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Tevrat‟a göre: „„RAB baktı, yeryüzünde insanın yaptığı 

kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte. İnsanı yarattığına 

pişman oldu. Yüreği sızladı. “Yarattığım insanları, 

hayvanları, sürüngenleri, kuşları yeryüzünden silip 

atacağım” dedi, “Çünkü onları yarattığıma pişman oldum.” 

Ama Nuh RAB‟bin gözünde lütuf buldu.‟‟ (Tevrat, Yaratılış  6:5-8). 

Tufanın Sebebi 



Kur‟an‟a Göre: “Ey Nuh! dediler. Bizimle mücadele 

ettin, bu mücadelende de hayli ileri gittin. Yeter 

artık, eğer doğru söyleyenlerden isen haydi bizi 

tehdit edip durduğun o azabı getir de görelim!” 
(Kur’an, Hud [11] 32). 



„„Dedim ki: Rabbinizden bağışlanma dileyin; çünkü O 

çok bağışlayıcıdır.‟ Size gökten bol yağmur 

göndersin. Ve size mallarla, oğullarla yardım etsin, 

size bahçeler versin, ırmaklar versin.‟‟ (Nuh [71] 10-12).  
Demek ki Kur‟an‟a göre o toplumun su ile, çocuklarla 

ilgili bir sıkıntısı, kıtlığı vardı. Onlar su istedi ama 

sonra nankörlük ettiler. Allah da onları istedikleri 

şeye, fazlasıyla kavuşturdu.  



Tevrat‟a göre Gofer ağacından (Servi/Lübnan sediri) 

yapılacak geminin boyutları şöyledir: Uzunluğu 300 

(Yaklaşık 170 m.), genişliği 50 (Yaklaşık 28 m.), yüksekliği 

30 arşın (Yaklaşık 17 m. - 1 arşın, yaklaşık 0.56 cm). Tanrı 

şunları da istemiş:  

Geminin Yapılışı 



„„İçini dışını ziftle, içeriye kamaralar yap. Pencere 

de yap, boyu yukarıya doğru bir arşını (0.56 cm) 

bulsun. Kapıyı geminin yan tarafına koy. Alt, orta ve 

üst güverteler yap (yani üç katlı).‟‟ (Tevrat, Yaratılış 6:14-16).  



Kur‟an bu geminin nasıl ve ne şekilde yapıldığından pek 

fazla söz etmez. Bu konuda sadece, „„Gözetimimizde ve 

vahyimize göre gemiyi yap‟‟ (Hud [11] 37) emrinden ve 

geminin levhalar ile madeni çivilerden yapıldığı söz edilir 
(Kamer [54] 13).  



Tevrat‟a göre tufan, evrenseldir: „„RAB insanlardan 

evcil hayvanlara, sürüngenlerden kuşlara dek 

bütün canlıları yok etti, yeryüzündeki her şey 

silinip gitti. Yalnız Nuh‟la gemidekiler kaldı.‟‟  
(Tevrat, Yaratılış 7:23).  

Nuh Tufanı Evrensel Mi Yerel Mi? 



Kur‟an açısından Nuh Tufanı‟nın evrensel olduğuna 

dair bir işaret yoktur. Tufan‟ın evrensel olduğunu 

savunanlar Kur‟an‟dan Nuh Nebi‟nin şu sözünü delil 

getirirler: “Kâfirlerden yeryüzünde dolaşan hiçbirini 

bırakma!” (Nuh [71] 26). Oysaki Kur‟an‟ın „Serpiştirerek 

Anlatma Metodu‟ sayesinde biliyoruz ki, burada 

kastedilenler, tüm insanlar değil, onun kavmidir: 

“Nuh‟u, ayetlerimizi inkâr eden kavimden koruduk. 

Gerçekten onlar, fena bir kavimdi. Bu yüzden hepsini 

suya gömdük.” (Enbiya [21] 77). 



Bu bilgiler de tufanın yerel olduğunu göstermektedir: 

• Nuh Nebi halkını uyarmak için gönderilmişti (Kur’an, 

Araf [7] 59; Ankebut [29] 14; Hud [11] 25-26).  

• Kur‟an tüm dünyanın değil, sadece Nuh‟un 

kavminin cezalandırıldığını söyler (Enbiya [21] 77).  

