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Hz. Nûh’un kavminin
cezalandýrýlmasý için meydana gelen
büyük su felâketi.

™

Sözlükte tûfân “sel getiren þiddetli yaðmur, su baskýný, her yeri kaplayan su” anlamýna gelmektedir (Lisânü’l-£Arab, “tvf”
md; Tâcü’l-£arûs, “tvf” md). Tûfanýn karþýlýðý Ýbrânîce’de mabul, Akkadca’da abubu, Latince’de diluvium olup hepsi de “yaðmur fýrtýnasý, sel, her þeyi kuþatan su baskýný” mânasýndadýr (IDB, II, 279). Tûfan sadece su ile deðil ateþ, deprem, kan, kar
gibi unsurlarla meydana gelen felâketlerin de adýdýr; ancak genelde su ile gelen
felâket anlamý ön planda olup bu yönüyle
tarihte pek çok örneðine rastlanmakta,
özellikle Hz. Nûh zamanýnda meydana gelen ve her þeyi su altýnda býrakan büyük
felâketi ifade etmektedir.
Semavî felâketlerle alâkalý mitler dünyanýn nasýl yýkýlýp bir çiftin veya bir grubun dýþýnda insanlarýn yok edildiðini nakleder. Tûfan rivayetleri kozmik felâketler
içinde en çok ve en yaygýn olanlarýdýr. Diðer bazý felâketler de -depremler, yangýnlar, daðlarýn yýkýlmasý, salgýn hastalýklarinsanlarýn yok olmasýna sebebiyet vermiþtir. Bu rivayetlerin yer aldýðý kültürlere göre tûfan, tanrýlar tarafýndan günah iþleyen
insanlarla birlikte dünyada mevcut bütün
canlý varlýklarý ortadan kaldýrmak üzere
gerçekleþtirilen ve bütün dünyayý istilâ ettiðine inanýlan su felâketidir. Bu tür felâketlerin söz konusu edildiði rivayetlerde insanlýðýn yýkýlýþýný yeni bir hastalýðýn doðuþu
izlemektedir. Tûfan yüce kudretin öfkesini
celbeden günahlara baðlanmakta, bazan
da ulûhiyyetin insanlýða son verme arzusu veya dünyanýn yaþlanmýþlýðý tûfana sebep olmaktadýr (EUn., V, 405). Nitekim Tevrat’a göre yeryüzünde insanýn kötülüðü çoðalýnca Tanrý insanlarý yok etmeye karar
vermiþ (Tekvîn, 6/5-7, 13), Kur’an’a göre ise
yalnýz Hz. Nûh’un kavminden inanmayan
ve Allah’ýn elçisini kabul etmeyenler bu yolla cezalandýrýlmýþtýr.

Tûfan hadisesi Yahudilik, Hýristiyanlýk ve
Ýslâm gibi semavî dinlerin yaný sýra mahiyeti farklýlýklar taþýsa da Afrika kýtasý ile
Asya’nýn bazý bölgeleri hariç birçok kültürde; Filistin, Yunanistan, Asur, Amerika,
Avustralya, Hindistan, Tibet, Çin, Malezya,
Litvanya gibi çeþitli ýrklara ve bölgelere ait çok sayýda halkýn geleneðinde de
bulunmaktadýr (NDB, s. 178; Eliade, Histoire, I, 75; IDB, II, 280). Tûfanýn mitolojik
bir hikâye veya asýlsýz bir efsane olduðu görüþü ise bunun yaygýnlýðý ve kutsal metinlerde yer alýþý dikkate alýndýðýnda savunulabilir deðildir. Tûfan hikâyesi Güneydoðu
Asya’da, Malenezya’da ve Polinezya’da yaygýndýr. Avustralya’da tûfan anlatýmlarýnda bütün sularý yutan dev bir kurbaðadan
bahsedilir. Susuzluktan kýrýlan hayvanlar
bu kurbaðayý güldürmeye karar verirler.
Kahkaha patlatan kurbaðanýn aðzýndan
çýkan sular tûfana yol açar (H. Cazelles,
III, 573; EUn., V, 405). Hindistan’da Vedalar’da yer almayan tûfan hadisesi ilk defa
Catapatha Brâhmanâ’da nakledilir. Bir
balýk insan ýrkýnýn atasý olan Manu’yu gerçekleþmesi çok yakýn olan tûfandan haberdar eder ve bir gemi yapmasýný öðütler. Tûfan baþladýðýnda balýk gemiyi kuzeye doðru çeker ve bir daðýn yanýnda durdurur. Mahabharata ve Bhagavata Purana’da tûfan hikâyesinin kýsmen farklý versiyonlarý bulunmaktadýr (M. Delahoutre, I, 453; ERE, IV, 555). Ýran’da mevcut inanýþa göre dünya, korkunç bir kýþ
mevsiminde biriken karlarýn erimesiyle oluþan tûfan neticesinde son bulmaktadýr.
