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YAZININ KEF KONUSUNA DNÎ METN VE ARKEOLOJK
BULGULAR ÇERÇEVESNDE YEN BR YAKLAIM
A New Approach To The Invention Of The Writing In The Context Of
Religion Texts And Archaeological Findings
Dr. Bahattin DARTMAN •
ÖZ
Yaz, insanlk tarihinde gerçekletirilen en önemli keiflerden biri ve
hatta en önemlisidir. nsanolu, hemen her türlü geliimini bu keif
sayesinde kaydetmitir. Bugün, bilim-teknik, kültür ve uygarlk alanlarnda
gelinen seviyenin temelinde hiç tartmasz bu keif yatmaktadr.
Bugünkü mevcut bilgilerimize göre insanlk âlemine böylesine önemli
hizmeti sunanlarn Sümerler olduu bildirilmektedir. Ancak –genel olarak
bu doru olmakla birlikte- iin içine slâmî kaynaklardaki bilgiler girince
konu az da olsa farkl bir boyut arzetmektedir.
slâmî eserlerdeki rivâyetlerle, tarihi bilgiler ve arkeolojik bulgular
birlikte ele alndnda yaznn, bir peygamber olarak Sümerlere gönderilen
dris(a.s.)'n öncülüünde kefedildii, dolaysyla kendisine ilâhî görev
verilen bir kii tarafndan ortaya konulduuna göre söz konusu kefin tevkîfî
(yani Allah tarafndan gelen bir vahiy veya ilham ile gerçeklemi)
olabilecei akla gelmektedir.
Anahtar Sözcükler: Yaz, keif/icat/icâd, Sümerler, Orta Asya,
Mezopotamya, Türkçe, Âdem, dris, Enok/Ehnûh/Hanûh, Nûh.
ABSTRACT
Writing is almost one of the important, perhaps the most important,
invention carried out in the history of the mankind. There is no doubt that
the invention of the writing lies in the foundations of today’s science,
technique, culture and civilisation levels.
According to curret and available knowledge at hand, it is known by
everbody that such a great invention was conducted by the Sumerians, but
when the knowledge in the Islamic resources are considered, the topic gains
more importance, but a different aspect.
When the hearsays in the Islamic resources and archaeological findings
are evaluated together, it could be stated that the writing was invented by
Idris (pbuh) sent as a prophet to the Sumerians. So this invention can be a
divine phenomenon.
Key Words: Writing, Idris, Enok, pen/pencil, Sumerians, Mesopotamia,
Turkish, invention, Adam, Noah.
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GR

Y

az, hemen hemen hayatn bütün alanlarn dorudan ve birinci
dereceden ilgilendiren önemli konulardandr; uygarln geliimini
salayan en temel unsurlardan biridir. Yaznn icâdyla insanlk
bütün alanlarda hayâtî önem tayan gelimeler kaydetmitir. Günümüzün ba
döndürücü ve insan hayran brakc bir ekilde ilerleyen ve gittikçe daha da
ilerleyecek olan bilim ve tekniin bu düzeye ulamasna en büyük katky,
üphesiz ki yaz(nn kefi ve gelimesi) yapmtr.
te böylesine önem arzeden ve tarih öncesi devri kapatarak tarihî çalar
balatan bu kefi, 1 mevcut tarihî ve arkeolojik verilere göre ilk defa
gerçekletirenlerin Sümerler olduu konusunda hemen hemen görü birlii
bulunmaktadr. 2 Ancak, -bu görüe katlmakla beraber- konuyla ilgili olarak
slâmî kaynaklarn sunduu bilgiler dikkate alnnca mesele, az da olsa farkl bir
boyut kazanmaktadr.
imdi, bu derece önemli kefi yapan Sümerlerin kimler olduklar ve nereden
geldikleri hususlarna çok ksa olarak deindikten sonra asl meselemiz olan
yaznn mûcidini tespite çalacaz. Yaznn, ortaya çktktan sonraki gelime
safhalarna ve geçirdii evrelere ise, asl anlatmak ve vurgulamak istediimiz
konunun dnda olduunu kabul ederek deinmeyeceiz. 3