• Kur‟an, rasul (elçi) gönderilmeyen hiçbir toplumun 

cezalandırılmayacağını da belirtir (İsra [17] 15; Kasas [28] 

59; Şuara [26] 208-209).  



“Şöyle dediler: “Sakın ilahlarınızı bırakmayın! Vedd‟den, 

Suva‟dan, Yeğus‟dan, Yeuk‟dan ve Nesr‟den asla 

vazgeçmeyin!” (Kur’an, Nuh [71] 21-24). Vedd, Suva, Yeğus, Yeuk 

ve Nesr isimlerinin Mezopotamyalı kavimlerin sözde 

ilahlarını temsil ediyor olmasından dolayı Nuh Nebi‟nin 

Mezopotamya‟da yaşadığı ve tufanın da bu yerde 

gerçekleştiği anlaşılmıştır (Maria Höfner, “Die vorislamische Religionen 

Arabiens” Die Religionen Altsyriens, Altarabiens und der Mandaer, von Hartmut Gese, 

Maria Höfner, Kurt Rudolph, Stuttgart 1970). 

Tufanın Meydana Geldiği Bölge 



Dolayısıyla Kur‟an‟a göre tufan, yerel bir afettir. Bu afetin 

yeri ise Nuh Nebi ve kavminin yaşadığı Mezopotamya 

bölgesidir. Çünkü yapılan arkeolojik kazılara göre bu 

bölgede çok büyük bir sel baskını olmuştur.  



“Sağ kalabilmeleri için her canlı türünden bir erkek, 

bir dişi olmak üzere birer çifti gemiye al. Çeşit çeşit 

kuşlar, hayvanlar, sürüngenler sağ kalmak için çifter 

çifter sana gelecekler. Yanına hem kendin, hem 

onlar için yenebilecek ne varsa al, ilerde yemek 

üzere depola.” (Tevrat, Yaratılış 6:19-21). 

Gemideki Hayvanlar 



„„Yeryüzünde soyları tükenmesin diye, yanına 

temiz sayılan hayvanlardan erkek ve dişi olmak 

üzere yedişer çift, kirli sayılan hayvanlardan birer 

çift, kuşlardan yedişer çift al.‟‟ (Tevrat, Yaratılış 7:3). 



O zaman Nuh Nebi, farklı 

kıtalara has hayvanları nasıl 

toplamış? (Avustralya’daki 

kangurular veya Amerika’ya has 

bizonlar…). Özellikle tehlikeli 

ve zehirli olan hayvanları 

nasıl yakalamış, istifleyip 

beslemiş ve birbirlerinden 

ayırmıştır?  



Bazı ateistler Kur‟an‟daki “…Erkekli dişili her 

türden birer çifti gemiye al…” (Hud [11] 40) ifadesinden 

yola çıkarak tüm canlıların kast edildiğini iddia 

ederler. Bu iddia doğru değildir. Çünkü aynı ayetin 

başında bu emirin suların yükselmeye başladığı 

an verildiğini görüyoruz: “Sonunda buyruğumuz 

gelip tandırda sular kaynamaya başlayınca...” Bu 

durumda zaten o bölge dışındaki yerlerden 

hayvanların gelmesi mümkün olamayacaktı! 



Tufana yerel bir afet olarak bakıldığında Nuh Nebi 

muhtemelen, inek, koyun, at, tavuk, horoz, deve ve benzeri 

hayvanları gemiye almış olabilir. Çünkü Tufan nedeniyle 

canlılığını büyük ölçüde yitirmiş olan bölgede yeni 

kurulacak hayat için gerekli olan temel hayvanlar bunlardır.  



Yani hayvanları toplama emrindeki hikmeti onların 

neslini korumaktan çok, Tufan sonrasında kurulacak 

yeni yaşama gerekli olan hayvanları toplamak olabilir. 

Çünkü Tufan yerel olduğu için hayvanların soylarının 

tükenmesi söz konusu olamaz. Nasıl olsa Tufan‟dan 

sonra zamanla diğer bölgelerden hayvanlar bu bölgeye 

göç edip bölgeyi eski canlılığına getireceklerdir.  



„„Tufan 40 gün sürdü.‟‟ (Tevrat, Yaratılış 7:17). „„Sular 150 

gün boyunca yeryüzünü kapladı.‟‟ (Yaratılış 7:24). Tevrat‟a 

göre tüm yeryüzü su altında kaldı. Su, en yüksek 

dağları bile 15 arşın (8.4 m.) aştı (Yaratılış 7:19-20).  

