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Nuhun 950 Sene Yaşamasının Manası 

Kur’an, Âlem-i Şehadette Gayb Âleminin Dilidir..1 

Binler numunelerinden bir numune, Ankebut suresinin 14. ayetidir. And olsun biz Nuh’u kendi 
kavmine elçi olarak gönderdik. O, onların içinde bin sene kaldı, elli yıl hariç. Bunun üzerine, 
onlar zulmederken tufan onları yakalayıverdi. 

14 sene evvel, bu ayetin Hz. Nuh’un normal biyolojik ömrü ile ilgili olmadığı, bilakis onun 
din ve döneminin ömrünü ifade ettiğini İlmî ve Edebî Yönleri ile Kur an Kıssaları adlı kita-
bımda yazmıştım. Birkaç işârî ve sosyolojik delili orada anlatmıştım. 

Meselâ: Tefsir kitaplarında Firavun’un 600 sene yaşadığı söylenmektedir. Tarihe bakıyoruz, 
firavunlar birkaç hanedan olarak, her bir hanedan yaklaşık 600 sene hüküm sürmüştür. İşte 
biri çıkıp Osman Gazi 600 sene yaşadı, derse; yalan olmamış olur. Nitekim Kur’anda Hz. İb-
rahimin Hz. Nuh şiasından yani, onun döneminin son halkası olduğundan bahsedilmektedir. 
(Saffat, 83. ayet) 

Ayetin gerçek anlamı bu olmakla beraber, Tevrat’taki Nuh 950 sene yaşadı olan hükme bir 
atıf yapıp müşriklere ve Yahudilere bir irşad dersi (tarih dersi değil) verip diyor ki: Muham-
med 1000 sene de içinizde kalsa, siz iman etmek istemedikten sonra yine size faydası olmaz. 

İşte bu 14. ayetin bu irşadî ve açık anlamından başka, işarî ve gaybî beş altı manası daha var. 
Çünkü her kıssada Hz. Muhammed’e ve ümmetine bakan bir yön vardır. İşte bu ayet, Hz. Nu-
hun dönemiyle ilgili olduğu gibi, İslam ümmetinin tarihiyle dahi ilgilidir. Şöyle ki: 

1) Ayet (atıf harfi hariç) 63 harftir, Hz. Peygamberin 63 senelik ömrüne bakıyor. Onun dahi 
Hz. Nuh gibi peygamber olduğunu, Hz. Nuhun ilk resul, Onun ise son resul olduğunu ifade 
ediyor. Kur’an, iki yerde Peygamberlik zincirini Nuhtan başlatıyor. (Nisa, 163 ve Şura, 13)  

2) Biz Nuh’u gönderdik ki cümlesinin ebced değeri 571’dir. (Harf-ı atıf hariç, çünkü cümle 
dışıdır,) Hz. Peygamberin doğum tarihine eşittir. Onun doğumu dahi bir çeşit gönderiliştir.. 

3) Kendi kavmine gönderdik cümlesindeki kavmi kelimesi hesaba katılmamış, çünkü Hz. Pey-
gamber (Kur’anın kesin ifadesiyle) bütün insanlara gönderilmiş bir elçidir. Yalnız Araplara 
değil... 

Kavmi kelimesinin ebced (sayısal) değeri, 151’dir. İslâm tarihi içinde Arap kavminin 150 yıl-
lık hâkimiyetlerine işarettir. Çünkü Abbasilerin ortalarından itibaren yabancılar (İranlılar ve 

 
1 Hz. Nuhun ömrü ve Hz. Muhammed ile münasebet ve benzerliği.. 
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Türkler) yönetime ortak oldular. 

4) Nuh onların içinde bin sene kaldı, cümlesinin sayısal değeri, 1338’dir.2 Osmanlı saltanatı-
nın sonunu gösterir. Çünkü bir daha İslâmî manada saltanat kurulmayacaktır. Bu ayetin 14. 
ayet olması da bu işarete işaret eder. Yani İslamî hâkimiyet 14 asır devam eder. Az sonra bu 
konuya bir daha döneceğiz. 

5) Ayetin direkt 950 sene kaldı demeyip de 1000 sene kaldı, 50 yıl hariç demesi birkaç işaret 
içindir: 

a) Hz. Peygamberin 50 yıllık Mekke’deki ömrünün, İslâmî hâkimiyet olmaksızın geçtiğine 
işarettir. Mekke’deki son üç senede her ne kadar maddeten hâkim değilse de, manen ve din 
olarak hâkim gibiydi. 

b) 50 yıl hariç cümlesinin sayısal değeri, 953’dür. 1338-953=385 senedir. Yani İslam hâkimi-
yetinin 1400 yıllık döneminin asıl ilmî ve manevi ilerlemesi, bu 385 tarihine kadar gelmiş 
sonra Müslümanlar ilimde gerilemeye başlamışlar. Bir hesaba göre 465 sene çıkar. (Fe harf-i 
atfı sayılırsa.) 