1
2

3

Akurgal, Ekrem,

, Ankara, 7. bask, Aralk 1998, s.6.
, Ankara, 1964, XII, 75 (Çivi Yazs mad.); Bilgiç, Emin, “Sümerler”,
, Ankara, 1981, XXX, 126; Kramer, Samuel Noah,
, (Tarih
Sümer’de Balar), (çev., Hamide Koyukan), stanbul, 1999, s.445; a. müellif,
(Their
History, Culture and Character), (Sümerler), (çev., Özcan Buze), 1. bask, stanbul, 2002, s.396;
Koçak, Gülbin, “Sümer Silindir Mühürleri”,
, 403. say, Haziran 2001, s.87;
Sayl, Aydn,
, Ankara, 1982,
s.4;
, stanbul, 1985, X, 3777 (Sümerler mad.); Crawford, Harriet,
, Cambridge University Press, 2002, s.151. Ayrca bkz. Tansu, Kadriye –
nanl, Özel, “Sümerlerin Dünya Görüü ve Bâbil Edebiyatna Toplu Bir Bak”,
, 7. Cilt, 4. say, Ank., Aralk 1949, s.552; Chiera, Edward,
, (Kilden Kitaplar Çivi Yazl Belgelerin Anlattklar), (çev., Ali M. Dinçol),
stanbul, 1996, s.45..
Yaznn ortaya çktktan sonra gelime süreci ve geçirdii evreler hakknda geni bilgi için bkz.
Behice Halil smail, "el-Kitabe"
, Badat, 1985, I. 221-272; Günaltay, M.
emseddîn,
, Ankara, 1987, s.396-402; Kramer,
, s.445-446; Engin, Arn,
, stanbul, s.27-28, 36; Üstüner, Ali
Cengiz, “Mezopotamya’da Sümer Uygarl”,
, 128. say, Ekim
2000, s.81-83.
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A. S Ü M E R L E R
a. ‘Sümer’ kelimesinin etimolojisi ve anlam
“Sümer” kelimesinin
bulunmaktadr:

kökü

ve

anlam

hakknda

farkl

görüler

1. Bugün Mât umeri (Sümer memleketi) adn Akadllarn kulland, Bâbil
ve Asur lehçelerini de içine alan Akadca’da kavim olarak kendilerine umerû,
umerâiu veya umerû (Sümerliler) dendii, Sümerlerin kendi kaynaklarndaki
adnn ise Keng-Kengir olduu 4 belirtilmektedir.
2. Stephan Langdon’a göre ise “Sümer (su-m-er)” kelimesi Türkçe olup, “su
eri/su adam” anlamna gelmektedir. Sümerlerin yerlemi olduklar Dicle ve
Frat boylarndaki bataklk yerleri slah ederek tarma elverili hale getirmeleri
nedeniyle kendilerine bu ad verilmitir. Söz konusu kelime ilk olarak Erek hakan
Lugal-Zaggisi’nin (lugal ‘hakan’ demek olup onun asl ad Zaggisi’dir) Nippur
tapnana armaan ettii bir sürahi üzerindeki yazda görülmütür. 5
b. Sümerlerin ana vatanlar
Sümerlerin ana yurtlar hakknda çeitli görüler bulunmakla beraber
aratrmaclar daha ziyade Orta Asya’dan gelmi olduklar kanaatindedirler. 6
Onlarn Mezopotamya’ya bu bölgeden gelmi olabileceklerine dair ileri sürülen
delillerden bazlar unlardr:
1. Sümer dili, Sami ve Hint-Avrupa dilleri gibi tasrîfî (bükülgen = flexible)
dillerden olmayp, iltisâkî (eklemeli/bitiken = agglutinative) dillerdendir.
Kelime kökleri genellikle deimez. Kelimeler, tek tek sözcüklerden deil,
sözcük bileiklerinden meydana gelir. Ekler, kelime köklerine ayrlmaz bir
ekilde birleme yerine, bamsz yaplarn korurlar. Bu bakmdan Sümerce
Ural-Altay dillerinden olan Türkçe, Macarca ve baz Kafkas dilleriyle yap
bakmndan bir hayli benzerlikler arzetmektedir. Ayrca Sümerce ile Türkçe
arasnda baz ortak kelimeler bulunmaktadr. Mesela Alman filologu F. Hommel

