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göz aydýnlýðý” gibi mânalara geldiði, cennetteki bir aðacý ifade ettiði, Habeþ veya
Hint dillerinde cennetin ismi olarak kullanýldýðý belirtilmiþtir (Lisânü’l-£Arab, “tyb”
md.; Taberî, XIII, 99; Fahreddin er-Râzî, XIX,
50-51). Kur’an’da yalnýz bir yerde, “iman
edip sâlih amel iþleyenlere ne mutlu (tûbâ
lehüm), varacaklarý yer ne güzeldir!” meâlindeki âyette (er-Ra‘d 13/29) geçen tûbâ
kelimesi için klasik tefsirlerde benzer rivayetler nakledilmiþtir. Vâkýa sûresindeki
âyetlerde (56/17-40) cennet tasvirleri içerisinde cennet aðaçlarý (bk. AÐAÇ) anlatýlýrken de ayný rivayetlere yer verilmiþtir.
Bu rivayetlerin bir kýsmý doðrudan tûbâ ismine atýfla cennetteki bir aðacý tasvir etmekte, bir kýsmý da sadece cennet aðacý
tasvirlerinden bahsetmektedir. Elmalýlý Muhammed Hamdi âyette geçen “tûbâ lehüm” ifadesinin “selâmün aleyküm” gibi
bir dua cümlesi olduðunu ileri sürmüþtür
(Hak Dini, IV, 2986; tûbâ kelimesinin bu
anlamda kullanýldýðý hadisler için bk. Wensinck, el-Mu£cem, “tyb” md.).
Resûl-i Ekrem’in, “Ey Allah’ýn elçisi, seni
görüp de sana iman edene ne mutlu!” diyen bir kiþiye, “Beni görüp de bana iman
edene ne mutlu! Fakat beni görmeden bana iman edene -tûbâ kelimesini kullanarak üç defa- ne mutlu!” dediði, adamýn tûbânýn ne olduðunu sormasý üzerine Resûlullah’ýn, “O cennette yüz yýl boyunca (altýnda) yürünebilecek büyüklükte bir aðaçtýr; cennetliklerin elbiseleri o aðacýn tomurcuklarýndan yapýlýr” dediði (Müsned, III, 71),
bir baþka rivayette bir bedevînin, “Ey Allah’ýn elçisi, cennette meyve var mýdýr?”
diye sorduðu ve Hz. Peygamber’in, “Evet,
orada bir aðaç vardýr ki ona tûbâ denilir”
dediði, arkasýndan bedevî, “Bizim arazimizdeki hangi aðaç ona benzer?” diye sorunca, “Senin arazindeki hiçbir aðaç ona
benzemez, ancak Þam’da ceviz denilen bir
aðaç ona benzer, tek bir gövde üzerinde
biter, yukarýya doðru dallanýr, budaklanýr”
þeklinde cevap verdiði, adamýn bu defa,
“Gövdesinin büyüklüðü ne kadardýr?” sorusu üzerine Hz. Peygamber’in, “Ailene ait
üç yaþýný doldurmuþ bir deve yola çýkýp
yaþlýlýk sebebiyle köprücük kemiði kýrýlýncaya kadar yürüse yine de onun çevresini
dolaþmýþ olamaz” dediði ifade edilmiþtir
(a.g.e., IV, 183-184). Diðer bir rivayette
ise cennette tûbâ adý verilen bir aðacýn
bulunduðu, bir süvariye güçlü ve hýzlý bir
at verilse onun gölgesinde yüz yýl ilerleyeceði, yapraðýnýn ve henüz olgunlaþmamýþ
yemiþinin yeþil ve serinletici, çiçeðinin sarý, ince ve hafif, dallarýnýn kadife, reçinesinin zencefil ve bal gibi olduðu belirtilmiþtir

(Ýbn Ebü’d-Dünyâ, hadis nr. 53). Bir baþka rivayette de tûbânýn cennette bir aðacýn adý olduðu, cennetteki bütün evlerin
onun dallarýndan yapýldýðý, dallarýnýn evlerin üzerine sarktýðý, cennettekilerin meyvelerini yemeyi arzuladýklarýnda aðacýn
kendilerine doðru eðildiði, onlarýn da o
aðaçtan diledikleri kadar yedikleri bildirilmiþtir (Ebû Nuaym el-Ýsfahânî, III, 249). Yine bir rivayette, “Cennette bir aðaç vardýr; eðitilmiþ süratli bir ata binen süvari
yüz yýl gider de onun gölgesini bitiremez”
denilmiþtir (Müslim, “Cennet”, 6, 8). Hadisin açýklamasýnda aðacýn gölgesinden muradýn dallarýnýn kapladýðý yerler, isminin
de tûbâ olduðu belirtilmiþtir (Davudoðlu,
XI, 235).

