤›na geçti¤ini söyle-
yenler varsa da matem ile tatl›y› yan yana getirmenin pek uygun olma-
d›¤› düflünülebilir. Yani aflurenin Bektafliler arac›l›¤›yla topluma yay›l-
d›¤› söylenemez. Fakat fiiilerde oldu¤u gibi kanl› törenler yap›lmasa da
Alevi-Bektaflilerde aflurenin önemli bir ritüel oldu¤u söylenebilir.
Çünkü en az on gün su ihtiyac› ayran, hoflaf, çay gibi s›v›larla karfl›la-
nan ve asla kana kana içmeden tutulan oruçtan sonra aflure yap›l›r,
aflure yap›m› ay sonuna kadar sürer ve yap›lan aflureler Kerbela flehit-
leri an›s›na da¤›t›l›r. Bir ay› bulan bir etkinliktir bu.

Sonuç olarak Osmanl› toplumunda aflure günü yorumlan›rken
eski fiii ve Sünni anlay›fl›n belli ölçüde bir sentezinin yap›ld›¤›, Ale-
vi-Bektaflilerin ise bu günü bir yas günü olarak gördü¤ü anlafl›lmak-
tad›r.

Günümüz Alevi-Bektaflilerinde aflure 

Türkiye’de cumhuriyetle birlikte topluma her alanda, din de da-
hil olmak üzere, bir kal›p çizilmifltir. Yeni devlet, herkesi Türk ve Sün-
ni olarak görmek istemifl, politikalar buna göre belirlenmifltir. Bu Sün-
nilik; Hanefi mezhebine ba¤l›, devletin öngördü¤ü biçimde s›n›rland›-
r›lm›fl, etliye sütlüye kar›flmayan, makbul vatandafl yetifltirmeye yöne-
lik bir Sünniliktir. Devletin bu anlay›fl›na ra¤men, belki Osmanl›n›n
ortadan kalkmas›n›n ve inanç anlam›nda kendilerini bir ölçüde özgür
hissetmelerinin etkisiyle Alevi-Bektafliler bu yeni devleti desteklemifl-
tir. Büyük ço¤unlu¤u k›rsal kesimde yaflayan Aleviler kendi içlerinde
dinî ritüellerini devam ettirmeye çal›flm›flt›r. Muharrem yas› ve orucu
da bunlardand›r.
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Anadolu’daki Alevilerin bir k›sm› Muharrem orucunu tutmakta,
bu dönemi yas içinde geçirmekte fakat aflure piflirmemektedir. Aflureyi
ya da aflure gibi tatl› bir yeme¤i h›drellezde piflirenler de vard›r ama
aflure günü aflure piflirilmemektedir. Zaten yas günü bir tatl›n›n pifliri-
lip da¤›t›lmas› ilginç bir durumdur. Hatta fiiilerde aflure piflirme âdeti
hiç yoktur. fiiiler bu günde sadece undan bir helva yaparlar. Kimi Ale-
viler aflure tatl›s›n›n da¤›t›lmas›n› Kebela olay›nda ‹mam Hüseyin’in
o¤lu, on iki imamlar›n dördüncüsü Zeynelabidin’in kurtulmas›na ve
Ehl-i Beyt’in soyunun devam etmesine ba¤lasa da bu aç›klaman›n,
mevcut durumu bir mant›k çerçevesine oturtma çabas› oldu¤u anlafl›-
l›yor. 

Görüldü¤ü üzere, aflure asl›nda bütün toplumun bildi¤i ve kat›ld›-
¤› bir gelenek de¤ildi. Fakat flehirleflmenin pek çok fleyi de¤ifltirdi¤i,
anlay›fllar› törpüledi¤i görülüyor. Çevrede yapt›¤›m›z gözlemler sonu-
cu, köyünde aflure yapmayan Alevilerin flehirde aflure yap›p da¤›tt›¤›n›
görüyoruz. Aflure da¤›t›rken ölünün arkas›ndan lokma da¤›t›r gibi bir
hay›r iflleme, kimi zaman da Kerbela’y› anma düflüncesi Sünnilernin
aflure anlay›fl› ile birleflmifl oluyor. Böylece ortaya yeni bir sentez ç›k›-
yor. Buna, Alevilerin daha da görünürlük kazanmas›ndan sonra, dev-
letin özellikle son y›llarda aflure gününü Muharrem ve Kerbela çerçe-
vesinde de de¤erlendirmek istemesini göz önüne al›rsak bu sentez da-
ha bir anlam kazan›yor. Bu de¤iflim sonucu 2010’lu y›llar itibariyle ca-
milerde, TRT'de ve di¤er televizyon kanallar›nda Muharrem’e ve Ker-
bela’ya daha çok vurgu yap›ld›¤›, özel programlar düzenlendi¤i görülü-
yor. Birçok internet sitesinde aflure anlat›l›rken bu günde meydana gel-
di¤i söylenen olaylar geleneksel anlay›fla göre anlat›ld›ktan sonra eski
metinlerde rastlanmayan bir flekilde Kerbela’ya da at›f yap›l›yor.