4

Bilgiç, XXX, 116. Ayrca bkz. Benno Landsberger, “Mezopotamya’da Medeniyetin Douu”,
(çev., Mebrure Osman Tosun),
, 2. yl, 3. cilt,
2. say, Mart-Nisan 1944, s.422.
5
Engin, s.29.
6
Bilgiç, XXX, 119; Kramer,
, s.64; Günaltay, s.203, 204; Sever, Erol,
, 2.
bask, stanbul, 1996, s.36; Üstüner, s.79, 89; Gerey, Begmyrat,
, 1. bask, stanbul, Mays 2004, 20, 32, 35, 125, 127; Dindar, Cemal, “Sümer’den
Günümüze Bir “Ac Dirlik” Öyküsü”,
, 118. say, Nisan 2004, s.66.
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ve Sümerolog Lenghin, Sümerce ve Türkçe’de 350 kadar kelimenin birbirine
benzediini/yakn olduunu tespit etmilerdir. 7
Sümerce, cümle yaps olarak kompleksif denilen, mulak ve fakat mantkî
sraya bal cümle tekili karakteri bakmndan da Türk dili ailesine yakn; kürsif
denilen Sami ve Hint-Avrupa dillerinin daha sade ve düz cümle kuruluundan
uzak bir yapya sahiptir. Kompleksif diller önce fâili (özneyi), sonra çeitli
derecedeki mefulleri (tümleçleri/nesneleri) ve tâlî cümleleri, daha sonra da fiili
(yüklemi), konumann ana mantna göre sralayp ona göre cümleyi ortaya
koyan dillerdir. Halbuki kürsif diller, önce fâili (özneyi), ardndan fiili (yüklemi)
söyleyen, arkasndandan da mefulleri (tümleçleri/nesneleri) ve tâlî cümleleri
sralayan dillerdir. 8
2. Sümerler, yünden yaplm (konakes denilen) ar ve kaln elbiseler
giymilerdir. Bu tür elbiseler, Mezopotamya’ya hakim olan scak iklim
artlarnn gerektirdii elbiseler olmayp souk iklimlerde giyilen elbiselerdir.
Dolaysyla söz konusu elbiselerin, Sümerlerin ana vatanlarnn souk ve yaylalk
bir bölge olduunu gösterdii söylenebilir.
3. Sümer mabetlerinin kat kat kuleli olmas ve bina yapmnda, inaat talar
taklit edilerek imâl edilmi olan (plan-contex) tulalar kullanlmas da bu halkn
dalk ve yüksek bir bölgeden geldiklerini gösterir niteliktedir.
4. Sümerlerin ana yurtlarnn Orta Asya olduunu savunanlarn önemli bir
delili de, onlarn brakm olduklar “kalde zodyaki” denilen “mntkatülbüruç
(mntka-i burûç)tur. Gök yüzünün belli bir ksmnn belli bir bölgeden
görünüüne göre çizilmi/resmedilmi olan mntkatülbüruç, bunu yapan kavmin
hangi çevrede yaam olduunu tespit etmek için çok önemli bir vesîkadr.
Sümer mntkatülbürucu, bu insanlarn kuzey yarm kürede 40 ve 46 enlem
dereceleri arasnda yer alan Hazar Denizi’nin dou ksmnda yaam olmalar
gerektiini göstermektedir. Çünkü bu mntkatülbüruçtaki yldz kümelerinin
ekilleri ve konumlar sadece bu bölgeye tekâbül eden gökyüzü parçasna
uymaktadr. Arn kuzey yarm küresinde boylam itibaryla Hazar Denizi’nin

7

Bilgiç, XXX, 128; Hrçn, Selen,
, stanbul, 2000,
s.13; Üstüner, s.89. Ayrca bkz. Caferolu, Ahmet,
, 3. bask, stanbul, 1984, I,
16, 44-48; Tuna, Osman Nedim,
, Ankara, 1990, (kitabn tamam bu konuyu ilemektedir); Aydn, Nafiz,
, Antalya, 2000, s.41.
8
Benno Landsberger, “Sümerler”, (çev. Mebrure Osman Tosun),
, 1. yl, 1. cilt, 5. say, Temmuz-Austos, Ank., 1943, 94-96; Bilgiç, XXX, 127;
Kramer,
, s.35-36, 64, 401. Ayrca bkz. Günaltay, s.393, 394, 395; Sayl, s.4.
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dousunda ve enlem itibar ile de 40 ve 46 dereceleri arasndaki bu bölge ise Orta
Asya, yani Türkistan’dr. 9
5. Sümer ülkesindeki yer adlaryla Türkmenistan ve Hazar çevresindeki yer
adlarnn ayn 10 olduklar belirtilmektedir.
c. Sümerlerin yaadklar corafya
Sümerler, Mezopotamya’nn aa yarsnda yaamlardr. 26000 km²
geniliindeki bu alan, Basra’dan bugünkü Badat’a kadar olan bölgeyi içine
almaktadr. 11 Ancak Sümerler Mezopotamya’nn yerlisi olmayp buraya,
bazlarna göre M. Ö. 5000 12 , bazlarna göre M. Ö. 4000 13 , kimilerine göre ise
M. Ö. 3500 yllarnda 14 baka bir yerden gelmiler ve M. Ö. 1900-1800’lerde de
ortadan kalkmlardr. 15
d. Sümerlerin Mezopotamya'ya göç nedenleri
Sümerlerin Orta Asya’dan Mezopotamya’ya gelmelerinin sebebini ise bir
Sümer uzman (Sümerolog) olan Leonard W. King’ten dinleyelim:
“Türkistan’da Anau’da (Merv yaknndadr) Amerikal Raphael Pumpelly
bakanlnda yaplan kazlar ve Berlinli Dr. Hubert Schmidt yönetimindeki
aratrmalar, Sümerlerin ana yurtlarnn Babil ovalarnn dousundaki dalarn
daha ötesinde (Türkistan) aranmas gerektiini ortaya çkarmtr. Akabat
yanndaki bu kazlar tarihten önceki bir takm ileri kültür yaptlarn ortaya
koymutur ki bunlar, ran yaylasnn batsndaki (Mezopotamya) ilk kültürlerle
son derece büyük bir benzerlik göstermektedir. Bu kazlardan anlaldna göre,
Türkistan’daki iklim deiiklikleri (yani kuraklklar) nedeniyle büyük oranda
göçler olmutur. Bu ktlk yüzünden göçler ça, Sir Aurel Stein’in Dou
Türkistan’da Hoten ve Taklamakan kumluklarnda yapt aratrmalarla da
pekitirilmitir.” 16