Bediüzzaman şöyle demektedir: Ben H. 300 yıla kadar Müslümanları tam ilerici sayıyorum. 
500 yıla kadar yarı yarıya ilerici sayıyorum; sonra Müslümanlar gerilemiştir. (Muhakemat, 
8. Mukaddime) 

c) Ümmetim istikametli giderse bir gün (1000 yıl) yaşar, yoksa yarım gün yaşar, meâlindeki 
hadis bu ayetin işaretlerini açığa çıkarıyor. Çünkü Araplar, tam istikametli gitmeyince yarım 
gün hâkimiyet sürebildiler. Türkler de tam istikametli gitmeyince onlar dahi yarım gün hâki-
miyet sürdüler; fakat gerek Abbasilerin son dönemindeki 50 senede, gerek Osmanlıların son 
50 senesinde zayıf bir ahlak ve otoriteye sahip olduklarından; 50 yıl hariç demekle de ayet, bu 
dönemlere işaret eder. 

6) Arapçada gerçek sene manasında yıla sene deniliyor. Değersiz ve avamî manadaki yıla da 
âmen denilir. Yani İslamın 1400 yıllık hâkimiyeti içinde ilmî hayat 950 sene zayıf geçmiştir. 
(İşarî manalarıyla.) Siyasi otorite olarak da yalnız 950 sene hâkim olmuştur. Çünkü Moğollar 
ve Memlukîler ve diğer dönemlerdeki iktidarlar zayıf geçmiştir: Elfe senetin illâ hamsîne 
âmen.. 

7) Bunun üzerine tufan onları yakalayıverdi cümlesinin sayısal değeri, 15733 eder. Gerçek bir 
tufan olan fizikî bir kıyametin tarihine işaret eder. Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikasında 
1548 ve 1561 ve 1577 olarak kıyametin kopmasını iki ayrı yerde istihrac etmiştir. Bu değişik 
sayılar, kıyametin kopuşundaki değişik oluşumlara işarettir. 

8) Bu Ankebût suresi, 29. sure olup, bu ayet ise 14. ayettir. 29+14=43 eder. Bu sayı, Hz. Pey-
gamber ile ilgilidir. Ve Hz. Peygamberin manevî şahsiyetinden ve vahye muhatap oluşundan 
bahseden kırklı sureler olan Hamimler ve 14. sure olan İbrahim suresidir. Nitekim 29. surede-
ki bu 14. ayetten hemen sonra Hz. Peygamberin manevî ve kültürel şahsiyetini belirleyen ve 

 
2 1338, Avrupalıların İslam âleminin merkezlerini işgal tarihidir. 
3 Okunmayan elif-lâm sayılmadığı takdirde.. 
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Hz. İbrahim ağzıyla Hz. Peygamberi konuşturan birkaç ayet vardır. Ve bu 43 sayısı, Hz. Pey-
gamberin risalet tarihine işaret eder: (40 yaşında vahiy gelmiş, 3 sene sonra risalet gelmiştir. 
Yani tebliğ ile mükellef olmuştur.) 

Hamimler’in ortası olan ve hepsini temsil eden 42. sure olan Şura suresinin Hz. Peygamberin 
manevi ve vahye muhatap olan şahsiyeti ile ilgili olduğuna dair bkz. Evrad-ı Şah-ı Nakşi-
bend... 

9) Bu ayetin İslam tarihi ve ümmetinin ömrü ile ilgili olduğuna delil, bu ayetten bir evvelki 
ayetin kıyametten bahsetmesidir. Bu işaretlere destek olan ve daha açıkça bakan bir ayet, Hicr 
suresinin (15. sure) 87. ayetidir: Biz sana yedi çift verdik ve büyük (yaşanılan) Kur’an’ı ver-
dik. 

Bu ayette de birkaç nükte var: 

a) Yedi çift 14 eder. İslam’ın 14 asır hâkimiyetine işarettir. Bu ayet ve bir sonraki ayet, açıkça 
Hz. Peygambere diyor ki: Biz sana 1400 sene manevi ve maddi iktidar verdik; sen o kâfirlerin 
birkaç günlük nefsanî hayatlarına imrenme.! 

b) Bu ayetin de diğer ayet gibi, bu surede kıyametin kopmasından bahseden ayetten hemen 
sonra ge1mesi, bu işarete açık bir delildir. 

c) Biz sana yedi çift verdik cümlesi 1526 eder. İslam’ın açıkça yeryüzünde görünme dönemi-
nin sonuna işarettir. Çünkü daha sonra kıyamete kadar gizlenecektir. (Bediüzzaman, Kasta-
monu Lâhikası.) Daha önceki ayet4 de (Fe) harfi sayılmazsa yine 1523 eder ki, ondan sonra 
manevî bir tufan ve dinsizlik hâkim olacaktır. 

d) “Ve sana büyük Kur’anı (yani yaşanılan Kur’anı) verdik”... (İslam tarihi, gerçekten yaşa-
nılan bir Kur’andır.) 

