
2.1. Hz. Nuh (a.s) Kur’an Kıssaları Ali BULAÇ’ın mealinden  

Tayfun NASUHBEYOĞLU tarafından derlenmiştir. 

 

Giriş 

Hiç şüphesiz biz Nuh’u: “Kavmini, onlara acıklı bir azap gelmezden evvel uyarıp-korkut 

diye kendi kavmine (peygamber olarak)  gönderdik.1 O da içlerinde elli yıl eksik olmak 

üzere bin sene yaşadı. Sonunda onlar zulmetmekte devam ederlerken tufan kendilerini 

yakalayıverdi.2 Böylece biz onu da, gemi halkını da kurtardık ve bunu alemlere bir ayet 

kılmış olduk.3 

 

Davet  

Hani onlara kardeşleri Nuh: “Sakınmaz mısınız?” demişti.4 “Ey kavmim, gerçek şu ki, 

ben size (gönderilmiş) apaçık bir uyarıcı-korkutucu,5 güvenilir bir peygamberim.”6  

“Allah’a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur.”  “Doğrusu ben, sizin için büyük bir 

günün azabından korkmaktayım.”7  “Ondan korkup sakının ve O’na itaat edin.”8  “Sizin 

günahlarınızı bağışlar ve sizi adı konulmuş bir ecele geldiği zaman, o ertelenmez. Bir 

bilmiş olsaydınız.9 Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum; benim ücretim yalnızca 

alemlerin Rabbine aittir.”10 
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Tartışma  

Kavminin önde gelenleri : “Gerçekte biz seni açıkca bir  ‘şaşırmışlık ve sapmışlık’  içinde  

görmekteyiz” dediler.11  

O: “Ey kavmim ben de bir ‘şaşırmışlık ve sapmışlık’  yoktur; ama ben alemlerin 

Rabbinden bir peygamberim dedi.12 Size Rabbimin risaletini tebliğ ediyorum. (Ayrıca) Size 

öğüt veriyor ve sizin bilmediklerinizi ben Allah’tan biliyorum.13 Sizi uyarıp-korkutarak 

sakınmanız ve belki rahmete kavuşturulmanız için aranızdan bir adam aracılığıyla 

Rabbinizden size bir hatırlatmanın gelmesine mi şaşırdınız?”14 

Kavminden küfre sapanların önde gelenlerinden olan çevresi; “Biz seni yalnızca bizim 

gibi bir beşerden başkası görmüyoruz.15 Sana sığ görüşlü olan  sıradan, en aşağılık 

insanlar uymuşken biz sana inanır mıyız?16 Ve sizin bize bir üstünlüğünüzü de 

görmüyoruz. Aksine sizi yalancılar sanıyoruz” dediler.17   

(Nuh) Dedi ki : “Ey kavmim, görüşünüz nedir söyleyin. Eğer ben Rabbimden apaçık bir 

belge üzerinde isem ve Rabbim bana kendi katından bir rahmet vermiş de (bu) sizin, 

gözlerinizden saklı tutulmuşsa? Siz bunu istemiyorken biz sizi buna zorlayacak mıyız?”18 

“Ey kavmim, ben sizden buna karşılık bir ücret mal istemiyorum. Benim ecrim, yalnızca 

Allah aittir. Ben iman edenleri kovacak değilim. Onlar gerçekten Rablerine kavuşacaklar.19 

Onların hesabı yalnızca Rabbime aittir, eğer şuurundaysanız (anlarsınız)20. Ancak ben sizi 

cahillik etmekte olan bir kavim görüyorum.21 Ey kavmim, ben onları kovarsam, Allah’tan 
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(gelecek azaba karşı) bana kim yardım edecek? Hiç düşünmez misiniz?22 

Kavminden küfre sapmış  önde gelenler dedi ki: “...Eğer Allah (öne sürdüklerini) dilemiş 

olsaydı, muhakkak melekler indirirdi.  Hem biz geçmiş atalarımızdan da bunu işitmiş 

değiliz. Size karşı üstünlük elde etmek istiyor.23 O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan 

başkası değildir, onu belli bir süre gözetleyin.”24 

(Nuh): “Ben size Allah’ın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da bilmiyorum. Melek 

olduğumu söylemiyorum ve gözlerinizin aşağılık gördüklerine, Allah kesin olarak bir şey 

vermez de demiyorum. Nefislerinde olanı Allah daha iyi bilir. Bu durumda (bunun  aksini 

yaparsam) gerçekten o zaman zalimlerdenim (demektir)”25 

Dediler ki: “Ey Nuh, bizimle çekişip durdun, bu çekişmede ileri de gittin. Eğer doğru 

söylüyorsan bize vaadettiğini getir (görelim).26 Eğer (bu söylediklerine bir son vermeyecek 

olursan, gerçekten taşa tutulanlardan olacaksın.”27 

Dedi ki: “Eğer dilerse onu size getirir ve siz (O’nu) aciz bırakacak değilsiniz.”28 Eğer 

Allah sizi azdırmayı dilemişse,ben size öğüt vermek istesem de, öğüdümün size yararı 

olmaz. O sizin Rabbinizdir ve O’na döndürüleceksiniz.”29 

Onlar: “Bunu kendisi uydurdu mu” diyorlar?  

