
2.4. Hz. Lut (a.s) Kur’an Kıssaları Ali BULAÇ’ın mealinden 

Tayfun NASUHBEYOĞLU tarafından derlenmiştir. 

Giriş 

Lut kavmi de gönderilen (peygamber)leri yalanladı.1 Hani onlara kardeşleri Lut 

“Sakınmaz mısınız?” demişti.2 “Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir 

peygamberim.”3 “Artık Allah’tan korkup-sakının ve bana itaat edin.”4 “Buna karşılık ben 

sizden bir ücret istemiyorum; benim ücretim yalnızca alemlerin Rabbine aittir.”5 

“Doğrusu siz ölçüyü aşan (azgın) bir kavimsiniz.”6 “Göz göre göre7 sizden önce 

alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız çirkinliği mi yapıyorsunuz?”8 “Gerçekten siz 

kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz.”9 “Hayır, siz (yaptığı şeyi) bilmeyen 

bir kavimsiniz.”10 “Rabbinizin sizler için yaratmış bulunduğu eşlerinizi bırakıyorsunuz. 

Hayır, siz sınırı çiğneyen bir kavimsiniz.”11 

Kavminin Cevabı 

O’nun kavminin cevabı: “Lut ailesini kendi şehrinizden sürüp çıkarın. Temiz kalmak 

isteyen12 ve çokça temizlenen insanlarmış demekten başka olmadı.13  

(Devamla) “Ey Lut, eğer (bu söylediklerine) bir son vermeyecek olursan, gerçekten 

(buradan) sürülüp çıkarılanlardan olacaksın.”14  
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(Lut) Dedi ki: “Gerçekten ben sizin bu yapmakta olduğunuza öfke ile karşı 
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olanlardanım.”15 “siz (yine de) erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve bir araya 

gelişlerinizde çirkinlikler yapacak mısınız?”  

Bunun üzerine kavminin cevabı yalnızca “Eğer doğru söylemekte isen, bize Allah’ın 

azabını getir” demek oldu.16 

(Lut) dua ederek) Dedi ki: “Rabbim, fesat çıkarmakta olan bu kavme karşı bana 

yardım et.”17 “Rabbim, beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarından kurtar.”18  

Konuklar 

Sana İbrahim’in ağırlanan konuklarının haberi geldi mi?19 Hani, onun yanına 

girdiklerinde:  

“Selam” demişlerdi.  

O da “Selam” demişti. “(Haklarında bilgim olmayan) Yabancı bir topluluk.”20  

Hemen (onlara) sezdirmeden ailesine gidip, çok geçmeden semiz21 kızartılmış bir 

buzağı getirdi.22 

Derken onlara yaklaştırıp (önlerine sürdü): “Yemez misiniz?” dedi.23 (Onlar yemeyince) 

Bunun üzerine onlardan içine bir tür korku düştü. “Korkma” dediler.24 “Biz Lut kavmine 

gönderildik.”25 

Karısı da ayaktaydı, bunun üzerine güldü. Bizde ona26 bilgin bir erkek çocuk27 (olan) 

İshak’ı, İshak’ın arkasından Yakub’u müjdeledik.28 

(İbrahim) Dedi ki: “Bana ihtiyarlık gelip çökmüşken mi müjdeliyorsunuz? Beni ne ile 

müjdelemektesiniz?”29   

Dediler ki: “Seni gerçekle müjdeledik; öyleyse umut kesenlerden olma.”30 Dedi ki: 

“Sapıklar dışında Rabbinin rahmetinden kim umut keser?”31 



Böylece karısı çığlıklar kopararak geldi ve yüzüne vurarak:32 “Vay bana” dedi. “Ben 

kocamış33 kısır34 bir kadın iken doğuracak mıyım? Gerçekten bu, şaşırtıcı bir şey!”35  

Dediler ki: “Allah’ın emrine mi şaşırıyorsun? Allah’ın rahmeti ve bereketleri sizin 

üzerinizedir, ey ev halkı, şüphesiz O, övülmeye layık olandır, Mecid’dir.36 “Hüküm ve 

hikmet sahibi olandır, bilendir.”37  

(İbrahim) Dedi ki: “Şu halde sizin asıl isteğiniz nedir ey elçiler?”38  

Dediler ki: “Gerçek şu ki biz, suçlu-günahkâr bir kavme gönderildik.”39 “Üzerlerine 

çamurdan (iyice setleşip kaskatı kesilmiş) taşlar yağdırmak için.”40 “(Ki bu taşların her 

biri) Rabbinin katında ölçüyü taşıranlar için (herbiri ayrı ayrı) işaretlenmiştir.”41 Gerçek 

şu ki, biz bu ülke halkını yıkıma uğratacağız. Çünkü onun halkı zalim oldular.42 

Dedi ki: “Onun içinde Lut da vardır.  

