
CÜDl DAGI 

fan ile münasebeti bulunmadığını ol
dukça büyük bir katiyetle tesbit etmek 
mümkündür. Eski Ermeni rivayetlerin
de Nüh'un gemisinin bir dağ üzerine 
oturduğu hakkında hiçbir malumat yok
tur. Nüh'un gemisinin Masik dağı zirve
sine oturmasına dair Xl ve XII. yüzyıllar
da Ermeni edebiyatında yer alan bilgi
ler ise Avrupalılar'ın revrat'taki ifadeyi 
(Tekvin, 8/ 4) yanlış tefsir etmelerinden 
kaynaklanmaktadır ( iA, lll . 223) Esasen 
Ağrı dağı çok yüksek ve sarp olup insan 
hayatı için önemli olan su. ağaç , barına

cak yerler vb. imkanlardan yoksundur. 
Bu sebeple geminin oraya inmesi müm
kün görünmemektedir. Cüdi dağında ise 
barınacak birçok mağaranın mevcudi
yeti, tepesinin geminin inişine uygun bir 
yüzey oluşturması ve beslenme imkan
larına sahip bulunması. geminin oraya 
inmesi için yeterli ip uçları vermektedir. 
Geminin oturduğu mahallin Yeşildağ 

adını alışı da dikkate şayandır. 

İslam Ansiklopedisi'nde M. St reck 
tarafından yazılan "Cüdf" maddesinin ori
jinalinde "gelenek" karşılığı olarak kul
lanılan tradit ion kelimesinin Türkçe 'ye 
"efsane" şeklinde çevrilmesi. gerek Ki
tab-ı Mukaddes ve Kur'an'da gerekse es
ki metinlerde yer alan tarihi olayın san
ki aslı esası yokmuş gibi yanlış bir ka
naat uyandırmaktadır. Diğer taraftan 
yine aynı maddede Nöldeke'den nakle
dilen yorum da gerçeği ifade etmemek
tedir. Nöldeke'ye göre Kur'an'da zikre
dilen "Cüdi"den maksat Arabistan'daki 
dağdır ve Hz. Muhammed bu dağı bü
tün dağların en yükseği saymıştır (iA, lll , 
224 ). İslami kaynaklarda Cüdi adını ta
şıyan iki dağ söz konusudur. Bunlardan 
biri Arabistan yarımadasında yer alan ve 
Tay kabilesinin yerleşme alanında bulu
nan dağdır ki Ebü Sa 'tere ei-BevlanT'nin 
şiirinde kastedilen de budur (Yaküt, ll , 
1801 Diğeri ise yukarıda konumu ve özel
likleri belirtilen Cüdi dağıdır. Bütün tef
sir kitaplarında kaydedilen ve İbn Abbas. 
Ka'b b. Ahbar gibi sahabilerden nakle
dilen rivayetlere göre geminin indiği dağ , 

Cüdi diye bilinen. "Cezire'de (Dicle ile F ı 

rat arasında) Musul yakınlarında bulunan" 
(mesela bk. Ta beri, VII , 48; Zemahşeri, ll , 
271 ı ve bugün Türkiye sınırları içinde yer 
alan dağdır. Eğer bir şairin şiirinde geç
mesi delil sayılıyorsa İbn Kays er-Rukay
yat ile ümeyye b. Ebü' s-Salt'ın şiirlerin
de geçen Cüdi. Arabistan'daki Cüdi dağı 
olmayıp Güneydoğu Anadolu'daki dağ
dır (Lisanü '/- 'Arab, "cvd" md.; iA, ll l, 224) 

Öte yandan Hz. Peygamber'in Cüdi'yi Ara-
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bistan'da ve bütün dağların en yükseği 
saydığı iddiası da mesnetsizdir. 