Ahura Mazda ilk insan ve ilk kral Yima’ya
bir kaleye çekilmesini öðütler. Yima da insanlarýn en iyileriyle çeþitli türde bitki ve
hayvanlarý yanýna alarak bu kaleye sýðýnýr
ve kopan tûfan altýn çaða son verir. Yunan mitolojisine göre tanrý Zeus gün geçtikçe daha çok günah iþleyen insanlarý bir
tûfanla yok etmeye karar verir. Promethee, oðlu Deucalion’u Zeus’un bu kararýndan haberdar eder ve ona bir tekne yapmasýný öðütler. Deucalion tekneyi yaparak karýsýyla birlikte bu tekneye biner ve
dokuz gün dokuz gece sularda sürüklendikten sonra tûfanýn sona ermesiyle Parnassos daðýna ayak basar (Necatigil, s. 64;
EUn., V, 405; ERE, IV, 554-555). Güney Amerika kabilelerinin inancýnda tûfan efsanevî
ikizlerden birinin yere vurup yer altý sularýný fýþkýrtmasýyla meydana gelir. Orta ve
Kuzey Amerika’da çok sayýda tûfan hikâyesi vardýr, bunlarda nakledildiðine göre
söz konusu felâket genellikle su taþmalarýyla veya yaðmurla olmaktadýr (EUn., V,
405).

Tûfanla ilgili en eski rivayetler ve kutsal
metinlerde aktarýlanlara en yakýn olanlar
Ortadoðu menþeli çivi yazýlý geleneðe aittir (Sumer, Bâbil, Asur). Ýlk yazýlý belgeler
Sumerler’den kalmadýr ve Bâbil tûfan hikâyesi de Sumer menþelidir. Tûfanýn Sumer versiyonu fragmanlar biçiminde pek
çok boþluðu olan bir metin halinde günümüze ulaþmýþtýr. Sumer ve Akkad’da tûfan beþer tarihinin en büyük felâket günlerinden biri olarak hatýrlanmaktadýr. Sumerler’e ait krallar listesi sekiz kralý zikreder, ardýndan þu açýklama gelir: “Tûfan
oldu. Tûfan her þeyi götürdüðünde gökten gelen âfet krallýðý alçalttýðýnda krallýk
Kiþ’te idi” (NDB, s. 179). Sumer versiyonuna göre tanrýlar tûfan koparmaya ve insanlýðý yok etmeye karar verirler, ancak
tanrýlardan bazýlarý bundan hoþlanmaz.
Tanrýlardan biri dindar, Tanrý korkusu bilen, ilâhî vahiyler alan Kral Ziusudra’ya bir
tûfan kopacaðýný haber verir ve ondan bir
gemi yapmasýný ister. Tûfan yedi gün yedi gece boyunca ülkeyi kaplar. Ziusudra
bir gemi yapmak suretiyle tûfandan kurtulur, gemiden çýkýnca kurban takdim eder
ve ilâhlar onu ölümsüzleþtirerek güneþin
doðduðu yere, Dilmun’a yerleþtirirler (Kramer, s. 128-132). Sumerce yazýlan bu tabletin yanýnda Eski Babilonya dilinde yazýlmýþ, tûfaný anlatan, birkaç satýrdan ibaret ikinci bir fragman daha bulunmuþtur.
Burada da Tanrý’nýn yeryüzünü bir tûfanla yok etme kararýndan, “hayat kurtaran”
adlý bir geminin yapýlýþýndan söz edilmektedir. Gemide yerde yaþayan hayvanlar
ve göðün kuþlarý vardýr (IDB, II, 282). Ýkisi
Eski Babilonya, ikisi Asur versiyonu toplam dört fragmanda tûfan olayýndan bahseden Atrahasis destanýna göre En-lil, insanlýðý cezalandýrmak için üzerlerine birtakým felâketler gönderir ve sonunda tûfan koparmaya karar verir. Tanrý Ea, Atrahasis’e rüyasýnda bu durumu haber verir, Atrahasis kendisine verilen tâlimat
doðrultusunda bir gemi inþa eder (a.g.e.,
II, 282; Limet, I, 450). Tûfanla ilgili Sumer,
Bâbil ve Asur rivayetleri kýsmî farklýlýklar
taþýmaktadýr. Büyük Ýskender zamanýnda
Bâbil’de yaygýn olan tûfan hikâyesini nakleden Bâbilli din adamý Berossus’un tûfan öncesine ait verdiði on kiþilik krallar
listesindeki son isim, tûfanýn kahramaný
olan ve Sippar’da yaþayan Xisouthros’tur.
Bir gemi yapma emri alan Xisouthros erzakla birlikte gemiye ailesini, samimi dostlarýný, kuþlarý ve dört ayaklýlarý alýr. Yaðmur dindiðinde kuþlarý gönderir, kuþlar geri döner; birkaç gün sonra tekrar býrakýr,
ayaklarý çamurlu olarak dönerler; üçüncü319
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sünde artýk dönmezler. Gemi karaya oturmuþtur. Xisouthros ailesiyle birlikte gemiden çýkar ve bir þükür kurbaný takdim
eder, daha sonra da diðerleri çýkarlar (NDB,
s. 179; IDB, II, 282).
