
2.2. Hz. Hud (a.s) Kur’an Kıssaları Ali BULAÇ’ın mealinden  

Tayfun NASUHBEYOĞLU tarafından derlenmiştir. 

 

Giriş 

Sonra onların ardından bir başka kavim (insan kuşağı) yaratıp inşa ettik.1 Ad’ın 

kardeşini hatırla; onun önünden ve ardından nice uyarıcı-korkutucular gelip geçmişti;2 

onlar yeryüzünde haksız yere büyüklendiler ve dediler ki: “Kuvvet bakımından bizden 

daha üstün kimmiş?” Onlar gerçekten kendilerini yaratan Allah’ı görmediler mi? O,kuvvet 

bakımından kendilerinden daha üstündür. Oysa onlar, bizim ayetlerimizi (bilerek) inkâr 

ediyorlardı.3 

 

Davet 

Hani o, Ahkaf’taki kavmini: “Allah’tan başkasına kulluk etmeyin.4 Allah’a ibadet edin, 

sizin O’ndan başka ilahınız yoktur.5 Hala korkup sakınmayacak mısınız?6 Gerçek şu ki, 

ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.7 Artık Allah’tan korkup sakının ve bana 

itaat edin.”8 “Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum; benim ücretim yalnızca 

âlemlerin Rabbine aittir.”9 Akıl erdirmeyecek misiniz?”10 “Siz, her yüksekçe yere bir anıt 

inşa edip (yararsız bir şeyle) oyalanıp-eğleniyor musunuz?”11 “Ölümsüz kılınmak 
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umuduyla sanat yapıları mı ediniyorsunuz?”12 “Tutup yakaladığınız zaman da zorbalar gibi 

mi yakalıyorsunuz?”13 “Artık Allah’tan korkup sakının ve bana itaat edin.”14 “Bilmekte 

olduğunuz şeylerle size yardım edenden korkup-sakının.”15 “Size hayvanlar, çocuklar 

(vererek) yardım etti.”16 “Bahçeler ve pınarlarda”17 

“Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra da O’na tevbe edin. Üstünüze 

gökten sağanak (yağmurlar, bol nimetler) yağdırsın ve gücünüze güç katsın. Suçlu 

günahkârlar olarak yüz çevirmeyin.”18 “Doğrusu, ben sizin için büyük bir günün 

azabından korkmaktayım.”19 
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Tartışma 

Kendi kavminden, küfredip de ahirete kavuşmayı yalanlayan ve kendilerine, dünya 

hayatında refah verdiğimiz önde gelenler dediler ki:  

“Bu, sizin benzeriniz olan bir beşerden başkası değildir, kendiside sizin yediklerinizden 

yemekte ve içtiklerinizden içmektedir.”20 “Eğer sizin benzeriniz olan bir beşere boyun 

eğecek olursanız, andolsun, siz gerçekten hüsrana uğrayanlardan olursunuz.”21 “O, siz 

öldüğünüz, toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman, sizin mutlaka (yeniden diriltilip) 

çıkarılacağınızı mı va’dediyor?”22 “Heyhat, size va’dedilen şeye heyhat...”23 “O (bütün 

gerçek) bizim yalnızca (yaşamakta olduğumuz bu) dünya hayatımızdan ibarettir; ölürüz 

ve yaşarız, biz diriltilecekler değiliz.”24 “O ise yalnızca bir adam (insan)dır, Allah’a karşı 

yalan uydurmaktadır, bizlerde ona inanacak değiliz.”25 “Ey Hud” dediler. “Sen bize apaçık 

bir belge (mucize) ile gelmiş değilsin ve biz de senin sözünle ilahlarımızı terketmeyiz. 

Sana iman edecekte değiliz.”26 “Biz: ‘Bazı ilahlarımız seni çok kötü çarpmıştır’ demekten 

başka bir şey söylemeyiz.” 

(Hud) Dedi ki: “Allah’ı şahid tutarım, siz de şahidler olun ki, gerçekten ben sizin şirk 

katmakta olduklarınızdan uzağım.”27 

Kavminin önde gelenlerinden küfre sapanlar dediler ki: “Gerçekten biz seni ‘akli bir 

yetersizlik’ içinde görmekteyiz ve doğrusu biz senin yalancılardan olduğunu da 

sanmaktayız.”28 

(Hud): “Ey kavmim” dedi. “Bende ‘akıl yetersizliği’ yoktur; ama ben gerçekten 

âlemlerin Rabbinden bir peygamberim” dedi.29 

“Size Rabbimin risaletini tebliği ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm.”30 