Diðer dinlerdeki cennet tasvirlerinde de
çeþitli aðaçlardan söz edilir. Yahudiliðe göre yeryüzü cennetinde binbir aðaç vardýr
ve bu aðaçlar arasýnda ölümsüzlük bahþeden hayat aðacý ile iyiyi kötüyü bilmeye
yarayan bilgi aðacýnýn ayrý bir önemi vardýr. Ezoterik Ýbrânî öðretisinde hayat aðacý yukarýdan aþaðýya doðru uzanýr, o her
þeyi aydýnlatan güneþtir. Talmud’a göre
hayat aðacý o kadar büyüktür ki çevresi
ancak beþ asýrda katedilebilir. Öte yandan
Hint geleneðinde kâinatýn, kökü yukarýda,
dallarý aþaðýya doðru inen kozmik bir aðaç
biçiminde tasvir edildiði inanýþlar bulunmaktadýr. Ýslâm kaynaklarýndaki rivayetlerde tûbâ meyvesinden yenilen, çiçeðinden elbise yapýlan, gölgesinde istirahat
edilen, cennetliklerin pek çok ihtiyacýnýn
karþýlandýðý aðaç þeklinde nitelenmektedir. Tûbânýn kelime anlamýndan hareketle bu aðacýn cennetlikleri rahat ettiren, onlarý hoþnut kýlan, bünyesinde çeþitli nimetleri barýndýran bir esenlik ve mutluluk aðacý olduðu söylenebilir. Bu durumda tûbâ
aðacý cennetliklerin mutluluk ve huzur kaynaðýný meydana getiren bir sembole karþýlýk gelmektedir.
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Kültür ve Edebiyat. Tûbâ müslüman milletlerin kültür, sanat ve edebiyatýnda kökü Hz. Peygamber’in makamý olan “vesîle” cennetinde, dallarý en üstten alta doðru bütün cennet tabakalarýna ulaþacak þekilde tasavvur edilen aðaçtýr. Nahl-i tûbâ,
tûbâ-yý cinân diye de anýlýr. Türkçe’de “baþý göðe ermek” deyiminden hareketle “baþý tûbâya ermek” tabirine de rastlanmaktadýr. Bu konuda dinî ve edebî metinlerden halk kültürü ve edebiyatýnýn yazýlý, sözlü kaynaklarýna, tasavvufî eserlere kadar
zengin bir malzeme oluþmuþtur. Kelimenin, Kur’an’da “ne mutlu!” mânasýna da
olsa zikredilmesi yanýnda bu aðacýn hadislerde belirtilen hârikulâde özelliklerinden
dolayý son dönemlerde Türkçe’de kýz adý
olarak kullanýldýðý görülmektedir.