Bâbilliler’e ait en tam sayýlan tûfan hikâyesi Gýlgamýþ destanýnda bulunur. Destanla ilgili eldeki metin Asurbanipal (669626) Kütüphanesi’nden gelmektedir ve çok
eski orijinal metinlerin kopyasýdýr. Destan
on iki tablete yazýlmýþtýr, tûfan on birinci
tablettedir: Uruk þehrinin kralý Gýlgamýþ,
dostu Engidu’nun ölümü üzerine onu tekrar hayata döndürmek amacýyla tûfandan kurtulup ölümsüzlüðe eren Ut-napiþtim’i (Uta-napiþtim, Sumerce’si Ziusudra) bulup kendisinden ölümsüzlüðün sýrrýný öðrenmek ister. Ut-napiþtim ona tûfan olayýný anlatýr. Ut-napiþtim, Fýrat kenarýndaki Þuruppak þehrinin kralýdýr. Ýnsanoðlunun aþýrý gürültüsünden rahatsýz
olan ilâhlar insan neslini tûfanla yok etmek isterler; fakat Tanrý Ea, Ut-napiþtim’i haberdar eder ve ailesiyle birlikte belli sayýda hayvaný kurtarmak için bir gemi
yapmasýný söyler. Geminin eni boyuna eþit
olacaktýr. Hemen iþe koyulurlar ve beþinci
günün sonunda geminin 3600 m²’lik omurgasý kurulur. Geminin bordasý 60, dýþ yüzeyi ise 240 m²’dir. Alt ve üst güverteleri
yedi, ambarý dokuz bölmeye ayrýlmýþtýr.
Yedinci günde geminin yapýmý tamamlanýr. Ut-napiþtim gümüþünü, altýnýný, ailesini, kýrlarýn evcil ve yabani hayvanlarýnýn
hepsini gemiye alýr. Tûfan sel gibi yaðan
bir yaðmurla baþlar ve bu yaðmur altý
gün, yedi gece sürer; âdeta göklerin vanalarý açýlýr, yerin bentleri yýkýlýr, sonunda
her yeri su kaplar. Yedinci gün fýrtýna diner ve gemi Nissir daðýna oturur. Ayný gün
Ut-napiþtim bir güvercin, sonra bir kýrlangýç gönderir, fakat kuþlar geri döner. Nihayet bir karga gönderir, karga geri dönmez. Bunun üzerine Ut-napiþtim, Nissir
daðý üzerindeki gemiden iner ve ilâhlara
kurban sunar. Ýnsan neslinin yok olmadýðýný gören ilâh En-lil öfkelenir, fakat Utnapiþtim’e tûfaný haber veren Ea, bütün
insanlýðý helâk etme kararý sebebiyle Enlil’i eleþtirerek suçlu kim ise onu cezalandýrmasýný ve günahýn cezasýný da sadece
iþleyenlerin çekmesi gerektiðini söyler. Bunun üzerine En-lil, Ut-napiþtim ve eþinin
ölümsüz olmasýna ve nehirlerin buluþtuðu yerde yaþamalarýna karar verir. Çok
sonralarý Gýlgamýþ ölümsüzlüðü ararken
Ut-napiþtim’i orada ziyaret eder ve kendisinden tûfan hadisesini öðrenir (NDB,
s. 179; Bottero, s. 188-202; IDB, II, 280281; ERE, IV, 550-554). Arkeolojik araþtýr320

malar Sumer ve Akkad’ýn korkunç sel felâketlerine mâruz kaldýðýný göstermektedir. Bu su baskýnlarýndan biri Kiþ’te meydana gelmiþ, ortalama 30-40 cm. kalýnlýðýnda bir çamur kütlesi þehrin medeniyetini oluþturan her þeyi kaplamýþtýr. Benzer bir su baskýný milâttan önce IV. binyýlýn sonuna doðru Jemdet Nasr þehrinde
yaþanmýþtý; ayný dönemde Þuruppak’ta da
tûfan izlerine rastlanmaktadýr. Ancak Ur
þehrini kuþatan tûfanýn izleri daha belirgindir. Nitekim Woolley, 1927-1929 arasýnda Ur’da yaptýðý araþtýrmalarda 2,5 m.
kalýnlýðýnda bir çamur tabakasý bulmuþtur. Bu tabakanýn oluþumu, su ile getirildiðini gösteriyordu ve çamur tabakasýnýn
altýnda eski bir medeniyetin mevcudiyeti
görülmekteydi (NDB, s. 179; IDB, II, 283).