9

Günaltay, s.200-201. Ayrca bkz. H. G. Wells,
,
(çev., Ziya shan), stanbul, 1959, s.49.
10
Gerey, s.37-46, 58-61.
11
Kramer,
, s.13; a. müellif,
, (Sümer Mitolojisi), (çev., Hamide
Koyukan), stanbul, 1999, s.63. Ayrca bkz. Bilgiç, XXX, 115.
12
Engin, s.29; Yldz, Nuray,
, Ankara, 2000, s.4.
13
Engin, s.125.
14
Bilgiç, XXX, 119; Üstüner, s.79, 80.
15
Bilgiç, XXX, 115.
16
Engin, s.34.
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e. Sümerlerin göç yollar
Sümerlerin Orta Asya’dan Mezopotamya’ya hangi yolu kullanarak
geldikleri hakknda farkl görüler bulunmaktadr. E. A. Speiser, onlarn
Dou’dan (yani Türkistan) deniz yolu, Kramer ise Dou’daki dalk bölgelerden
(Altaylar, Tanr dalar…) kara yolu ile geldiklerini ileri sürmektedir. 17
Burada Kramer'in görüünün daha isabetli olduu söylenebilir. Çünkü
Sümerlerin Mezopotamya'ya geldikleri devirde -onlarn göç tarihi olarak
yukarda M. Ö. 5000, 4000 ve 3500 rakamlar zikredilmiti- engin sularda
hareket kabiliyetine sahip olan dayankl ve gelimi gemiler henüz ina
edilmemiti. 18 Dolaysyla onlar Mezopotamya'ya kara yolu ile gelmi olmallar
diye düünülebilir.
Sümerlerin ana vatanlar ve kökenlerine dair bu bilgileri aktarmamzn
amac, kesinlikle belli bir etnik kitleyi öne çkarmak veya medh ü sena etmek
deil, yukarda da ksaca deinildii gibi insanlk için böylesine önemli hizmeti
gerçekletirenlerin kimler olduunu merak edenlere ksaca bilgi vermektir.
Görüldüü gibi aktardmz bilgiler, tarihî verilere ve arkeolojik bulgulara
dayanan ilmî sonuçlardr. lmin tarafszlk ilkesine bal biri olarak, zamanla
ortaya çkacak yeni bilgi ve delillerin, Sümerlerin meneine dair bu görüü
deitirebileceini burada belirtmek istiyorum.
Sümerlere dair naklettiimiz bu bilgilerden sonra imdi asl ilemek
istediimiz konu olan yaznn mûcidinin tespitine geçmek istiyoruz.
B. Y A Z I N I N  C Â D I
Aratrmaclar, yaznn Sümerler tarafndan M. Ö. 4. binin ikinci yarsnda
yani, M. Ö. 3500-3000 yllar arasnda kefedilip gelitirildiini ifade
etmektedirler. 19 Söz konusu keif, bu zaman diliminin, baz aratrmaclara göre
M. Ö. 3200 20 , bazlarna göre de M. Ö. 3100’lü yllarnda 21 olmutur.
Anlalan o ki, Sümerler yazy Nûh tûfânndan evvel, M. Ö. 3500-3000
yllar arasnda icâd edip gelitirmilerdir. Dolaysyla burada Nûh tûfânnn
meydana geldii zamann tespiti önem arzetmektedir.

17

Engin, s.125.