Ýslâm kültüründe tûbâ ve çevresinde yer
alan diðer unsurlarla zenginleþip çeþitlenen bilgiler mi‘rac âyetlerinin yorumu ve
hadislerdeki bilgilerle sýnýrlý kalmamýþ, Ýsrâiliyat’a kadar uzanan deðiþik kaynaklardan gelen verilerle karýþarak çeþitlenmiþtir. Abdülkadir-i Geylânî’nin øunyetü’¹-¹âlibîn’inde diðer tasavvufî eserlerde tekrarlanan þu ifadeler yer almaktadýr: “Resûlullah efendimiz tûbâ aðacý için þöyle
buyurmuþtur: Cennette bulunan hemen
herkesin bir aðacý vardýr. Bu aðacýn adýna
tûbâ denir. Ehl-i cennetten biri üstüne yeni bir elbise giymek istediði zaman o aðacýn yanýna gider; aðacýn çiçekleri açýlýr; bunlarýn içinden rengârenk elbiseler çýkar. Bu
çiçekler altý renk olup her biri ayrýca yetmiþ renge ayrýlýr. Bunlardan meydana gelen elbiseler ne renk ne de þekil olarak birbirine benzer. O kimse bunlardan hangisini isterse onu alýr.”
Tûbâ, Arap, Fars þair ve yazarlarýnýn deðiþik algýlayýþ biçimleri yanýnda hayal dünyalarýnýn da katkýsýyla zenginleþerek abartýlý biçimde anlatýlan dinî-edebî bir kavram
haline gelmiþtir. Bu þekliyle Türk edebiyatýnda özellikle divan þiiri ve nesrine intikal
etmiþ, divan edebiyatý mazmun ve remizleri arasýna girmiþtir. Ayrýca þairler tarafýndan verimli bir mitolojik malzeme kabul
edilmiþ, tasavvufî anlayýþ ve açýklamalarýn
geliþtirdiði yorumlarla bu alana mahsus
bir terim halinde deðiþik mânalar kazanmýþtýr. Nitekim tasavvuf sözlüklerinde tûbâ Hak ile üns makamýný ifade eden bir
kavram olarak tanýmlanmýþ, bu tür metinlerde Allah’ýn huzurunda mutluluk, sükûn ve huzur içinde bulunma halini anlatmak için de kullanýlmýþtýr.
Arap, Fars ve Türk edebiyatlarýnda kaside ve gazellerde müstakil beyitler ya317
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nýnda mesnevilerde, cennet hakkýnda bilgiler içeren Muhammediyye, Envârü’lâþýk¢n ve Mârifetnâme gibi tasavvufî ve
edebî eserlerle hilyelerde, siyer, mevlid ve
mi‘râciyyelerde bu hususta zengin anlatýmlara rastlanmaktadýr. Bu konudaki bilgileri derleyen ve kavramý halk kültürüne
yerleþtiren metinlerin en eskilerinden olan
Muhammediyye’nin “Faslün fî makamâti’l-cenneti ve derecâtihâ” bölümünde vesîle cenneti anlatýlýrken tûbânýn Resûlullah’ýn cennetteki evinden çýkan bir aðaç
olduðu ifade edilmektedir: “Vesîle cenneti
anda olur kamudan a‘lâdýr / Habîbullaha
mahsustur o adn içre bu a‘lâ dâr // Resûlün dârý içinde bir aðaç var adý tûbâ / Biter anun budaðýnda ne denlü var ise esmâr // Ol aðacýn dibi dürden budaklarý zebercedden / Yücesi arþa mülhaktýr aþaðýsý
yere berdâr // Onun kamu budaklarý der
ü dîvârýna erip / Ne kim var gurfe vü hücre doluptur baðçe vü gülzâr.” Muhammediyye’nin bazý matbu nüshalarýnda bu
beyitler “Mir’âtü’l-mahþer” baþlýklý çizimde
resmedilmiþtir. Tûbânýn müstakil olarak
çizildiði bir baþka resim ayrýca yaldýzla basýlmýþtýr. Diðer halk kitaplarýnda da rastlanýlan ve Osmanlý dünyasýna Ýran etkisiyle
girdiði düþünülen bu çizimlerin Türk dinî
halk resimleri arasýnda önemli bir yeri vardýr.
Mi‘râciyyelerde anlatýldýðýna göre tûbâ
cennetteki aðaçlarýn en büyüðüdür. Kökü
arþtadýr. Dallarý cennet halkýnýn meyvelerini kolayca toplayabilmesi için cennetin
üstünden zemine doðru sarkmýþ, ters duran bir aðaçtýr. Yüz bin dalý budaðý vardýr.