De ki: “Eğer onu ben uydurduysam, günahım bana aittir. Ama ben, sizlerin suç olarak 

işlemekte olduklarınızdan uzağım.”30 

“Ey kavmim, benim makamım ve Allah’ın ayetleriyle hatırlatmalarım eğer size ağır 

geliyorsa ben, şüphesiz Allah’a tevekkül etmişim. Artık siz ortaklarınızla toplanıp 

yapacağınız işi karara bağlayında işiniz size örtülü kalmasın. (veya tasa konusu olmasın), 

sonra hakkımdaki hükmünüzü bana süre tanımaksızın verin.”31 Eğer yüz çevirecek 

olursanız, ben sizden bir karşılık istemedim. Benim ecrim yalnızca Allah’a aittir. Ve ben 



Müslümanlardan olmakla emrolundum.”32 

 

Sona Doğru 

Dedi ki: “Rabbim,gerçekten ben kavmimi gece ve gündüz davet edip durdum.”33 Fakat 

benim davet etmem, bir kaçıştan başkasını artırmadı.”34 

Doğrusu ben, senin onları bağışlaman için her davet edişimde, onlar parmaklarını 

kulaklarına tıkadılar, örtülerini başlarına çektiler ve büyüklük tasladıkça büyüklük gösterip 

direttiler.” 35 

Sonra ben onları açıktan açığa davet ettim.” 36Daha sonra (davamı) onlara açıkca ilan 

ettim ve kendilerine gizli gizli, yollarla yanaşmak istedim.”37 ‘Bundan böyle’ dedim. 

‘Rabbinizden mağfiret isteyin çünkü gerçekten O, çok bağışlayandır.”38 

(Öyle yapın ki) “Üzerinize gökten sağanak (bol miktarda yağ-mur) yağdırsın.”39 “Size 

mallar ve çocuklarla yardımda bulunsun. Size (ürün yüklü) bağlar-bahçeler versin, 

ırmaklar da versin.”40 “Size ne oluyor ki, Allah ‘tan bir vekarı ummuyorsunuz?”41 “Oysa O, 

sizi gerçekten kademe kademe yaratmıştır.”42 

“Görmüyor musunuz? Yedi göğü birbirleriyle bir uyum (mutabakat) içinde 

yaratmıştır.?”43 “Ve ayıda bunlar içinde bir nur olarak kılmış, güneşi de (aydınlatıcı ve 

yakıcı) bir kandil olarak yapmıştır.”44 Allah, sizi yerden bir bitki gibi bitirdi.”45 “Sonra sizi 

yine onda geri çevirecek ve sizi (diriltici) bir çıkarışla diriltip çıkaracaktır.”46 Allah yeri sizin 

için bir yaygı (olarak) kıldı.”47 “Öyle ki, onun içinde geniş yollarında gezip dolaşırsınız 

diye.”48 

Nuh: “Rabbim gerçekten onlar bana isyan ettiler; mal ve çocukları kendisine kayıptan 

başka bir şeyi arttırmayan kimselere uydular.”49 “Ve büyük büyük hileli düzenler 



kurdular.”50 “Ve dediler ki: ‘Kendi ilahlarınızı bırakmayın; ne Suva’ı, ne Yegus’u, ne 

Ye’uk’u ve ne de Nesr’i:’51 

Böylece onlar,çoğu kimseyi şaşırtıp-saptırdılar. Sende o zalimlere sapıklıktan başkasını 

artırma.52 Çünkü onlar kör bir kavimdi.53 

 

Dua ve Duaya Cevap 

Sonunda Rabbine dua etti: “Gerçekten ben, yenik düşmüş durumdayım.”54 ....Rabbim; 

şüphesiz kavmim beni yalanladı.”55 “Artık sen intikam al” 56 

“Bundan böyle, benimle onların arasını açık bir hükümle ayır,  beni ve benimle birlikte 

olan mü’minleri kurtar.”57 

“Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt edinen hiç kimseyi bırakma.”58 “Çünkü sen onları 

bırakacak olursan, senin kullarını şaşırtıp-saptırırlar ve onlar, kötülükte sınırı aşan  

(facir’den)  kâfirden başkasını doğurmazlar.”59 

“Rabbim, beni, annemi, babamı, mü’min olarak evime gireni, iman eden erkekleri ve 

iman eden kadınları bağışla. Zalim olanlara da yıkımdan başkasını artırma.”60 

Andolsun, Nuh bize  (dua edip) seslenmişti de, ne güzel icabet etmiştik.61 Onu ve 

ailesini, o büyük üzüntüden kurtarmıştık.62 Ve onun soyunu  (dünyada) onları da baki 

kıldık.63 Sonra gelenler arasında da ona (hayırlı ve şerefli bir isim) bıraktık.64 Alemler 

içinde selam olsun Nuh’a.65 

Gerçekten biz, ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz.66 Şüphesiz o, bizim mü’min 

kullarımızdandı.67 

Nuh’a vahyedildi: “Gerçekten iman edenlerin dışında, kesin olarak kimse inanmayacak. 