18

, stanbul, 1986, IX, 360 (Gemi mad.). Ayrca bkz. Tez, Zeki,
, stanbul, 1989, s.12.
19
Kramer,
, s.13; Engin, s.29; Günaltay, s.400.
20
Türk Ansiklopedisi, XII, 75.
21
Bilgiç, XXX, 120, 128.
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Tûfânn meydana geldii zaman konusunda farkl görüler mevcuttur.
Olayn, M. Ö. 5000 ile 4000 seneleri arasnda gerçekletiini söyleyenler 22
olduu gibi, M. Ö. 2700 yllarnda meydana geldiini ileri sürenler 23 de vardr.
Ancak u anda elimizde bulunan mevcut delillere göre, bu büyük hâdisenin M.
Ö. 2700'lü yllarda meydana geldiini ileri sürenlerin görülerinin daha salkl
olduunu söyleyebiliriz. öyle ki:
1. Arkeoloji, tahta ve çivinin kullanld Bronz Ça’nda Nûh(a.s.)’n
yaad Edom bölgesinin M. Ö. 2700’lü yllarda aniden boaldn, daha sonra
2600’lerde buralara baka insanlarn gelip yerletiini haber vermektedir. 24
2. Ayrca ngiliz arkeolog Sir Leonard Woolley ve ekibi, 1922-1934 yllar
arasnda Mezopotamya’nn tarihî ehirlerinden biri olan Ur’da uzun süre kaz
çalmalar yapm; M. Ö. 4. bin yldan kalma kral mezarlarn ortaya çkarm;
tûfândan önceki kral listesini içeren kil tabletleri ve tûfân esnasnda meydana
gelen, 3 ile 3.70 cm. arasnda deien kalnlktaki çamur katmann bulmutur. 25
Yapt çalmalar anlatrken Woolley unlar söylemektedir:
“… Son olarak, ehir tepesinin daha yüksek olan aksâm aratrld vakit
birkaç tabaka sonra srf Sümer bakâyâsn ihtivâ eden ksmla volkanik camlarn
bulunduu kark ksma tesâdüf ettik. Bu tula tabakasnn 4.9 m. altnda M. E.
(mîlâttan evvel) 3200 senesine ait olduu shhatle tespit edilen tûfândan evvelki
eski Ur harabeleri çkt.” 26
Tûfândan önceki Ur harabeleri M. Ö. 3200 ylna uzanyorsa bu, tûfânn o
(M. Ö. 3200) tarihten sonra (yani M. Ö. 2700'lerde) olduunu göstermektedir
denebilir.

22

Gürbüz, Ali, “Nûh’un Gemisi Ar Da’nda m?”,
, 107. say, Kasm 1985, s.16; Sarbay,
Ahmet, “Nûh(a.s.)’n Gemisi Nerede?”,
, 16. say, st., Haziran 1995, s.59;
Caymaz, Tayfun, “Tufan Mitosu”,
, 25. say, st., Temmuz 1996, s.15.
23
Mehrân, Muhammed Beyyûmî,
, Dâru’nNehzati’l- cArabiyye, Beyrut, 1988, II, 94, IV, 92; Caymaz, s.15. Ayrca bkz. Benno
Landsberger, “Sümerlerin Kültür Sahasndaki Baarlar”, (çev., Mebrure Osman Tosun),
, 3. yl, 3. cilt, 2. say, Ocak-ubat 1945, s.137.
24
Sarkçolu, Ekrem, “Kur’ân ve Arkeoloji Inda Hz. Nûh ve Tûfân Olayna Yeni Bir
Yaklam”,
, 9. cilt, 1-2-3-4. say, Ank., 1996, s.202.
25
Engin, s.85, 100; Warshofsky, Fred, “Nûh, Tûfân ve Gerçekler”,
, 121. say, 11.
cilt, Ank., 1977, s.17, (Readers Digest’ten); Sarbay, “Nûh(a.s.)’n Gemisi Nerede?”,
, s.58.
26
M. ükrü, “Arkeoloji Önünde Tûfân”,
, 6 Mays 1933, no., 1235, Cumartesi,
s.3; Warshofsky, s.17. Ayrca bkz. Ay, Eyyub, “lâhî Mesajn Kadim Medeniyetlerdeki
zdüümleri: Kur’ân’n Arkaplanna Akeolojik Bir Yaklam”,
, 9. cilt, 1-2-34. saylar, Ank., 1996, s.194.
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3. Tûfân esnasnda zarar görmemesi ve zayi olmamas için o zamana kadar
yazlm olan belgelerin topraa gömülerek korunduu bildirilmektedir. 27 Bir de,
arkeolojik kazlar sonucu ortaya çkarlan bir tablette Asurbanipal (M. Ö. 668627), tûfândan önce yazlm olan yazlar okuyup anladn açkça ifade
etmektedir. 28 te bütün bunlar tûfânn, yaznn kefinden sonra olduunu gösterir
niteliktedirler. Yaz ise, M. Ö. 3500-3000 bulunup kefedilmitir. Dolaysyla bu
hususun da tûfânn, M. Ö. 2700'lü yllarda olduuna iaret ettii söylenebilir. 29
Anlatmak istediimiz hususa hazrlk olmas amacyla verdiimiz bu ön
bilgilerden sonra imdi vurgulamak istediimiz asl konuya geçebiliriz.
Arkeoloji literatüründe Nûh tûfânndan önceki Sümer krallarna Er Sülaler 1
(ES-1) ad verilmektedir ki, bunlar tûfâna kadar toplam on hükümdardr. Konuya
ilikin olarak 1932’de Irak’n Horsabad ehri çevresinde, arkeologlarn WB-444
ismini verdikleri 20.5 cm. kalnlnda bir tablet bulunmutur. Bu tablete göre
‘tûfândan önce yeryüzünde toplam on hükümdar yöneticilik yapmtr ki,
bunlarn (s)onuncusu Nûh(a.s.)’dr’ 30 . lgili kaynaklara göre tûfândan önceki
hükümdarlar ayn zamanda din adam nitelii tamaktadrlar. Bunlardan ad
“Enok (Ehnûh/Hanûh)” olarak tespit edilen yedincisinin “drîs”(a.s.) 31 olduu
27