Budaklarý la‘l, yapraklarý mücevherdendir.
Her bir yapraðý binbir türlü görünür. Her
dalýnda çeþit çeþit, bir yiyenin bir daha yediði, dünyadaki yemiþlere benzemeyen
meyveleri vardýr. Baldan, þekerden tatlý ve
lezzetlidir. Tûbâ aðacý Hz. Muhammed’e
ve ümmetine hastýr. Abdülvâsi Çelebi’nin
Mi‘râciyye’sinde “Sýfat-ý tûbâ” baþlýðý altýndaki þu beyitler bu özellikleri anlatmaktadýr (Akar, s. 369-370): “Görünür göze bir
yapraðý anýn / Hezâran türlü kim imrene
cânýn // Onun bir yapraðýnda vardý her
reng / Olur gören onu hayran hem deng //
Hezâran türlü var yetmiþ yemiþler / Saâdet
isleri andan yemiþler // Üzüm incir enâr
çok hurma / Kavun karpuz hýyâr armud u
elma // Ki bir dalýnda bitmiþ idi anýn / Dahý
envâ yemiþleri cihânýn // Dedim Cebrâil’e
ben kim i kardaþ / Bu aðaca ne derlerdi i
yoldaþ // Dedi Cibrîl bu tûbâ deðil mi / Bunu bilenlere tûbâ deðil mi // Bu aðacýn bu
dem yüz bin dalý var / Ki her bir dalý bu
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dünyâca ey yâr // Senin ümmetlerine veriser Hak / Bu aðacý eyit onlara mutlak.”
Na‘tlar ve methiyelerde, kasriyye, bahâriyye ve mesnevilerde tûbânýn dal ve yapraklarýnýn parlaklýðý, güzelliði, boyu, gövdesinin kalýnlýðý, azamet ve ululuðu, kurumayan dallarý, dökülmeyen yapraklarý,
kaybolmayan tazeliði, tükenmeyen meyvesiyle teþbih, temsil ve telmih konusu olmuþtur. Türk dinî mûsikisinde mevlid ve
mi‘râciyyeler yanýnda bazý Mevlevî âyinlerinde, na‘tlarda, tevþihlerde, ilâhi ve nefeslerde tûbâya daha çok tasavvufî anlayýþ çerçevesinde yer verilmiþtir. Tûbâ yine cennet bitkilerinden olan sidrenin yanýnda bulunmaktadýr ve çok defa sidre ile
birlikte anýlýr. Mehmed Necib Efendi’nin
hilyesindeki, “Kadd-i tûbâsý idi sidre-makam / Enbiyâ zümresine oldu imâm” beyti Hz. Peygamber’in boyu için “kadd-i tûbâ”, derecesi için “sidre-makam” tabirinin
kullanýlýþýna bir örnektir.
Divan edebiyatýnda baþta boyu olmak
üzere övülenin bazý vasýflarý için teþbih unsuru halinde kullanýlan tûbânýn bu özelliði
Ahmed Paþa’nýn þu beytinde görülmektedir: “Tûbâ boyun çü cennet-i kûyunda
salýna / Cibrîl sidreden diye doðrusu müntehâ.” Beyitte tûbâ etrafýndaki sidre-müntehâ-Cibrîl gibi kelimeler tenasüp sanatýna örnektir. Tûbâ kelimesi boy için kullanýlan endam, kamet-kýyâmet, serv, ra‘nâ,
elif, nihal, gül, sabâ, bülend, bâlâ, hýrâman, revan gibi kavramlar yanýnda cennetle ve mi‘racla ilgili kelimelerle de kullanýlarak mürâât-ý nazîr, leff ü neþr gibi sanatlar gerçekleþtirilir. Sevgilinin veya övülenin boyu tûbâ ile mukayese edildiðinde
çoðu zaman tûbâdan uzun gösterilir. Cem
Sultan’ýn sevgilisi için, “Görelden sidre kaddini çemende tûbî-i cennet / Dedi kim
kadd-i bâlâda bu resme müntehâ olmaz”
beyti buna örnektir. Fuzûlî’nin, “Hûr u tûbâ vasfýn ey vâiz bugün az eyle kim / Hemdem ol tûbâ-hýrâm u hûr-peykerdir bana” beyti kavramýn dinî baðlamýn dýþýnda
beþerî ölçülerde kullanýmýný gösterir. Ahmed Paþa’nýn bir kasrý tasvir eden kasidesindeki, “Þol serv ki dîvârýna nakþ eyledi nakkaþ / Teþbîh olunmaða yarardý ona
tûbâ” beyti ayný zamanda saray ve konaklarýn duvarlarýný tûbâ aðacý resimlerinin süslediðini ortaya koymaktadýr.