Yahudilik’te tûfan hadisesiyle alâkalý bilgiler Tevrat’a dayanmaktadýr (Tekvîn, 6/
5-9/17). Tûfanla ilgili Tevrat metninin bir
kýsmý (Tekvîn, 6/5-8, 7/1-5, 7, 8-9, 10, 12,
16b, 17b, 22-23; 8/2b, 3a, 6-12, 13b, 20-22)
Yahvist, bir kýsmý ise (6/9-22, 7/6, 11, 1316a, 17a, 18-21, 24; 8/1-2a, 3b-5, 13a, 14-19;
9/1-17) Ruhban kaynaðýna aittir. Tevrat’taki tûfan kýssasýna göre Yahve yeryüzünde insanlarýn kötü olduðunu ve içlerinden devamlý kötü düþünceler geçirdiklerini görür. Ýnsanlarý yarattýðýna piþman
olarak, “Yarattýðým insanlarý, hayvanlarý,
sürüngenleri ve gökteki kuþlarý yeryüzünden sileceðim, çünkü onlarý yarattýðýma
piþmaným” der. Göklerin altýnda soluk alan
bütün canlýlarý yok etmek için üzerlerine
su tûfanýný göndereceðini, her canlýnýn öleceðini, sadece Nûh ve ailesinin kurtulacaðýný bildirerek (Tekvîn, 6/5-13, 17; 7/4) Nûh’tan verilen ölçülere göre gofer (servi) aðacýndan bir gemi yapmasýný (Tekvîn, 6/1416), kendisinin ve eþinin, eþleriyle birlikte
oðullarýnýn gemiye binmelerini, ayrýca her
canlý türünden bir erkekle bir diþiyi gemiye almasýný bildirir. “Her türdeki kuþtan,
her türdeki çiftlik hayvanýndan, her türdeki sürüngenden biri erkek, biri diþi olmak üzere ikiþer tanesi sað kalmak için
sana gelecekler. Yanýna hem kendin hem
de onlar için yenilebilecek ne varsa al, ileride yemek üzere depola” der ve Nûh kendisine emredilen þeyi yapar (Tekvîn, 6/1820; 7/2-9,13-16). Diðer taraftan yine Tevrat’ta temiz sayýlan hayvanlardan erkek ve
diþi olmak üzere yediþer çift, temiz olmayan hayvanlardan erkek ve diþi olmak üzere ikiþer çift, kuþlardan yediþer çift almasýný ister (Tekvîn, 7/2-3). Yahudi kaynaklarý
temiz hayvanlardan yediþer çift alýnmasýný karaya çýktýktan sonra kurban edilmeleri amacýyla açýklar. Hayvanlar Nûh’a ken-

di istekleriyle gelmiþler ve Nûh da onlarý
gemiye almýþtýr. Geminin uzunluðu 300
arþýn, geniþliði 5O arþýn ve yüksekliði 30
arþýn olacaktýr. Geminin içi ve dýþý ziftle sývanacak ve bölmelere ayrýlacaktýr. Gemide boyu yukarýya doðru bir arþýný bulan
bir pencere yapýlacak, geminin kapýsý yan
tarafa konulacak, ayrýca alt, orta ve üst
güverteler olacaktýr (Tekvîn, 6/14-16). Yahvist metne göre Tanrý Hz. Nûh’a, “Sen bütün evindekilerle gemiye gir; çünkü seni
önümde bu nesil içinde salih gördüm. Yedi gün sonra yeryüzünde kýrk gün kýrk gece yaðmur yaðdýracaðým, yarattýðým bütün varlýklarý yeryüzünden sileceðim” der
(Tekvîn, 7/1-4). Nûh ve oðullarý Sâm, Hâm,
Yâfes, Nûh’un karýsý ve oðullarýnýn karýlarý
olmak üzere toplam sekiz kiþi gemiye girerler. Yahve’nin emrettiðine göre temiz
olanlardan yediþer ve temiz olmayan hayvanlardan ikiþer ve kuþlardan ve toprak
üzerinde sürünenlerin hepsinden erkek ve
diþi olarak ikiþer ikiþer gemiye girerler (Tekvîn, 7/7-9). Yedi günün sonunda büyük enginin bütün kaynaklarý fýþkýrýr, göklerin kapaklarý açýlýr, tûfan sularý yeryüzüne iner,
kýrk gün kýrk gece yaðmur yaðar. Yahve
geminin kapýsýný kapar, sular yükselir ve
daðlarý 15 arþýn aþar; yeryüzünde olanlarýn hepsini, insanlardan dört ayaklýlara, sürüngenlere ve kuþlara kadar bütün varlýklarý yok eder; sadece ailesinden yedi kiþi
ile Nûh ve gemide bulunanlar kalýr (Tekvîn, 7/10, 12, 16b, 22-23).
Tûfan sýrasýnda Nûh 600 yaþýndadýr.
Nûh’un hayatýnýn 600. yýlýnda ikinci ayda
ayýn on yedinci gününde tûfan baþlar, kýrk
gün kýrk gece yaðmur yaðar ve 150 gün
boyunca süren yaðmurun sularý yeryüzünü kaplar. Nihayet Tanrý, Nûh’la beraber
gemide bulunan bütün vahþi ve evcil hayvanlarý hatýrlar, yeryüzünde bir rüzgâr estirir ve sular alçalýr. Enginin kaynaklarý ve
göklerin pencereleri kapanýr, yaðmur kesilir. 150 gün sonra sular azalýr ve gemi
yedinci ayda ayýn on yedinci gününde Ararat daðlarý üzerine oturur (Tekvîn, 8/1-4).
Sular onuncu aya kadar gittikçe azalýr.