Benno Landsberger, “Mezopotamya’da Medeniyetin Douu”, s.419; Bilgiç, XXX, 126.
Sitchin, Zecharia,
, (çev., Yasemin Tokatl), 2. bask, stanbul, 1999,
s.34.
29
Tûfânn meydana geli zaman konusunda daha geni bilgi için, Dini Tarihi ve Arkeolojik Veriler
Balamnda Nuh Tufan (Rabet yaynlar, stanbal, 2005) adl çalmamzn, 44-48. sayfalarna
baklabilir.
30
Günaltay, s.209; Sarbay, Ahmet, “Nuh Aleyhisselamn Gemisi Nerede?”,
,
ubat 2003, s.52. Ayrca bkz. Sitchin, s.267, 269. Nûh(a.s.)’n dier kültür ve medeniyetlerdeki
isimleri unlardr: Urbaradudu, Ziyudsudu, Utnapitim (Utanapitim), Xsisutrus/Xisuthros,
Atrahasis. Bkz. Kramer,
, s.190, 191, 237; Günaltay, s.209, 461.
31
bn shâk, Muhammed b. shâk b. Yesâr,
î, (tkh. Muhammed Hamîdullah), Konya, 1981, s.1; el-Vâkidî,
Muhammed b. cÖmer,
, (tkh.
Abdulcazîz Feyyâz Harfû), Dâru’l-Beâ’ir, Dmak, 1996, s.216; bn Sacd, Muhammed b. Sacd
b. Menîc el-Basrî ez-Zührî,
, Dâru Sâdr, Beyrut, I, 54; Yackûbî, Ahmed b.
c
c
, Dâru Sâdr, Beyrut, 1412/1992, s.11, 13; Taberî,
Ebî Ya kûb b. Ca fer b. Vehb, T
, (tkh. Cemâl Bedrân), 1. bask, Kâhire,
Ebû Cacfer Muhammed b. Cerîr,
1414/1994, s.90; Mescûdî, Ebu’l-Hasen Ali b. el-Huseyn b. Ali,
, (tkh. Muhammed Muhyiddîn Abdulhamîd), Beyrut, 1989, I, 39; es-Semerkandî, Ebû’l, (tkh. cAlî Muhammed
Leys Nasr b. Muhammed b. ‘Ahmed b. brâhîm,
c
c
c
c
Mua vvaz, Âdil ‘Ahmed Abdu’l-Mevcûd, Zekeriyyâ’ Abdu’l-Mecîd en-Nûtî), Dâru’lKütübi’l-clmiyye, 1. bask, Beyrut, 1993, II, 326; bnu’l-Cevzî, Ebû’l-Ferec cAbdurrahmân b.
c
Alî b. Muhammed,
, (tkh. Muhammed cAbdulkâdir
c
Atâ, Mustafa cAbdulkâdir cAtâ), Dâru’l-Kütübi’l-clmiyye, Beyrut, 1992, I, 233; bn Kesîr,
Ebu’l-Fidâ’ el-Hâfz,
, (tkh. Ahmed Ebû Mülhim, Ali Necîb Advey, Fu’âd
es-Seyyid, Mehdî Nâsruddîn), Beyrut, 5. bask, 1989, I, 92; Vehbe ez-Zühaylî, el-Kssatu’l28
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belirtilmektedir. Buna göre Nûh(a.s.)’a, drîs(a.s.)’dan tam üç idareci-peygamber
sonra risâlet görevi verilmi olmaldr. 32 “drîs (a.s.), Nûh(a.s.)’n babasnn
dedesidir (ki buna göre dris (a.s.) yedinci srada yer almaktadr)” 33 eklindeki
haberin de bu görüü dorulad söylenebilir.
“‘Âdem ile Nûh arasnda (kendileri de dahil olmak üzere) hepsi de
Müslüman olan on önder (baba) vardr” 34 rivâyetiyle, ayn anlamda krime(v.
107/725)’den gelen, “‘Âdem’le Nûh arasnda (kendileri de dahil) hepsi de
Müslüman olan on kuak/asr (karn) vardr” 35 haberi, WB-444 tabletinde
verilen bilgilerle tam olarak örtümektedir.
Bir hadîsinde de Resûlullah (sav) drîs(a.s.)’la ilgili olarak u bilgiyi
vermektedir: “Kalemle ilk defa yaz yazan kii, drîs’tir (yani Ehnûh veya
Hanûh’tur)”. 36
te bütün bu bilgiler bir araya getirildiinde, Nûh(a.s.)’dan önce kendisine
peygamberlik görevi verilen 37 ve yedinci srada olduu tespit edilen dris(a.s.)’n,
Sümerlere gönderilmi bir peygamber ve dolaysyla yazy ilk olarak icâd eden
kii olduunu söyleyebiliriz. Ayrca, bir peygamber tarafndan ortaya konduuna
göre yaznn icâdnn tevkîfî (ilâhî kaynakl/kökenli) olabilecei de düünülebilir.
Ancak burada drîs (a.s.) ile Nûh (a.s.) arasnda, asrlar içine alan uzun bir
zaman diliminin olduu, dolaysyla günümüzün ortalama bir insan ömrü dikkate
alndnda, onlarn arasnda bulunan üç idareci-önder kiinin ömürlerinin bu
kadar uzun bir zaman kapsayamayaca sorusu akla gelebilir. Ancak o dönemde

