TÛFAN
[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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ÿ Ömer Faruk Harman

™ 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-
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li dýþýnda da tûfan hadisesinden geniþ ölçüde yararlanmýþlar, bazan dünyadaki iyikötü, ferahlýk-darlýk, güzel-çirkin vb. zýtlýklarý ifade etmek üzere (“Belâ tûfanýna
sabr eyleyen mânend-i Nûh âhir / Çýkar
deryâ-yý gamdan bir kenâra rûzigâr ile”:

Belâ tûfanlarýna Nûh gibi sabýr gösteren
sonunda uygun bir rüzgârla gam denizinden kenara çýkar – Lâedrî), bazan da bir
atasözünü hatýrlatmak için tûfaný anmýþlardýr (“Mâhî-i deryâ eder mi mevc-i tûfândan hazer”: Balýklar tûfan dalgalarýndan
çekinir mi? – Nev‘î). Hatta tûfandan bir aþk
anlatýmý çýkaranlar bile olmuþtur (“Nûh-ý
nâcî garktan rehyâb oluptur aþk ile / Keþti-i aþka giren âzâde-i tûfân olur”: Nûh tû-

fandan aþký, baðlýlýðý sebebiyle kurtulmuþtur: Aþk gemisine giren boðulmaktan kurtulur – Lâedrî).

Tasavvuf edebiyatýnda tûfan anlatýlýrken
divan þiirinden daha geniþ bir mecazlar ve
semboller diline yer verilir. Allah’ýn kudreti, celâl ve cemal sýfatlarý, insan hayatýnýn evreleri, kulun aczi, mûcizelerin tecellisi gibi sebepler göstererek tûfan hadisesinden sýkça bahsedenlerin baþýnda Yûnus Emre gelir: “Hem ilkim hem son /
Nûh’a tûfaný verenim / Nûh oldum tûfan
için / Çok dürüþtüm [uðraþtým] dîn için”.
Sûfiyâne þiirlerden devriyelerde tûfan insanlýðýn geliþim aþamalarýndan biri kabul
edilmiþ ve þairler daha ziyade tûfanýn sýkýntýsýný Nûh ile birlikte çektiklerini ima etmiþlerdir (Yûnus ile balýk beni / Çekti deme yuttu beni / Zekeriyyâ ile kaçtým / Nûh
ile tûfanda idim – Yûnus Emre; Âdem’in
sulbünden Þît olup geldim / Nûh-ý nebî
olup tûfana girdim [Þîrî]). Türk saz þiirinde tûfan genellikle ibret dolu bir sahne
þeklinde anýlýr ve didaktik mesajlar için
kullanýlýr (Nûh’un gemisine bühtan edenler / Yelken açýp yel kadrini ne bilir – Karacaoðlan). Tûfan modern Türk þiirinde
de önemli bir mecaz olarak görülmüþ ve
sýkça iþlenmiþtir. Ziya Gökalp’in Çanakkale zaferini anlattýðý “Köy” baþlýklý þiiri (Bir
tûfandan himmetiyle Nûh’unun / Çanakkale mûcizesi parlatýr); Cahit Sýtký Tarancý’nýn “Ýnsanoðlu” adýný taþýyan modern
devriye sayýlabilecek kýsa þiiri (Âdem’le
Havvâ’dan geldiðim doðru / Vurulmuþum
bir kere elma dalýna / Hâlâ aklýmda o tûfan
yaðmuru / Þükür çýktýðýma Nûh’un salýna); Faruk Nafiz Çamlýbel ile Arif Nihat
Asya’nýn Nûh kýssasýný ve tûfaný tarihsel
açýdan ele aldýklarý “Nûh’un Gemisi” baþlýklý þiirleri bunlar arasýnda sayýlabilir.
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et-Tufeyl b. Amr b. Tarîf el-Ezdî ed-Devsî
(ö. 12/633)

˜

Kabilesinin Ýslâm’a girmesine
vesile olan sahâbî.