Şu halde onların işlemekte olduklarından  dolayı üzülme.”68  “Bizim gözetimimiz altında ve 



vahyimizle gemiyi imal et. Zulme sapanlar konusunda da bana hitapta bulunma. Çünkü 

onlar suda boğulacaklardır.”69 

 

Geminin İnşası ve Tufan 

Gemiyi yapmaktaydı. Kavminin önde gelen çevresi, kendisine her uğradığında onunla 

alay ediyordu.  O: “Eğer bizimle alay ederseniz, alay ettiğiniz gibi bizde sizlerle alay 

edeceğiz” dedi.70 

“Artık siz, ilerde bileceksiniz. Aşağılatıcı azab kime gelecek ve sürekli azab kimin üstüne 

çökecek.”71 

Sonunda emrimiz geldiğinde ve tandır feveran ettiği zaman, dedik ki: “Her birinden 

ikişer çift (hayvan) ile aleyhlerinde söz geçmiş olanlar dışında, aileni ve iman edenleri ona 

yükle.” Zaten onunla birlikte çok azından başkası iman etmemişti.72 

Dedi ki: “Ona binin. Onun yüzmesi de, demir atması da (durması) Allah’ın adıyladır. 

Şüphe yok, benim Rabbim bağışlayandır, esirgeyendir.”73 

Bizde  ‘bardaktan boşanırcasına akan’  bir su ile göğün kapılarını açtık.74 Yeri de  ‘coşkun 

kaynaklar’  halinde fışkırttık, derken su, takdir edilmiş bir işe karşı  (hükmümüzü 

gerçekleştirmek üzere ) birleşti.75 Ve onu da tahtalar ve çiviler (le inşa edilmiş gemi) 

üzerinde taşıdık.76 

Gözlerimiz önünde akıp gitmekteydi. (Kendisine ve getirdiklerine karşı) Küfredilip-

nankörlük edilmiş olan (Nuh) ‘a bir mükafat olmak üzere.77 

 

Nuh’un oğlu 

(Gemi) Onlara dağlar gibi dalga(lar) içinde yüzmekteyken Nuh, bir kenara çekilmiş olan 



oğluna seslendi: “Ey oğlum, bizimle birlikte bin ve kâfirlerle birlikte olma.”78 

(Oğlu) Dedi ki: “Ben bir dağa sığınacağım. O beni korur.” 

Dedi ki: “Bugün Allah’ın emrinden, esirgeyen  (Allah) dan başka bir koruyucu yoktur.”  

Ve ikisinin arasına dalga girdi, böylece o da boğulanlardan oldu.79 

Denildi ki: “Ey yer suyunu yut ve ey gök sen de tut.”  Su çekildi, iş bitiriliverdi, (gemi 

de) Cudi (dağı) üstünde durdu ve zalimler topluluğuna da: “uzak olsunlar” denildi.80 

Nuh, Rabbine seslendi.  

Dedi ki: “Rabbim benim oğlum ailemdendir ve sensin va’dinde doğrusu  haktır. Sen 

hakimlerin hakimisin.”81 

Dedi ki: “Ey Nuh, kesinlikle o senin ailenden değildir. Çünkü o, salih olmayan bir iş 

yapmıştır. Öyleyse hakkında bilgin olmayan şeyi benden isteme. Gerçekten ben, 

cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum."82 

Dedi ki: “Rabbim, bilgim olmayan şeyi Senden istemekten Sana sığınırım. Ve eğer beni 

bağışlamaz ve esirgemezsen, hüsrana uğrayanlardan olurum.”83 

“Ey Nuh”  denildi. “Sana ve seninle birlikte olan ümmetler üzerine bizden selam ve 

bereketlerle (gemiden) in. (Sizden türeyecek diğer kâfir) ümmetleri de yararlandıracağız, 

sonra onlara bizden acıklı bir azab dokunacaktır.”84 

 

 

Sonuç 

Andolsun, biz bunu bir olarak bıraktık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı?85 

Bunlar, hataları dolayısıyla su da boğuldular, sonra ateşe sokuldular. O zamanda Allah’ın 

dışında hiçbir yardımcı bulamadılar.86 Onların çoğu iman etmiş değildirler.87 



Şu halde benim azabım ve uyarıp korkutmam nasılmış?88 Ve hiç şüphe yok senin 

Rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.89 

Bunlar; sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bunları sen ve kavmin bundan önce 

bilmiyordun. Şu halde sabret. Şüphesiz (güzel olan) sonuç takva sahiplerinindir.90 

 

 