Hz. Adem'in TOrisina, TOrizeyta, Lüb
nan ve COdi dağlarından getirdiği taş

larla Kabe'yi inşa ettiği rivayeti de sa
hih değildir (Aydemir, s. 268) 

Yakın zamanlarda yahudi, hıristiyan 

ve Ermeniler'in siyasi maksatlarla NOh'un 
gemisinin Ağrı dağına indiğini iddia ede
rek bu dağda araştırma ve inceleme yap
maları . her türlü dini ve ilmi esastan ta
mamen mahrumdur (bk. AGRI DAGI ; ay
rıca bk. Tan yu, Ağrı Dağı, N uh 'un Gem isi, 

Ermeni/er, tür. yer.). 
Gerek COdi dağının yapısı gerekse 

konuyla ilgili tarihi bilgi ve rivayetler, 
Kur 'an'da geminin "üzerine oturduğu " 

bildirilen COdi dağının bu dağ olduğu . 

şeklindeki kanaati destekler mahiyet
tedir. 
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CÜDİ EFENDi, Muallim 
(1850 - 1931) 

Son devrin tanınmış 

şair ve muallimlerinden. 
_j 

Kasım 1850'de Merzifon 'da doğdu . 

Trabzonlu COdi Efendiyle karıştırıtma

mak için "Merzifonlu" olarak da anılı r. 

Asıl adı İbrahim COdT'dir. Babası Hüse
yin Efendi'yi iki yaşlarında iken kaybe
dince annesiyle birlikte dedesinin evine 
yerleşti. Annesinin ikinci evliliğinden son
ra teyzesinin yanında kaldı. Mahalle rnek
tebini bitirdikten sonra rüşdiyeye gitti. 
ayrıca medrese derslerini takip etti. Bir 
süre hıfza çalıştı, hat dersi aldı. 

Tahsilini tamamlamak üzere gittiği İs
tanbul'da ( 1876) müsabaka imtihanını ka
zanarak Beşiktaş Askeri Rüşdiyesi ' nde 

Türkçe muallimi olarak göreve başladı. 
Selanik'te Terakki adlı özel bir okulda, 
İdadi-i Mülkiyye'de ve Selanik Askeri Rüş
diyesi'nde Türkçe ve Arapça muallimliği 

Muaılim 

Cudi Efendi 

yaptı. ll. Meşrutiyet'ten sonra açılan Mec
lis -i Meb'Osan'a Amasya mebusu seçi
lince İstanbul ' a döndü. ROm i 1328' de 
( 1912- 13) Gelenbevi İdadisi'ne edebiyat, 
Mercan İdactisi' ne Türkçe hacası oldu. 
Bu mekteplerdeki görevlerinin yanı sıra 
Gelenbevi Sultanisi'nde edebiyat ve fel
sefe dersleri okuttu. 1915'te Bezmialem 
Valide İnas Sultanisi edebiyat muallim
liğine tayin edildi. 1917'de Isparta me
busu olunca iki görevi birlikte sürdür
dü. Eylül 1921 'de emekli oldu. 17 Eylül 
1931 'de öldü. Mezarı Kad ıköy'deki aile 
kabristanındadır. 

Uzun yıllar Türkçe, edebiyat, Arapça 
ve felsefe hocalığı yaptığı için "muallim" 
unvanı ile anılan İbrahim COdi. ilk mo
dern Türk hikayecilerinden Nabizade Na
zım başta olmak üzere birçok öğrenci 
yetiştirmiştir. 

Muallim Naci ile Selanikli Tevfik'in çı

kardıkları Teavün-i A klarn mecmua
sında kırka yakın, Peyam-ı Sabah'ın 

edebi ilavesi Peyam-ı Edebi'de de on 
kadar şiiri yayımlanan Cüdf'nin Muasır 

Şairlerimiz, Son Asır Türk Şairleri ve 
M erzifon Şairleri'nde şiirlerinden ör
nekler bulunmaktadır. Muallim Naci ve 
Yenişehirli Avni'nin tesiri altında kalan 
Muallim CüdT'nin bir divan teşkil ede
cek sayıda yayımlanmamış şiirlerinin bu
lunduğu defterin dostu Merzifonlu Sıd 

kı Hoca'da olduğu söylenmekteyse de 
bu zatın vefatından sonra kitapları sa
tıldığından defter hakkında bilgi edini
lememiştir. 
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