“Sizi uyarıp-korkutmam için aranızdan bir adam aracılığıyla Rabbinizden bir hatırlatmanın 



gelmesine mi şaşırdınız? (Allah’ın) Nuh kavminden sonra sizi halifeler kıldığını ve sizin 

yaratılışta gelişiminizi artırdığını (veya üstün kıldığını) hatırlayın. Öyleyse Allah’ın 

nimetlerini hatırlayın da umulur ki kurtuluş bulursunuz.”31 

Dediler ki: “Bizim için fark etmez; öğüt versen de, öğüt verenlerden olmasan da:”32 

“Bu geçmiştekilerin geleneksel tutumundan başkası değildir.”33 “Ve biz azab görecekte 

değiliz.”34 “Sen bize yalnızca Allah’a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını 

bırakmamız için mi geldin? Eğer gerçekten doğru sözlülerden isen, bize vaat ettiğin şeyi 

getir bakalım.”35 

(Hud) : “O’nun dışındaki (tanrılardan) artık siz bana, toplu olarak dilediğiniz tuzağı 

kurun, sonra bana süre de tanımayın.”36 “Ben gerçekten, benimde Rabbim, sizin de 

Rabbiniz olan  Allah’a tevekkül ettim. O’nun alnından yakalayıp denetlemediği; 

debelenmekte olan bir şey (canlı) yoktur. Muhakkak benim Rabbim, dosdoğru bir yol 

üzerindedir. (dosdoğru yolda olanı korumaktadır)37 Buna rağmen yüz çevirirseniz, artık 

size kendisiyle gönderildiğim şeyi tebliğ ettim. Rabbim de sizden başka bir kavmi 

yerinize geçirir. Siz O’na hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Doğrusu benim Rabbim, her 

şeyi gözetleyip koruyandır.”38 

“Andolsun” dedi. “Rabbinizden üzerinize iğrenç bir azab ve gazab gerekli kılındı. 

Allah’ın kendileri hakkında hiçbir ispatlı delil indirmediği ve sizin ile babalarınızın 

isimlendirdiği (düzüp uydurduğu) bir takım isimler (düzmece tanrılar ve kurallar) adına 

mı benimle mücadele ediyorsunuz? Öyleyse bekleyedurun; şüphesiz ben de sizlerle 

birlikte bekleyenlerdenim.”39 

Dua ve Azab 



(Peygamber) Dedi ki: “Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et.”40 

(Allah) Dedi ki: “Az bir süre (bekle) onlar, gerçekten pişman olacaklar.”41  

Senin Rabbinin Ad (kavmin)e ne yaptığını görmedin mi?42 Yüksek sütunlar sahibi 

İrem’e.43 Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi.44 

Böylece biz de onlara dünya hayatında aşağılanma azabı taddırmak için, o uğursuz 

(felaketler yüklü) günlerde üzerlerine kulakları patlatan bir kasırga gönderdik. Ahiret 

azabı ise daha da bir aşağılanmadır. Ve onlara yardım edilmeyecektir.45 

Derken, onu (azabı) vadilerine doğru yönelerek gelen bir bulut şeklinde gördükleri 

zaman, “Bu bize yağmur yağdıracak olan bir buluttur” dediler.  

Hayır, o, kendisi için acele ettiğiniz şeydir. Bir rüzgar; onda acıklı bir azab vardır.46 

İnsanları söküp atıyordu; sanki onlar, kökünden sökülüp kopmuş hurma kütükleriymiş 

gibi.47 Derken, hak (ettikleri cezaya karşılık) olmak üzere, o korkunç çığlık onları 

yakalayıverdi. Böylece onları bir süprüntü kılıverdik, zulmeden kavim için yıkım olsun.48 

Rabbinin emriyle her şeyi yerle bir eder. Böylece meskenlerinden başka, hiçbir şey(leri) 

görünemez duruma düştüler. İşte biz, suçlu günahkar bir kavmi böyle cezalandırırız.49 

Şu halde benim, azabım ve uyarıp korkutmam nasılmış?50 

Böylece onu ve onunla birlikte olanları katımızdan bir rahmet ile kurtardık. Ayetlerimizi 

yalan sayarak inanmamış olanların da kökünü kuruttuk.51 

Sonuç 

İşte Ad (halkı): “Rablerinin ayetlerini tanımayıp reddettiler. O’nun peygamberlerine 

isyan ettiler ve her inatçı zorbanın emri ardınca yürüdüler.52 

Ve bu dünyada da kıyamet gününde de lanete tabi tutuldular. Haberiniz olsun; 



gerçekten Ad (halkı) Rablerine (karşı) küfrettiler. Haberiniz olsun,Hud kavmi Ad’a 

(Allah’ın rahmetinden) uzaklık (verildi)53 

 

 