Özellikle flehirlerde birlikte yaflayan Sünni ve Alevi kesimin bir-
birini tan›mas›na ortak yönlerin keflfine imkân sa¤lad›¤› gibi, toplum-
lar›n birbirinden etkilenmesine de yol aç›yor. Aflure de sözkonusu et-
kileflime bir örnek teflkil ediyor. 
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Aflure Tarifi

Engin Ak›n*

Mutfa¤›m›zda aflure, Muharrem ay› içinde yap›lan ve tan›d›klara
da¤›t›lan özel bir yiyecek olarak bilinse de, muhallebicilerde her zaman
bulunur. Aflurenin ilk defa Hz. Nuh’un gemisinde yap›ld›¤› rivayet edi-
lir, geminin kilerinde kalan son malzemelerden yap›ld›¤› söylenir. Aflu-
re günü kameri takvimine göre hesapland›¤›ndan her sene de¤iflik za-
mana denk gelir. Günümüzde aflure toplumsal bir kaynaflma ve paylafl-
ma için yap›l›r ve da¤›t›l›r. Türkiye’deki Ermeniler de Noel günü aflu-
re pifliriler ve bu yiyece¤i anufl habur yani “tatl› çorba” derler. Yahudi
cemaati ise aflureyi yine ayn› tarifle, ancak a¤aç dikim zaman› olan fiu-
bat sonu Mart aras› T’b shevat’da piflirip da¤›t›rlar. 

Aflurenin flan› üzerinin süsünden gelir. Komflulara gönderilen aflu-
re taslar› birer gelin gibi süslenirler; ceviz, dolma f›st›¤›, susam vb. kah
geometrik, kah dairevi flekiller vererek aflurenin üzerine dizilir. Aflure
yapman›n en keyifli fasl› budur ama bana göre aflure istendi¤i kadar
süslenilsin e¤er tad› yerinde de¤ilse süsü nafiledir. Aflurenin yap›m›
kestane mevsimine denk geldi¤inde kestane de aflureye çok yak›flan bir
malezemedir.

* Engin Ak›n, Araflt›rmac› yazar, ‹stanbul. engin@enginakin.com
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Aflurenin yap›m›

Malzemeler

1 kg dövme bu¤day (kabu¤u ç›kar›lm›fl bu¤day)

6 lt so¤uk su

fierbet için

3 kg fleker (az tatl› sevenler 2.5 kg flekerle yetinebilirler)

5 lt su

‹çine (hepsi arzuya ba¤l›d›r)

1 bardak beyazlat›lm›fl badem

1 bardak kuru fasulye (piflirilmifl)

1 bardak nohut (piflirilmifl ve kabuklar› soyulmufl)

1 bardak kuru iç bakla (varsa), bir gece önceden so¤uk suya ›sla-
t›lm›fl

1 portakal›n kabu¤u (çok ufak do¤ranm›fl ve 5-10 dakika bol suda
kaynat›lm›fl ve süzülmüfl)

500 gr kestane 

1 kahve fincan› gül suyu

4 yaprak defne, (e¤er tazesi varsa)

1 bardak kay›s› (ufak do¤ranm›fl)

5-6 adet kuru incir (ufak do¤ranm›fl)

Üzerine

Kuflüzümü, susam, ceviz, dolmal›k f›st›k, nar vs.

(Dolmal›k f›st›k ve ceviz bir tavada kavrulduktan sonra kullan›l›r-
sa aflurenin süsü daha özenli durur).

Aflurelik bu¤day› bir gece önceden iyiyce y›ka ve 6 litre suya pifle-
ce¤i tencerede ›slat. 

Ertesi gün k›s›k atefle koy, yar›m saat bu ateflte daha sonra ortadan
az ateflte, bu¤day niflastas›n› d›flar›ya verinceye kadar piflir. Büyük bir
tencereye (daha sonra piflmifl bu¤day eklenece¤inden tencerenin bu



iki malyzemeyi alacak kadar büyük olmas›n› gözet) aktar. fiekeri 5 lt su
ile birlikte tencereye koy ve kar›fl›m kaynamaya bafllad›ktan sonra 5
dakika daha kaynat. Kaynamakta olan flerbete iyice piflerek helmeli
hale gelmifl bu¤day› ekle. Birlikte 10 dakika kadar kaynat. Bu süre so-
nunda haz›rlanm›fl olan portakal kabu¤u, nohut, beyazlat›lm›fl badem,
fasulye, kuru bakla, kestane (kullan›l›yorsa) taze defne yapraklar›n› ek-
le. 30 dakika ya da aflure zeytinya¤› k›vam›na gelinceye kadar orta atefl-
te s›k s›k kar›flt›rarark kaynat. (K›vam›n geldi¤i bir tahta k›fl›ktan dö-
külen aflurenin kafl›¤›n alt›nda saydam bir üçgen oluflturup dökülme-
sinden de anlafl›labilir.) K›vam bulmufl aflurefle gül suyunu ekle, bir da-
kika daha kaynat›p ateflten al. Ateflten al›r almaz aflureyi bir kepçe yar-
d›m› ile içlerine kay›s› ve incir parçalar› yerlefltirilmifl tabaklara bölüfl-
tür. Aflure kaplar›n›n üzerini aflure so¤uduktan sonra süsle. 

Kay›s› ve inciri aflurenin dökülece¤i kaplar›n alt›na koymak yeter-
lidir. S›cak aflure onlar› yeteri kadar yumuflatacak, üstelik böylece da-
¤›lmalar› da engellemifl olur. Bu yöntemle daha ar› renkte bir aflure el-
de edilmifl olur.

Gramlar, tarifler ölçü gerektirdi¤i için konuldu. Aflurenin ana
malzemesi d›fl›nda içine kat›lanlar konusunda diledi¤iniz kadar esnek
olabilirsiniz. Sevdi¤imiz malzemeden çok, sevmedi¤inizden ise az veya
hiç koymayabilirsiniz. Ben burada bizim evde yap›lan ve sevilen öl-
çüleri verdim. Il›kken koyu bir çorba veya a¤dal› bir flerbet k›vam›nda
olan aflure ikinci gün koyulafl›r. Aflureyi suluca sevenler bunu göz
önünde tutmal›d›r.

Aflure de kullan›lacak gül suyunun kozmetikte kullan›lan türden
olmamas›na dikkat edilmelidir.
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