
2.3. Hz. Salih (a.s) Kur’an Kıssaları Ali BULAÇ’ın mealinden 

Tayfun NASUHBEYOĞLU tarafından derlenmiştir. 

 

Giriş 

Andolsun, Hicr halkı da peygamberleri yalanlamışlardı.1 Onlara ayetlerimizi vermiştik 

de ondan yüz çevirmişlerdi.2 Dağlardan güvenli evler yontuyorlardı.3 Derken, onları 

sabah vaktine girdiklerinde, o dayanılmaz çığlık yakalayıverdi.4 Buna rağmen 

kazandıkları şeyler, (uğrayacakları sondan kurtarmaya) onlara yetmedi.5 

Davet  

Semud (halkına da) kardeşleri Salih’i (gönderdik) Dedi ki: “Ey kavmim, Allah’a ibadet 

edin,sizin O’dan başka ilahınız yoktur.”6 “Sakınmaz mısınız?”7 “Gerçek şu ki, ben size 

gönderilmiş güvenilir bir peygamberim”8 “Artık Allah’tan korkup sakının ve bana itaat 

edin.”9 “O sizi yerden (topraktan) yarattı ve onda sizi ömür geçirenler kıldı. Öyleyse 

O’ndan bağışlanma dileyin, sonra O’na tevbe edin. Şüphesiz benim Rabbim, yakın olandır 

(duaları) kabul edendir.”10 “Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum.”11 “Siz 

burada güvenlik içerisinde mi bırakılacaksınız?”12 “Bahçelerin, pınarların içinde”13 “Ekinler 

ve yumuşak tomurcuklu can alıcı hurmalıklar arasında.”14 “Dağlardan da ustalıkla zevkli 
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evler, yontuyorsunuz.”15 “Artık Allah’tan korkup-sakının ve bana itaat edin.”16 “Ve 

ölçüsüzce davrananların emrine de itaat etmeyin.”17 “Ki onlar, yeryüzünde bozgunculuk 

çıkarmakta ve dirlik düzenlik kurmamaktadırlar (ıslah etmemektedirler.)”18 

Karşılıklı Konuşmalar 

Dediler ki: “Ey Salih, bundan önce sen içimizden kendisinden (iyilikler ve yararlılıklar) 

umulan biriydin. Atalarımızın taptığı şeylere tapmamızdan sen bizi engelleyecek misin? 

Doğrusu biz, senin bizi davet ettiğin şeyden kuşku verici bir tereddüt içindeyiz.”19 

(Salih) Dedi ki: “Ey kavmim, görüşünüz nedir söyler misiniz? Eğer ben Rabbimden 

apaçık bir belge üzerindeysem ve bana tarafından bir rahmet vermişse, bu durumda da 

O’na isyan edecek olursam Allah’a karşı bana kim yardım edecektir? Şu halde kaybımı 
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arttırmaktan başka bana (hiçbir yarar) sağlamayacaksınız.”20 

(Dediler ki:) “Bizden biri olan bir beşere mi uyacağız? Bu durumda gerçekten biz bir 

şaşkınlık (sapıklık) ve çılgınlık içinde kalmış oluruz.”21 “Zikr (vahy) içimizden ona mı 

bırakıldı? Hayır, o, çok yalan söyleyen kendini beğenmiş bir şımarıktır.”22  

“Onlar yarın, kimin çok yalan söyleyen kendini beğenmiş şımarık olduğunu bilip 

öğreneceklerdir.23 

Kavminin önde gelenlerinden büyüklük taslayanlar (müstekbirler) içlerinden iman 

edipte onlarca zayıf bırakılanlara (mustazaflara) dediler ki: 

“Salih’in gerçekten Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz?”  