Onuncu ayda ayýn birinci gününde daðlarýn baþlarý görünür. Yaðmurun baþlamasýndan daðlarýn zirvelerinin tekrar görünmesine kadar geçen süre on aydýr. Bundan kýrk gün sonra da Nûh geminin penceresini açar (Tekvîn, 8/5-6) ve önce kuzgunu, sonra güvercini gönderir. Güvercin
geri gelir. Yedi gün sonra güvercini tekrar gönderir ve o aðzýnda yeni koparýlmýþ
zeytin yapraðýyla geri gelir. Yedi gün daha bekler ve güvercini tekrar gönderir, bu
defa güvercin geri dönmez. Nûh geminin
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örtüsünü kaldýrýp bakar ve topraðýn kuruduðunu görür. Bu, ikinci ayýn on yedinci günü 27 Ekim’e, yani güneþ takvimine
göre tûfanýn baþlangýcýndan tam bir yýl
sonrasýna rastlamaktadýr. Yahudi âlimi Raþi’ye göre tûfan sýrasýnda dünya tam 365
gün boyunca üzerinde hiçbir canlý barýndýrmamýþtýr. Tanrý’nýn emri üzerine Nûh
ve ailesiyle gemidekiler karaya çýkarlar;
Nûh bir sunak yapar, Yahve’ye temiz hayvan ve kuþlardan takdimeler sunar. Tanrý da Nûh ve oðullarýný kutsar, bütün canlýlarý bir daha yok etmeyeceðini, yeryüzünü yok eden tûfanýn bir daha olmayacaðýný bildirir (Tekvîn, 8/6-22; 9/1-17). Gemiye giren hayvanlarla ilgili her iki metindeki bilgiler arasýnda farklýlýk vardýr. Yahvist
metinde, “Kendine her temiz hayvandan
erkek ve diþi olarak yediþer ve temiz olmayan hayvanlardan erkek ve onun diþisi olarak ikiþer, göklerin kuþlarýndan da erkek ve diþi olarak yediþer alacaksýn” denilirken (Tekvîn, 7/2-3) Ruhban metninde,
“Her türdeki kuþtan, her türdeki çiftlik
hayvanýndan ve her türdeki sürüngenden
erkek ve diþi olmak üzere iki hayvan gemiye getireceksin” denilmektedir (Tekvîn,
6/19-20). Ruhban metninde tûfan bir yýl,
Yahvist metinde ise kýrk gün sürmüþtür
(Tekvîn, 7/4, 12, 17; 8/6). Yahvist metne
göre tûfan yaðmurla meydana gelmiþtir
(Tekvîn, 7/4), Ruhban metnine göre ise
enginlerin kaynaklarý fýþkýrmýþ ve göklerin kapaklarý açýlmýþ, böylece tûfan olmuþtur (Tekvîn, 7/11; 8/2). Ýnciller’de tûfanla
ilgili Tevrat’ta anlatýlanlara atýf vardýr, dolayýsýyla hýristiyanlar Tevrat’ta nakledilenleri kabul etmektedir. Ahd-i Atîk’te gemide Nûh ile birlikte yedi kiþinin bulunduðu
bildirilmektedir (I. Petrus, 3/20-21).
Tûfan kelimesi Kur’ân-ý Kerîm’de iki
yerde geçmekte, birinde Firavun ve Mýsýr
halkýna (el-A‘râf 7/133), diðerinde Nûh kavmine (el-Ankebût 29/14) gelen su felâketi
bahis konusu edilmektedir. Kur’an’da Hz.
Nûh’un teblið faaliyeti ve kavmini Allah’a
kulluða daveti, kavminin onu dinlemeyip
inkârda ýsrar etmesi üzerine ceza olarak
tûfan musibetinin geldiði bildirilmekte,
tûfanýn cereyan ediþ tarzý ile Nûh’un ilâhî
emre uyup gemi yapmasý ve kendisine
inananlarla birlikte tûfandan kurtulmasý,
inanmayanlarýn boðulmasý anlatýlmakta,
geminin þekli ve ölçüleri, gemiye binenlerin türü ve sayýlarý, tûfanýn süresi gibi konularda bilgi yer almamaktadýr. Nûh kýssasý A‘râf, Yûnus, Þuarâ ve Nûh sûrelerinde de geçmekle birlikte en ayrýntýlý biçimde Hûd sûresinde nakledilmektedir.
Kur’ân-ý Kerîm’de bildirildiðine göre Nûh

tûfanýnýn muhatabý Nûh kavminin inanmayanlarýdýr ve tûfan onlarý cezalandýrmak için gönderilmiþtir. Nûh’un davetini
duymayanlarýn cezalandýrýlmasý ilâhî adaletle baðdaþmaz, dolayýsýyla Nûh tûfanýnýn yalnýz Nûh kavminin yaþadýðý bölgeye
has olmasý gerekir. Hz. Nûh’un peygamber gönderildiði kavim, putperestti. Nûh
onlarý bir olan Allah’a kulluða davet ettiði, putlarý býrakýp Allah’a dönmeleri için
çok uðraþtýðý halde onlar putlara tapmaktan vazgeçmedikleri gibi, “Sakýn ilâhlarýnýzý býrakmayýn; hele Ved’den, Süvâ‘dan,
Yegus’tan, Yeûk’tan ve Nesr’den asla vazgeçmeyin” diyerek (Nûh 71/23) insanlarý
Nûh’un davetinden uzaklaþtýrmýþlardý. Hz.