Tufanın Süresi ve Bitişi 



Dünyadaki su miktarı sabittir. Son 1 milyon yılda dünya 

20 defa buzul çağı yaşamıştır. Buzul çağlarında sular 

kutuplarda buzul olarak toplanır. Bu sırada deniz 

seviyesi eksi 120 metre kotuna düşer. Buzul çağı bitince 

deniz seviyesi şimdi olduğu gibi sıfır kotuna yükselir. 

Kutuplardaki tüm buzullar erise bile deniz seviyesi artı 

60 kotuna ancak çıkar. Dolayısıyla Nuh Tufanı‟nda 

suların 60 kotunun üstüne çıkması söz konusu değildir.  

Nuh Tufanında Sular Kaç Metre Yükseldi? 



Tüm Buzlar Erise, Dünya Nasıl Görünürdü?  

Kömür/petrol yakıtlarını süresiz olarak yakmaya devam 

edersek, küresel ısınma nihayet kutuplar ve dağ başlarındaki 

karları eritecek. Bunun sonucunda deniz seviyesi 216 fit, yani 

65.83 metre yükselecektir.  



“…Gemi 7. ayın 17. günü Ararat dağlarına oturdu…” 

(Tevrat, Yaratılış 8:4). Batılı araştırmacılar bu geminin Ağrı 

Dağında olduğuna inanmaktadırlar.  

Geminin Karaya Oturması 



Fakat Asur dilinde aslı Uruatri olan Urartu kelimesi, 

İbranice Kitab-ı Mukaddes‟te yanlış telaffuz sonucu 

Ararat şeklini almıştır. Tevrat‟ta Ararat, hem Urartu 

kavmini, hem de bu kavmin -merkezi bugünkü Van 

olan- devletinin adıdır (Prof. Dr. Hikmet Tanyu, ”Ağrı Dağı,” DİA, I, 481).  



5.137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı çok yüksek 

ve sarptır. İnsanın hayati ihtiyacı olan su, bitki, 

beslenme ve barınma gibi imkanlardan yoksundur. 

Dağın dört bin metreden yukarısı sürekli karla 

kaplıdır. Bu özelliklerden dolayı geminin bu dağın 

üzerine oturması pek mümkün değildir.  



Kur‟an, Nuh Nebi‟nin gemisinin oturmasını istediği yer 

hakkında şöyle dua ettiğini söyler: “Rabbim, beni 

bereketli bir yere indir.” (Mü’minun [23] 29). Nuh‟un duasını 

kabul eden Allah onu Cudi‟ye indirdi (Hud [11] 44). Ayette 

dağda söz edilmez, sadece Cudi denilir.  

Cudi Dağı, Şırnak.  



Cudi kelimesinin Arapçadaki C-V-D kökü, “bereketli, 

cömert, iyi” anlamlarına gelir. O zaman Cudi “bereketli, 

münbit, iyi yer” anlamına gelir ki iki ayet birbirini 

tamamlamış olur. Yani Nuh Nebi‟nin gemisi tufan 

sonrası, ziraat edip hayvanları besleyebilecekleri, 

bereketli ve verimli bir yere indirilmiştir (Böylece Cudi 

kelimesinin yer veya özel bir dağ değil, nispet sıfatı olduğu anlaşılır. Prof. Dr. Ekrem 

Sarıkçıoğlu, “Kur’an ve Arkeoloji Işığında Hz. Nuh ve Tufan Olayına Yeni Bir 

Yaklaşım,” 203).   



Kur‟an‟a göre Nuh Nebi‟nin eşi ve oğlu ona inanmamıştı 

(Hud [11] 42-43; Mü’minun [27] 27; Tahrim [66] 10), gemiyle oradaki az 

sayıdaki insan kurtulmuştu (Hud [11] 40). Tevrat‟a göre ise 

gemiye 8 kişi binmiş (Tevrat, Yaratılış 7:13). Bunların dışında 

yeryüzündeki tüm insanlar ölmüş (Tevrat, Yaratılış 7:21-22). 

Bugünkü insanlar, insanlığın Âdem‟den sonraki ikinci 

atası (İkinci Âdem) saydıkları Nuh ve üç oğlunun 

soyundan gelmiş (Tevrat, Yaratılış 10:32).  
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