Onlar: “Biz gerçekten onunla gönderilene inananlarız” dediler.24  

Büyüklük taslayanlar (müstekbirler de şöyle) dedi: “Biz de gerçekten sizin inandığınızı 

tanımayanlarız.”25 

Dediler ki: “Sen ancak büyülenmişlerdensin.”26 “Sen yalnızca bizim benzerimiz olan bir 

beşerden başkası da değilsin; eğer doğru sözlülerden isen bu durumda bir ayet (mucize) 

getir-görelim.”27 

Mucize  

 “Size Rabbinizden apaçık bir belge (mucize) gelmiştir.”28 “İşte bu bir dişi devedir; su 

içme hakkı (birgün) onundur; belli bir günün su içme hakkı da sizindir.”29 “Her su alış 

sırası (kiminse o) hazır bulunsun.”30 “Onu salıverinde Allah’ın arzında otlasın, ona bir 

kötülükle dokunmayın, sonra sizi acıklı,31 büyük bir günün azabı yakalar.32 

Son Uyarılar 

“(Allah’ın) Ad (kavminden) sonra sizi halifeler kıldığını ve sizi yeryüzünde (güç ve 



servetle) yerleştirdiğini hatırlayın. Ki onun düzlüklerinde köşkler kuruyor, dağlardan 

evler yontuyordunuz. Şu halde Allah’ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde bozguncular 

olarak karışıklık çıkarmayın.”33 “Ey kavmim, neden iyilikten önce kötülük konusunda 

acele davranıyorsunuz? Allah’tan bağışlanma dilemeniz gerekmez mi? Umulur ki, 

esirgenirsiniz.”34 

Dediler ki: “Senin ve seninle birlikte olanlar yüzünden uğursuzluğa uğradık.” Dedi 

ki: “Sizin uğursuzluğunuz Allah katında (yazılı)dır. Hayır, siz denenmekte olan bir 

kavimsiniz.”35 

Şehirde dokuzlu bir çete vardı, yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlar ve dirlik düzenlik 

bırakmıyorlardı.36 Kendi aralarında Allah adına and içerek, dediler ki: “Gece mutlaka ona 

ve ailesine bir baskın düzenleyelim, sonra velisine biz şahid olmadık ve gerçekten bizler 

doğruyu söyleyenleriz, diyelim.”37 Onlar, hileli bir düzen kurdu, bizde (onların hilesine 

karşı)  onların farkında olmadığı bir düzen kurduk.38 

Deveyi Öldürüyorlar 

Derken arkadaşlarını çağırdılar, o da bıçağını kapıp hayvanı ayağından yere devirdi.39 

Sonunda onu kestiler, ancak pişman oldular.40 Böylelikle dişi deveyi öldürdüler ve 

Rablerinin emrine karşı çıkıp (Salih’e de şöyle) dediler:  

“Ey Salih, eğer gerçekten gönderilen (bir peygamber) isen, vadettiğin şeyi getir 

bakalım.41 

(Onu öldürmelerine karşılık) (Salih) Dedi ki: “Yurdunuzda üç gün daha yararlanın. Bu 

yalanlanmayacak bir vaaddir.”42 “Ey kavmim, andolsun size Rabbimin risaletini tebliğ 

ettim ve size öğüt verdim. Ama siz, öğüt verenleri sevmiyorsunuz.43 



Azab 

Emrimiz geldiği zaman, tarafımızdan bir rahmetle Salih’i ve onunla birlikte iman 

edenleri o günün aşağılatıcı azabından kurtardık. Doğrusu senin Rabbin, güçlü, aziz 

olandır.44  

O zulme sapanları dayanılmaz bir ses sarıverdi de kendi yurtlarında diz üstü çökmüş 

olarak sabahladılar.45 Sanki orda hiç yaşamamışlar gibi. Haberiniz olsun; Semud (halkı) 

gerçekten Rablerine (karşı) küfretmişlerdi. Haberiniz olsun; Semud halkına Allah’ın 

rahmetinden uzaklık (verildi.)46 

Sonuç 

Semud (kavmin) de de (ayetler vardır.) Hani onlara:  

“Belli bir süreye kadar metalanıp yaralanın” denmişti.47 Ancak Rablerinin emrine 

başkaldırdılar; böylece bakıp dururlarken, onları yıldırım çarpıp yakaladı.48 Artık ne 

ayağa kalkmaya güç yetirebildiler, ne de yardım bulabildiler.49 

 

 