Nûh, kavmini Allah’tan baþkasýna tapmama konusunda uyarmýþ, aksi takdirde baþlarýna gelecek azabý kendilerine haber vermiþ (Nûh 71/1-4), uzun mücadeleler sonunda kavminin putperestlikten vazgeçmediðini görünce inanmayanlarý cezalandýrmasý için Allah’a dua etmiþ (eþ-Þuarâ
26/118-119; Nûh 71/1-28), Allah da onun
duasýný kabul etmiþ ve inkârcý kavminin
tûfanla helâk edileceðini, kendisinin ve inananlarýn kurtulacaðýný bildirerek bir gemi yapmasýný istemiþtir (Hûd 11/36-39).
Kur’an’da bu gemiyle ilgili olarak sadece
tahtalardan yapýldýðý ve çivilerle çakýldýðý
bilgisi yer almakta (el-Kamer 54/13), geminin diðer nitelikleri hakkýnda bilgi verilmemektedir. “Gözlerimizin önünde ve vahyimiz uyarýnca gemiyi yap” emri gelince
(Hûd 11/37) rivayete göre Hz. Nûh tahtayý nereden bulacaðýný sorar, ona aðaç dikmesi emredilir ve o da Hint meþesi denilen aðaçlarý diker. Kýrk yýl sonra bu aðaçlarý keserek gemiyi yapar. Ona geminin nasýl yapýlacaðýný Cebrâil öðretir. Geminin baþý horozun baþý, gövdesi kuþ gövdesi, arka kýsmý horozun kuyruðunu andýrmaktadýr. Ýki yanýnda kapýlar vardýr ve üç kattýr.
Uzunluðu 660, geniþliði 330, yüksekliði
33 zirâdýr. Geminin ölçüleriyle ilgili olarak
80 × 50 × 30 zirâ rivayeti de vardýr (Sa‘lebî, s. 55; Fîrûzâbâdî, VI, 29). Bu konudaki
baþka bir rivayete göre ise havâriler Hz.
Îsâ’ya gelerek tûfan hakkýnda bilgi verecek birini diriltmesini isterler. Hz. Îsâ da
Nûh’un oðlu Sâm’ý diriltir, o da gemi ve tûfanla ilgili bilgiler verir (Sa‘lebî, s. 59; ÝA, IX,
345). Gemi yapýlýrken kavmi Nûh ile alay
etmiþ, gemiyi tamamlayýnca Nûh’a canlýlarýn her birinden birer çift ile “haklarýnda hüküm verilmiþ olanlar dýþýnda” ailesini ve iman edenleri gemiye bindirmesi emredilmiþtir (Hûd 11/40). Tevrat’ta Nûh’un
üç oðlunun eþleriyle birlikte gemiye bindiði belirtilirken Kur’an’da daha önce haklarýnda hüküm verilmiþ olanlar dýþýnda ka-

lan ailesi söz konusu edilmekte, Nûh’a inanmayan karýsý ile (et-Tahrîm 66/10) oðlunun
(Hûd 11/43) gemiye binmedikleri ve boðulduklarý belirtilmektedir. Gemiye alýnan
hayvanlara gelince, Tevrat’takinin aksine
Kur’an’da birer çift alýndýðý kaydedilmektedir. Bu hayvanlarýn yeryüzündeki bütün
canlý türlerinden deðil, Nûh’un sahip olduðu evcil hayvanlardan damýzlýk olarak
alýnmýþ olmasýnýn daha mâkul görüldüðü
ifade edilmektedir (Muhammed Esed, s.
432; Sarýkçýoðlu, IX/1-4 [1996], s. 200). Kýsas-ý enbiyâ kitaplarýnda gemiye alýnan
hayvanlarla ilgili rivayetler vardýr. Nûh gemiye önce karýncalarý, en sonda merkebi
alýr. Merkep aðýr aðýr girer, çünkü Ýblîs onu
kuyruðundan çekmektedir. Sabýrsýzlanan
Nûh, “Þeytanla beraber olsan da yine gir”
diye baðýrýnca þeytan da gemiye girer. Filin kuyruðundan domuz, aslandan da kedi
dünyaya gelir. Aslanýn yanýnda öküz, kurdun yanýnda keçi, yýrtýcý kuþlarýn yanýnda
güvercinin yaþayabilmesi için Allah onlarýn yýrtýcýlýk güdülerini köreltir. Hz. Nûh evcil hayvanlarý ve yýrtýcý kuþlarý birinci kata,
vahþi hayvanlarý orta kata koyar, kendisi
ve inananlar da üst kata yerleþir. Kýssaya
göre gemideki insanlarýn sayýsý yedi ile
seksen arasýnda deðiþmektedir. Kabil’in
zürriyeti boðulur. Nûh gemiye Âdem’in
naaþýný da alýr. Gemidekilerin nefislerine
hâkim olmalarý gerekmektedir ve bu emri
unutan Hâm’ýn derisi siyahlaþýr. Harem-i
þerif ve Kudüs’teki kutsal mekânlar tûfandan etkilenmez. Kâbe tûfan sýrasýnda
göðe kaldýrýlýr (Sa‘lebî, s. 56-57; ÝA, IX,
345). Daha sonra göðün kapýlarý açýlmýþ,
yerin kaynaklarý fýþkýrmýþ, göðün ve yerin
sularý birleþmiþ, gemi azgýn sularýn üzerinde yüzerken Nûh ve beraberindekiler
kurtulmuþ, Nûh’un eþi ve bir oðlu dahil
inanmayanlar boðulmuþtur (Hûd 11/4047; el-Mü’minûn 23/26-29; el-Furkan 25/
37; el-Kamer 54/9-17). Kýrk gün, kýrk gece gök suyunu boþaltmýþ, yer suyunu fýþkýrtmýþ, daha sonra gemi yüzmeye baþlamýþ ve altý ay su üzerinde kalmýþtýr (Sa‘lebî, s. 58). “Ey yer suyunu yut, ey gök suyunu tut” denilmek suretiyle tûfan sona
erince gemi Cûdî’ye oturmuþ (Hûd 11/44),