Bu cümlenin sayısal değeri, 1439 eder ki İslam’ın 14 asır hâkimiyeti dışında, geçici de olsa bu 
tarihte, yine yeryüzünde İslam yaşanılacaktır. Onun için yedi çiftten (14 asırdan) ayrı olarak 
bu döneme bir işaret yapılıyor. Ve bunun 15. asırda olacağına işareten, Kur’an, bunu 15. sure-
de zikrediyor; yaklaşık 87 sene sürecektir. Çünkü 1439+87 (ki bu sayı bu ayetin numarasıdır) 
= 1526 eder. Yukarıda değinildiği gibi, İslam’ın bu son gizlenme dönemine işarettir. 

Bütün bunlara kuvvetli bir delil de, Hz. Nuh döneminden bahseden o ayetin belli bir kıssa 
içinde kronolojik olarak değil de, müstakil bir ayet olarak zikredilmesidir. 

Bu Konuya Bir Ek 

“Biz Nuha ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi; sana da vahyettik. Ve İbrahi-
me, İsmaile, İshaka, Yakuba ve torunlarına… Ve İsaya, Eyyûbe, Yunusa, Haruna, Süleymana 
da vahyettik. Ve Davuda Zeburu verdik.” (4/163) 

 
4 “Tufan onları yakalayıverdi” meâlindeki cümlesi... 
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Bu Ayetin İşarî Bir Tefsiri 

Evet, vahyin dikey yani gökten gelişi olduğu gibi, yatay gelişmesi de vardır. Peygamberler 
vahyin hameleleri sayıldıkları gibi o vahyin toplum içinde yayılmasına hizmet edenler de bir 
açıdan vahyin hameleleridirler. Ayetin ifadesi ile Biz onu hak ile indirdik. O da hak ile indi. 
(17/105) 

Bu manada burada kıssadan hisse şudur: 

Nasıl ki insanlık Nuh dönemiyle vahye mazhar olmakla totemcilikten yamyamcılıktan, dağı-
nıklıktan, şirkten kurtuldu ve bu vahiy mesajları Nuhtan sonra gelen peygamberlerle devam 
etti, pekiştirildi. İnsanlık bire bin kalkındı; işte onun gibi insanlık, Hz. Muhammed ve İslâmi-
yet ile de yeni bir hamle ile bin misli daha fazla bir şekilde kalkındı, önü açıldı. Dünya bir 
şehir gibi oldu.  

Bu vahiy hakikatleri başta sahabelerle, Hz. Peygamberden sonra gelen âlimlerle pekiştirildi. 
Nitekim Hz. İbrahim rolünde ve ahlakında Hz. Ebubekr’i görüyoruz. Hz. İsmail rolünde ve 
kılığında Hz. Ömer’i görüyoruz. Hz. İshak rolünde ve isminde5 Hz. Osman’ı görüyoruz. Hz. 
Yakub rolünde ve kaderinde (çilekeşliğinde) Hz. Ali’yi görüyoruz. Torunlar (esbat) rolünde 
Ehl-i Beyt imamlarını görüyoruz. Sonra ahir zamana kadar bir fetret dönemi olmuştur. 

Sonra İsa rolünde bir zat ve Eyyûb rolünde çilekeş talebeleri ve Yunus rolünde hizmeti başka 
tarafa çekmekle hizmetten uzaklaşanlar ve Harun6 rolünde âlim ve evliya bir nesil ve Süley-
man rolünde muktedir, sultan ve âlim bir nesil ve Davud rolünde yani yeryüzünün maddî-
manevî hilafetini deruhte eden Mehdi gelir. Böyle işarî bir tefsirin iki güçlü delili vardır: 

1) Ayette ne gruplama ne de kronoloji vardır. Demek başka bir amaç güdülüyor. Nitekim İsa, 
Eyyûb’den sonra olduğu halde önce zikredilmiştir. Süleyman, Davud’un oğlu olduğu halde 
önce anlatılmıştır. 

2) Bir sonraki ayet (164), bu ayetin bir şablon olduğunu ifade ediyor. 

Not: Bu 950 senelik ömür meselesi, 1991’de yazıldı. Meselenin aslı ise, 1982’de fark edildi. Eksiği 
varsa buna göre değerlendirilsin. 

Bahaeddin Sağlam 

 
5 Bir hadiste: İshak oğullarından 70 bin kişi, yarısı denizde yarısı karada olan bir şehri (İstanbul’u) 
fethetmedikçe, kıyamet kopmaz, denilmiştir. (Müslim) 
6 Musa risaleti, Harun velayeti, Süleyman saltanatı temsil ediyor. 

 