Dediler ki: “Onun içinde kimin olduğunu biz daha iyi bilmekteyiz. Kendi karısı dışında, 

onu da ailesini de muhakkak kurtaracağız. O, karısı arkada kalacak olanlardandır.43 

İbrahim korku gittiği ve ona müjde geldiği zaman, Lut kavmi konusunda bizimle çekişip 

tartışmalara giriyordu.44  

Doğrusu İbrahim, yumuşak huylu, oldukça duyarlı ve gönülden (Allah’a) yönelen 

biriydi.45 

“Ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü gerçek şu ki, Rabbinin emri gelmiştir ve gerçekten 

onlara geri çevrilmeyecek bir azab gelmiştir.46 

Elçiler Lut’a Geliyor 

Böylelikle elçiler Lut ailesine geldiklerinde47 (Lut) Dedi ki: “Sizler gerçekten tanınmamış 

bir topluluksunuz.48  



Lut onlardan dolayı kaygılandı, göğsünü bir sıkıntı bastı ve: “Bu oldukça zorlu bir gün” 

dedi.49 Ve bundan dolayı içi daraldı.  

Dediler ki: “Korkuya düşme ve hüzne kapılma, karın dışında, seni de aileni de 

muhakkak kurtaracağız. O ise arkada kalacak olanlardandır.”50 “Şüphesiz biz fasıklık 

yapmalarından dolayı bu ülke halkının üstüne gökten iğrenç bir azab indireceğiz.”51 

İğrenç Halk 

Şehir halkı birbirlerine müjdeler vererek52 ona doğru koşarak geldi; onlar daha 

önceden kötülükler işlemekteydiler.53  

(Lut onlara) “Bunlar benim konuğumdur, beni utandırıp-dillere düşürmeyin” dedi.54 

Allah’tan korkup sakının ve beni küçük düşürmeyin.”55 

Dediler ki: “Biz seni ‘herkesin işine karışmaktan’ alıkoymamış mıydık?”56  

Dedi ki: “Eğer yapmak istiyorsanız, işte bunlar benim kızlarım (nikâhlayın).57 Bunlar 

sizler için daha temizdir. Artık Allah’tan  korkun ve beni misafirim önünde küçük 

düşürmeyin. İçinizde hiç aklı başında adam yok mu?”58 

Ömrüne and olsun ki, onlar, sarhoşlukları içinde kör ve sersemdiler.59  

Dediler ki: “Andolsun, senin kızlarınla bir işimiz olmadığını biliyorsun; doğrusu ne 

istediğimizin farkındasın.60  

Dedi ki: “Size yetecek gücüm olsaydı veya sağlam bir yere sığınabilseydim.”61 

Azab Geliyor 

(Elçiler) Dediler ki: “Ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana kesin olarak 

ulaşamazlar. Gecenin bir parçasında ailenle birlikte yürü (yola çık) sakın, hiçbiriniz dönüp 

arkasına bakmasın; fakat senin karın başka. Çünkü onlara isabet edecek olan, ona da 



isabet edecektir. Onlara vadolunan (azab) sabah vaktidir. Sabah da yakın değil mi?”62  

Bu arada, mü’minlerden orda kim varsa çıkardık.63 Ne var ki orada; Müslümanlardan 

olan bir evden başkasını da bulamadık.64 

Derken, tan yerinin ağarma vaktine girdiklerinde onları (o korkunç ve dayanılmaz) 

çığlık yakalayıverdi.65 Ve üzerlerine bir yağmur yağdırdık; uyarılıp-korkutulanların 

yağmuru ne kadar da kötü.66 Anında (yurtlarının)67 üstünü altına çevirdik ve üzerlerine 

balçıktan pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdık.68 Rabbinin katında belli bir biçime 

sokulmuş damgalanmış olarak. Bunlar zalimlerden uzak değildir.69 Suçlu günahkârların 

uğradığı sona bir bak.70 Elbette bunda derin bir kavrayışa sahip olanlar için71 bir ayet ve 

orada acıklı bir azabtan korkanlar için bir ayet bıraktık.72 O (şehirde) gerçekten bir yol 

üstünde (hala) durmaktadır.73 Elbette, bunda iman edenler için gerçekten ayetler 

vardır.74 

Sonuç  

Lut kavmi de uyarıları yalanladı.75 Biz de onların üzerine taş yağdıran bir kasırga 

gönderdik. Yalnız Lut ailesini (bu azabtan ayrı tuttuk) onlar seher vakti kurtardık.76 

Tarafımızdan bir nimet olarak. İşte biz şükredenleri böyle ödüllendiririz.77 Oysa andolsun, 

zorlu yakalamamıza karşı onları uyarmıştı. Fakat onlar, bu uyarıları kuşkuyla karşılayıp-

yalanlamakta direttiler.78 

Andolsun onlar, onun konuklarından da murad almak için baskı yaptılar. Biz de onların 

gözlerini silip kör ettik. “İşte azabımı ve uyarıp-korkutmamı tadın.”79 

Andolsun onları bir sabah vakti erkenden üzerlerinde kararını kılmış bir azab yakalayıp-

bastırıverdi.80 



Şimdi azabımı ve uyarıp-korkutmamı tadın.81 

 

 