ve Nûh’a, “Ey Nûh! Sana ve seninle birlikte olanlara bizden selâm ve bereketle gemiden in” denilmiþtir (Hûd 11/48). Kur’an’da geminin oturduðu bildirilen Cûdî’nin
hangi dað olduðu konusunda âlimler arasýnda farklý görüþler vardýr (a.g.e., s. 58;
bk. CÛDÎ DAÐI); bunun bir daðýn özel adý
olmayýp “bereketli topraklar” anlamýna geldiði ve Nûh ile beraberindekilerin tûfan
sonrasý bereketli topraklara indirildikleri
de ifade edilmektedir (Sarýkçýoðlu, IX/1-4
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[1996], s. 203). Ýslâmî kaynaklarda yer alan
rivayetlere göre tûfan Ab ayýnýn 13’ünde
ve Hz. Nûh 600 yaþýnda iken baþlamýþ, 10
Receb’de Nûh ve beraberindekiler gemiye binmiþ, altý ay gemide kalmýþ ve 10 Muharrem’de gemiden çýkmýþtýr. Gemiden
inen Nûh ve beraberindekiler Cezîre diyarýnda Sûk Semânin adý verilen bir köy kurmuþtur (Sa‘lebî, s. 60).

Tevrat’ýn Sumer ve Bâbil rivayetlerinin
etkisini taþýyan, Nûh tûfanýnýn bütün dünyayý kapladýðý þeklindeki ifadesi tartýþmalara yol açmýþ, bu yüzden de Nûh tûfanýnýn evrenselliðine veya mahallî oluþuna
dair çeþitli görüþler ileri sürülmüþtür. Nûh
tûfanýnýn evrenselliðini savunanlarýn en
önemli delili tûfan rivayetlerinin neredeyse bütün dünyayý kaplayacak þekilde yaygýn oluþudur. Nitekim Tevrat’a göre tûfan
bütün yeryüzünü kaplayan, Nûh ve ailesi
dýþýnda bütün insanlýðý yok eden su felâketidir. Tûfan bütün yeryüzünü kaplayýnca
daðlar sular altýnda kalmýþ, sular en yüksek daðlarý on beþ arþýn aþmýþtýr (Tekvîn,
6/5-8, 13, 17; 7/4). Sadece Nûh ile ona inananlarýn kurtulduðu ve diðer bütün canlýlarýn öldüðü, Nûh’un insanlýðýn ikinci atasý sayýldýðý inancý nazarý dikkate alýnýrsa
hemen hemen bütün dünyada yaygýn olan
tûfan rivayetlerinin menþeinin bir olduðu
ve oradan bütün dünyaya yayýldýðý düþünülebilir. Fakat çeþitli kültürlerde mevcut
tûfan rivayetlerinin birçoðu Kitâb-ý Mukaddes ve Kur’an’daki tûfan kýssasýndan
farklýlýk taþýmaktadýr. Bu rivayetlerden bazýlarýnda tûfan dünya çapýnda deðil mahallîdir ve çok defa olayýn kahramanlarý
kendilerini tanrýlarýn yardýmý olmadan gemiyle veya daðlara týrmanarak kurtarmakta, tûfan da birkaç günden birkaç yýla kadar sürmektedir (IDB, II, 280). Diðer taraftan eski çaðlarda yaþayan insanlar dünya
denilince sadece kendi bulunduklarý ülkeyi
ya da bilebildikleri yerleri anlýyorlardý. Meselâ Kral Sargon tarafýndan yaptýrýlan haritada sadece Mezopotamya ve çevresi
gösterilmiþ, bu yüzden de Mezopotamya’da meydana gelen tûfanýn dünya çapýnda olduðu sanýlmýþtýr. Mezopotamyalýlar’a göre evren yalnýz kendi yaþadýklarý yerlerden ibaretti. Onlar baþka kýtalarýn, ülkelerin varlýðýndan haberdar deðildi. Bu sebeple karþýlaþtýklarý bir âfeti evrensel diye nitelendirmelerini tabii karþýlamak gerekir. Tevrat’ýn verdiði bilgilerden hareketle ortaya çýkarýlan kronolojik
tabloya göre Hz. Ýbrâhim, Nûh tûfanýndan
292 yýl sonra doðmuþtur (NDB, s. 134);
bu da tûfanýn milâttan önce XXII veya
XXI. yüzyýllarda vuku bulduðunu göste322

rir. Öte yandan yahudilerin kullandýðý takvime göre 2010 yýlý 5771’e tekabül etmektedir ve Nûh tûfaný günümüzden 4115 yýl
önce meydana gelmiþtir. Halbuki o dönemde yeryüzünde birçok medeniyet vardý, bu
medeniyetler tûfan sonrasýnda da yaþamýþtýr. Ayrýca Kur’ân-ý Kerîm’e göre Hz. Nûh
kendi kavmine peygamber olarak gönderilmiþ (eþ-Þuarâ 26/106) ve tûfan Nûh’un
kavminden iman etmeyenleri cezalandýrmak için gelmiþtir (el-A‘râf 7/59-64; Hûd
11/25-49; el-Furkan 25/37; eþ-Þuarâ 26/
105-122; el-Kamer 54/9-16); dolayýsýyla bir
kavmin inanmayanlarý için gelen bir felâketi bütün dünyaya teþmil edip bazý inançsýzlar sebebiyle canlýlarý yok etmek ilâhî
adaletle baðdaþmamaktadýr. Ýnsanlýk için
gönderilen tek peygamber Hz. Muhammed’dir. Bu gerekçelerden hareketle genellikle tûfanýn sadece Nûh’un yaþadýðý bölgeye özgü olduðu ve gemiye alýnan hayvanlarýn da Nûh’un kendi çiftliðindeki evcil hayvanlar olduðu görüþü benimsenmektedir (Köksoy, s. 107; Ateþ, XVI, 274; Sarýkçýoðlu, IX/1-4 [1996], s. 199).