Ahmed-i Dâî’nin tevhidindeki, “Celâl-i
rif‘atin künhü bilinmez akl-ý cüz’îden / Eriþmez serçe ger bin yýl uçarsa þâh-ý tûbâya” beyti, serçe-þah(dal)-rif‘at-tûbâ tenasübüyle Allah’ýn azamet ve kudretinin insan aklý tarafýndan yeterince kavranama-

yacaðýna iþaret etmektedir. Neccârzâde
Rýzâ Efendi’nin na‘týndaki, “Sidre oldu kamet-i tûbâsýnýn âvâresi / Server-i her müntehâ oldu Cenâb-ý Mustafâ” beyti Hz. Peygamber’in boyundan hareketle deðerinin
yüceliðini anlatýr. Tûbânýn dinî anlayýþtaki
yerine Gelibolulu Gurûrî’nin, “Sidre vü tûbâ deðil arþ-ý muallâdan geçer / Hakk’a
kim pervâz ederse þehper-i tevhîd ile” beyti örnek verilebilir. Þair burada Allah’ýn birliðine hakkýyla inanýp onu zikretmek suretiyle tevhid kanatlarýný takan kiþilerin
sadece sidre ve tûbâ aðaçlarýnýn zirvelerinden deðil arþ-ý muallâdan bile ötelere
yükseleceðini söylemektedir. Böylece her
iki aðacýn cennetteki beraberliðine iþaret
ettiði gibi tevhidin kiþiyi ulaþtýracaðý yüce
mertebeleri vurgulayan bir ifade olarak
dikkat çekmektedir. Yûnus Emre’nin þiirlerinde tûbâ ölmeden önce ölen ve nefsini düþman bilen âþýklarýn makamýdýr: “Kevser havzýna dalanlar ölmezden öndin ölenler / Nefsini düþman bilenler konar tûbâ
dallarýna.” Ancak ilâhî aþk þarabýný (þarâb-ý
tahûr) içenler bu yüce makamdan da ötelere yönelir: “Tûbâ dalýndan uçanlar yüce
makamdan geçenler / Þarâben tahûr içenler banmaz dünya ballarýna.” Tûbânýn mutasavvýf þairler nezdinde boy ile ilgisine dair bir örnek Seyyid Nesîmî’nin þu beytinde görülmektedir: “Servin kadinde sidre vü
tûbâ revân olur / Lâ‘l-i lebin þarâbýný içen
revân olur.” Tûbâ halk þiirinde ve özellikle Alevî-Bektaþî edebiyatýnda da yer alýr.
Kul Himmet’in, “Tûbâ aðacýndan aldý dört
yaprak / Pençe-i Abâ’ya taksim kýlarak /
Bir hýrka ayýrdý içinde erzak / Giyindi eðnine dolandý Ali” kýtasýnda tûbâ aðacý-elbise iliþkisine atýf yapýlmaktadýr. Dertli,
“Dedim evvel haber ver kamet-i kaddi
a‘râzýndan / Dedi sanma sakýn servi deðil tûbâ vü ar‘ardýr” beytinde boy-servitûbâ-ar‘ar kelimelerini yan yana kullanýrken tûbâ ile ar‘arý birbirine denk kabul
etmesiyle farklý bir yaklaþým ortaya koymaktadýr.
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Hz. Nûh’un kavminin
cezalandýrýlmasý için meydana gelen
büyük su felâketi.
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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