™

Yemenli Ezd kabilesinin Devs boyunun
ileri gelenlerindendir. Müslüman olmadan
önce cömertliði ve þairliðiyle tanýnýrdý. Bazý kaynaklara göre Amr b. Tarîf’in deðil
Amr b. Humeme b. Râfi‘ ed-Devsî’nin oðludur (Ýbn Asâkir, XXV, 7-10; Ýbn Hacer, II,
225). Kendisinin Amr ve Hâris adlý iki oðlu vardýr. Ýslâmiyet’i kabul ettikten sonra
“Zinnûr” lakabýný aldý. Hicretten önce müslümanlarýn muhasara altýnda bulunduklarý dönemde Ýslâm’a girmek için Yemen’den Mekke’ye geldi. Þehre ulaþtýðýnda Kureyþ’in ileri gelenleri kendisine Hz. Peygamber’i bir tefrikacý ve fitneci diye tanýttýlar ve sözlerini dinlememesini istediler.
Bu telkin üzerine dikkatli davrandýðý, hatta Resûl-i Ekrem’i iþitmemek için kulaklarýna pamuk týkadýðý halde onu Kâbe’nin
önünde namaz kýlarken gördü ve okuduklarýný duydu. Âyetlerden etkilenen Tufeyl
kendisi de bir þair olduðu için insan sözü
ile Tanrý kelâmýný birbirinden ayýrt edebilecek durumdaydý. “Söyledikleri güzelse kabul ederim, deðilse býrakýrým” diyerek Hz.
Peygamber’le konuþmaya karar verdi. Kendisiyle tanýþtýktan sonra ona bazý þiirlerini
okudu. Resûl-i Ekrem de ona Ýhlâs ve Muavvizeteyn sûrelerini okuyarak kendisini
Ýslâm’a davet etti. O zamana kadar böyle
güzel bir söz duymadýðýný söyleyen Tufeyl
Müslümanlýðý benimsedi.
Mekke’de kýsa bir süre kaldýktan sonra
memleketine döndü. Annesi, babasý, ka-

rýsý, oðlu ve bazý rivayetlere göre Ebû Hüreyre (a.g.e., a.y.) onun davetiyle Ýslâmiyet’i kabul etti. Ancak Devsliler Tufeyl’in
davetine ilgi göstermediler. Tufeyl de kabilesini Hz. Peygamber’e þikâyet etmek üzere Mekke’ye gitti (Ýbn Sa‘d, IV, 239). Kendisini dinleyen Resûlullah, “Allahým, Devs’e
hidayet eyle ve onlarý bize getir!” diye dua
etti (Buhârî, “Megazî”, 75; Müsned, II, 243,
448, 502). Tufeyl’e de davete devam etmesini ve kabile mensuplarýna iyi davranmasýný tavsiye etti. Ayrýca Resûl-i Ekrem’in,
Tufeyl’in davetini kolaylaþtýrmasý için, “Allahým, ona nur ver ve bir alâmet lutfet!”
þeklinde dua ettiði, bunun üzerine alnýnda bir ýþýðýn peyda olduðu, Tufeyl onu alnýnda deðil kamçýsýnýn ucunda isteyince
ýþýðýn kamçýya geçtiði rivayet edilmiþ, “Zinnûr” (ýþýk sahibi) lakabý da bu ýþýkla ilgili
görülmüþtür (Ýbn Abdülber, II, 231-232).
Tufeyl’in yýllar süren gayretleriyle Devsliler arasýnda Ýslâmiyet yayýldý. 7 (628) yýlýnda aralarýnda Ebû Hüreyre’nin de bulunduðu yaklaþýk seksen hânelik bir kafile Hz. Peygamber’i ziyaret etmek üzere
Medine’ye geldi. Resûl-i Ekrem’in savaþ
için Hayber’de bulunduðunu öðrenince
oraya gittiler. Resûlullah kendilerini sevinçle karþýladý ve savaþýn sonuna yetiþmiþ olmalarýna raðmen Hayber ganimetlerinden
onlara da pay verdi. Devsliler o günden itibaren savaþlarda “mebrûr” parolasýný kullanmýþlardýr (Ýbn Sa‘d, IV, 239). Hayber dönüþü kabilesinin bazý mensuplarýyla birlikte Medine’de Harretüddeccâc’a yerleþen
Tufeyl (a.g.e., I, 353) Hz. Peygamber’in vefatýna kadar burada kaldý.
Tufeyl, Mekke’nin fethinden sonra Hz.
Peygamber tarafýndan Amr b. Humeme
ed-Devsî'nin putu diye bilinen ve Devsliler’ce yapýlan Zülkeffeyn’i imha edip kabilesinin Tâif Gazvesi’ne katýlmasýný saðlamakla görevlendirildi. Ahþaptan olan söz
konusu put yanarken Tufeyl þu þiiri söylüyordu: “Ey Zülkeffeyn! Ben sana hiç tapmadým. Dünyaya senden çok önce geldim.
Bak kalbini nasýl ateþe verdim.” Bu olayýn
ardýndan Devsliler topluca müslüman oldular (a.g.e., IV, 240). Tufeyl onlardan topladýðý 400 kiþilik kuvvetle Tâif’teki Ýslâm
ordusuna katýldý. Yanlarýnda getirdikleri
mancýnýk ve debbâbeler bu savaþta kullanýldý (a.g.e., II, 157). Tufeyl’in Yemâme
Savaþý’na giderken gördüðü bir rüyayý bu
savaþta kendisinin þehid olacaðýna, sahâbeden olan (Ýbnü’l-Esîr, IV, 243) oðlu Amr’ýn
ise yaralanacaðýna ve daha sonra þehid
olacaðýna yorduðu, nitekim kaynaklarda
kendisinin Yemâme’de, Amr’ýn da Yermük
Savaþý’nda þehid düþtüðü kaydedilmiþtir.
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