Kur’âniyye, 1. bask, Beyrut, 1992, s.41; cAbdulfettâh Tabbâra,
, 18. bask, Beyrut, 1993, s.56-57.
32
Sarbay, “Nûh(a.s.)’n Gemisi Nerede?”,
, s.59; a. müellif, “Nûh
Aleynisselamn Gemisi Nerede?”,
, s.52.
33
Buhârî, Muhammed b. smâcîl,
, st., 1981, Enbiyâ’, 5.
34
bn Sacd, I, 42; es-Semerkandî, I, 550; el-Hâkim en-Nîsâbûrî, Ebû Abdillah Muhammed b.
Abdillah,
, (thk. Mustafa Abdulkâdir Atâ), Beyrut, 1990, Kitabu’tTevârîhi’l-Mütekaddimîn mine’l-Enbiyâ’i ve’l-Mürselîn, Hadis No., 18/4009, (II, 596).
35
bn Sacd, I, 42, 53.
36
bn Hacer el-Askalânî, Ahmed b. Ali,
, Beyrut, Dûru’lMarife, VI, 375; el-Kastalânî, Ebu’l-Abbâs ihâbuddîn Ahmed,
, Dâru’l-Fikr, 1. bask, Beyrut, 1990, VII, 286; Aclûnî, smâîl b. Muhammed,
, 2. bask, Beyrut,
1932/1351, I, 267. Ayrca bkz. bn Hbbân, Ebû Hatim Muhammed el-Büsti,
, (Tertib, bn Balbân el-Fârisî, Alâ’üddin Ali), (thk. u‘ayb el-Arna’ûd), 1.
bask, Beyrut, 1988/1408, cilt, II, sayfa, 77 (el-Birr ve’l-hsân/6, bâbu mâ câ’e fî’t-tâ‘âti ve
sevâbuhâ/2, hadis no, 361); Yackûbî, s.11; bnu’l-Cevzî, I, 234; bn Kesîr, I, 92.
37
Meryem (19), 56; Enbiyâ’ (21), 85.

TAED 41, 2009, 1-15

~ 10 ~

B. DARTMAN: Yaznn Kefi Konusuna Dinî Metin ve Arkeolojik Bulgular Çerçevesinde Yeni
Bir Yaklam

baz insanlarn çok uzun ömürlü olduklar -meselâ Nuh(a.s.)’n 950, 38
brâhîm(a.s.)’n ise 200 yl yaad 39 - göz önünde bulundurulursa bunun
mümkün olabilecei kendiliinden anlalm olur. Meselâ öyle bir basit hesapla
bunun makul olduu sonucuna varlabilir: Yaznn kefinin M. Ö. 3500 ylnn
banda olduu kabul edilirse, bu rakamla (M. Ö. 3500) tûfân (M. Ö. 2700)
arasnda 800 yl olmu olur. 800 yl dörde (1. Nuh, 2. Nuh’un babas, 3. Nuh’un
babasnn babas/Nûh’un dedesi, 4. Nuh’un babasnn dedesi/dris) bölünürse,
kii bana yaklak 200 yl düer ki bunda, dinî ve tarihî bilgilerle akla aykrlk
yoktur. Bir insann 200 yl kadar yaayabilecei bugün tbbî çevrelerce de
belirtilmektedir. 40 Görüldüü gibi bu hususta herhangi bir çelikili durum söz
konusu deildir.
imdi, farkl kaynaklardan aktarlan bu bilgilerin birbirleriyle ne derece
örtütüünü toplu halde görmek sanrz konuyu daha anlalr hale getirecektir:

38

Ankebût (29), 14. Bu konuda daha geni bilgi için,
(Rabet yaynlar, stanbul, 2005) adl çalmamzn 26-31. sayfalarna
baklabilir.
39
Mâlik b. Enes,
, (tkh. Beâr cAvvâd Macrûf, Mahmûd Muhammed Halîl), 1. bask,
Beyrût, 1992/1412, el-Câmic, 23; Buhârî, Muhammed b. smâcîl, ,
, (tkh.
Muhammed Fu’âd cAbdulbâkî), 3. bask, Dâru’l-Beâ’iri’l-slâmiyye, 1989/1409, 601/1250,
s.428.
40
. Manchester Guardian Weekly Dergisi''nde 18 Kasm 2005'te yaynlanan bir yazda bilim
adamlar, genleri denetlemek suretiyle canllarn ömrünün 6 kat daha uzayabileceini öne
sürmülerdir. Buna göre -ortalama 70 ya olduu kabul edilen- bir insann ömrü de 5-6 kat daha
artarak 400 yl civarnda olacaktr. Bkz. http://www.ailemax.com/icerikler/1436.aspx (eriim,
18.12.2008); http://www.sfenks.net/modules.php?name=News&pagenum (eriim, 18.12.2008)
http://www.tatildetatil.com/99_Feng_Shui.ailemax?pageindex (eriim, 18.12.2008). Ancak biz,
bu konuda kesin hüküm vermek için henüz vaktin çok erken olduunu ve dolays ile daha çok
ilmî çalma ve aratrma yapmak gerektiini düünmekteyiz.
.
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Milattan Önce
Arkeolojik ve tarihi veriler:

slâmî/Dinî veriler:

Tûfân (M. Ö. 2700) kahraman(Utnapitim)
Tûfândan önce yeryüzünde, ayn zamanda din
adam konumunda olan toplam on hükümdar
veya önder yöneticilik yapmtr.
Bu liderlerin birincisi Âdem, yedincisi dris
(s)onuncusu ise Nuh’tur (Utnapitim).
Yaz, Sümerler tarafndan M. Ö. 3500 ile
3000 yllar arasnda kefedilip gelitirilmitir.

-10- (Nûh)  Tûfân (M. Ö. 2700) peygamberi
 Adem (a.s.) ile Nuh (a.s.) arasnda,
kendileri ile birlikte, hepsi de Müslüman
olan tam on önder (baba/kuak/asr) vardr.
-9- dris, Nuh’un babasnn dedesidir. Yani,
 bu on Müslüman önderin yedincisidir.
-8- Kalem ile ilk yaz yazan, bir peygamber
Enok -7- drîs olan drîs (a.s.)’dr (Ehnûh/Hanûh).


Bu devir, Enok’un yani, drîs’in yaad
devre tekâbül etmektedir.

 Bu dönem Sümerlerin dönemine tekâbül
-6etmektedir.

-5
-4
-3
-2
lk insan ve ilk önder/lider/hükümdar  Adem-1-Âdemilk insan, ilk peygamber/baba/önder.

SONUÇ
Konuyu toparlayacak olursak unlar söyleyebiliriz:
Mezopotamya’ya Orta Asya’dan geldikleri ileri sürülen Sümerler tarafndan
yaznn icâd ve gelitirilmesi, Nûh tûfânndan (M. Ö. 2700) evvel, M. Ö. 35003000 yllar arasnda olmutur.
Arkeolojik bulgu ve târihî bilgilere göre Nûh tûfânndan önce yeryüzünde,
ayn zamanda din adam olan toplam on hükümdar idarecilik yapmtr. Bunlarn
7.si drîs (a.s.), 10.su da Nûh(a.s.)’dr. Ayn ekilde slâmî kaynaklara göre de
Âdem (a.s.) ile Nûh (a.s.) arasnda, hepsi de Müslüman olan tam 10 idareci görev
yapm olup bunlarn 7.si, Nûh(a.s.)’n babasnn dedesi ve ayn zamanda yazy
icâd eden (ilk defa yaz yazan) drîs(a.s.)’dr.
Büyük bir ihtimalle drîs (a.s.), bir peygamber olarak Sümerlere
gönderilmi, onlarla ayn dönemde ve ayn topraklar üzerinde yaamtr. lgili
kaynaklarn birbirlerine oldukça benzer ve hatta örtüecek ekilde sunduu
bilgileri bir araya getirdiimizde bu sonucu çkarmak mümkündür.
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Halihazrda elimizde bulunan dinî, tarihî ve arkeolojik verileri birlikte
deerlendirdiimizde yaznn icâdn, bir peygamber olarak Sümerlere gönderilen
drîs(a.s.)’n gerçekletirdiini ve dolaysyla kendisine nebîlik misyonu verilen
bir kii tarafndan kefedildiine göre bunun tevkîfî (yani ilahî kaynakl)
olabileceini söylemek imkân dâhilinde görünmektedir.
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