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™ TÜRK EDEBÝYATI. Eski çaðlardan
beri efsaneler ve dinlerin konularý arasýnda yer alan tûfan hadisesi pek çok sanat
alanýný etkilemiþ, bilhassa tezyinî sanatlarla destanlarýn baþlýca konularý arasýnda yer almýþtýr. Ýlkçað duvar ve tablet resimlerinden itibaren hýristiyan ikonlarýnda ve Ýslâm minyatürleriyle halk resimlerinde tûfan ve Nûh’un gemisi tasvirlerine
sýkça rastlanmaktadýr. Tûfan sözlü gelenekte de güçlü bir yer edinmiþ, en eski
masallar ve destanlardan itibaren edebî
eserlerde anlatýlan motiflerden biri haline
gelmiþtir. Nitekim Nûh peygamber yerine
Ut-napiþtim’un yer aldýðý bir tûfan hikâyesi Gýlgamýþ destanýnda etraflýca anlatýlmaktadýr (Gýlgamýþ Destaný, s. 61-66; Kramer, s. 128-132; Bottero, s. 188-202). Ortadoðu destanlarýnda (Mutlu, s. 105) ve
Aðrý daðý çevresinde geliþen efsanelerde
de (Püsküllüoðlu, s. 50-57) tûfan motifi
sýk görülür. Firdevsî Þâhnâme’de, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Me¦nevî’de tûfan
hadisesine göndermede bulunmuþtur.
Ýslâmî edebiyatlarda tûfan, Kur’an’da
anlatýlan þekliyle ve daha ziyade felsefî düþünceleri açýklamak yahut didaktik hikmetleri ortaya koymak amacýyla zikredilir. Nûh peygamberin kavmini doðru yola
çaðýrmasý, onlarý defalarca uyarmasý, nihayet kavminin bir tûfanda yok edilmesi
þairlere kendi zamanlarýndaki birtakým
uygulamalar hakkýnda teþbih imkâný vermiþtir (“Eyyâm-ý inbisât iledir lezzet-i hayât / Tûfân-ý gamda âdeme lâzým mý ömr-i
Nûh”: Hayatýn tadý rahatlýk günlerinde çý-

kar. Belâ tûfaný içindeyken insana Nûh ömrü lâzým deðildir – Esad). Tûfan hadisesinin genelde gam ve kederle aynîleþtirilerek ele alýndýðý divan edebiyatýnda þairlerin çoðu tûfandan bahsederken denizcilik terimleri kullanarak tenasüp sanatý ortaya koyarlar (“Hücûm-ý gamda bana aný
etti zevrak-ý mey / Kim etmedi aný tûfan
olanda keþti-i Nûh”: Keder hücum ettiðin-

de içki gemisiyle yüzmenin verdiði zevki,
tûfanda Nûh’un gemisi ona vermemiþtir –
Fuzûlî). Tûfan felekten þikâyet için de elveriþli bulunmuþtur. Ancak bazý þairlerin
yakalandýklarý gam tûfanýný hiçe saydýklarý
(“Tûfan ise dünyâ gamý biz keþti-i Nûh’uz”:
Eðer dünya dertleri tûfan ise biz Nûh’un
gemisiyiz – Rûhî), bazýlarýnýn da gamdan
kurtulmak adýna Allah’ýn yardýmýna sýðýndýklarý görülür (“Nâhudâ eylemese Nûh’u
bu keþtîye Hudâ / Mevc-i tûfâna ne yelken
dayanýr ne seren”: Allah Nûh’a tûfandan

gemiyle kurtulacaðýný söylemeseydi, tûfan dalgalarýna ne direk ne yelken dayanýrdý – Ýzzet Molla). Divan þairleri gam ha-

