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EY KAVMİM ( YÂ KAVMî)

  

Kur’an-ı Kerim-de peygamberler kendi kavimlerini peygamberliğin vazifelerinden olan
Tebliğ vazifesiyle sürekli uyarmış ve onları doğru yola irşad etmişlerdir.

  

      

  

Yapılan her türlü tehdit,zorluk ve ölüme karşı göğüs germişler,netice olarak sürekli hakkı
hakim kılmışlardır.

  

İşte Kur’an-ı Kerim-de peygamberlerin kavimlerine olan hitapları 52 yerde şöyle
geçmektedir:

  

-“Musa kavmine demişti ki: Ey kavmim! Şüphesiz siz, buzağıyı (tanrı) edinmekle
kendinize kötülük ettiniz. Onun için Yaradanınıza tevbe edin de nefislerinizi (kötü
duygularınızı) öldürün. Öyle yapmanız Yaratıcınızın katında sizin için daha iyidir. Böylece
Allah tevbenizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tevbeleri kabul eden ancak O’dur.” [1]

  

-“Bir zamanlar Musa, kavmine şöyle demişti: Ey kavmim! Allah’ın size (lütfettiği) nimetini
hatırlayın; zira O, içinizden peygamberler çıkardı ve sizi hükümdarlar kıldı. Alemlerde
hiçbir kimseye vermediğini size verdi.

  

Ey kavmim ! Allah’ın size (vatan olarak) yazdığı mukaddes toprağa girin ve arkanıza
dönmeyin, yoksa kaybederek dönmüş olursunuz.” [2]
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-“Güneşi doğarken görünce de, Rabbim budur, zira bu daha büyük, dedi. O da batınca,
dedi ki: Ey kavmim! Ben sizin (Allah’a) ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.” [3]

  

-“De ki: Ey kavmim! Elinizden geleni yapın! Ben de yapacağım! Yurdun (dünyanın)
sonunun kimin lehine olduğunu yakında bileceksiniz. Gerçek şu ki, zalimler iflah
olmazlar.” [4]

  

-“Andolsun ki Nuh’u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki: Ey kavmim! Allah’a kulluk
edin, sizin ondan başka tanrınız yoktur. Doğrusu ben, üstünüze gelecek büyük bir günün
azabından korkuyorum.” [5]

  

-“Dedi ki: "Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yoktur; fakat ben, âlemlerin Rabbi
tarafından gönderilmiş bir elçiyim.” [6]

  

-“Ad kavmine de kardeşleri Hûd’u (gönderdik). O dedi ki: "Ey kavmim! Allah’a kulluk
edin; sizin O’ndan başka tanrınız yoktur. Hâla sakınmayacak mısınız?" [7]

  

-“"Ey kavmim! dedi, ben beyinsiz değilim; fakat ben âlemlerin Rabbinin gönderdiği bir
elçiyim.” [8]

  

-“Semûd kavmine de kardeşleri Salih’i (gönderdik). Dedi ki: Ey kavmim! Allah’a kulluk
edin; sizin O’ndan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da,
size bir mucize olarak Allah’ın şu devesidir. Onu bırakın, Allah’ın arzında yesin, (içsin);
ona kötülük etmeyin; sonra sizi elem verici bir azap yakalar.” [9]

  

-“Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi: Ey kavmim! Andolsun ki ben size
Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim; fakat siz öğüt verenleri
sevmiyorsunuz.” [10]

  

-“Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı (gönderdik). Dedi ki: Ey kavmim! Allah’a kulluk edin,
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sizin ondan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir; artık ölçüyü,
tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin. Düzeltilmesinden sonra
yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha
hayırlıdır.” [11]

  

-“(Şuayb), onlardan yüz çevirdi ve (içinden) dedi ki: "Ey kavmim! Ben size Rabbimin
gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kâfir bir kavme nasıl acırım!"
[12]

  

-“Onlara Nuh’un haberini oku: Hani o kavmine demişti ki: "Ey kavmim! Eğer benim
(aranızda) durmam ve Allah’ın âyetlerini hatırlatmam size ağır geldi ise, ben yalnız Allah’a
dayanıp güvenirim. Siz de ortaklarınızla beraber toplanıp yapacağınızı kararlaştırın. Sonra
işiniz başınıza dert olmasın. Bundan sonra (vereceğiniz) hükmü, bana uygulayın ve bana
mühlet de vermeyin." [13]

  

-“Musa dedi ki: Ey kavmim! Eğer Allah’a inandıysanız ve O’na teslim olduysanız sadece
O’na güvenip dayanın.” [14]

  

-“(Nuh) dedi ki: Ey kavmim! Eğer ben Rabbim tarafından (bildirilen) açık bir delil
üzerinde isem ve O bana kendi katından bir rahmet vermiş de bu size gizli tutulmuşsa,
buna ne dersiniz? Siz onu istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayacak mıyız?

  

Ey kavmim! Allah’ın emirlerini bildirmeye karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum.
Benim mükâfatım ancak Allah’a aittir. Ben iman edenleri kovacak değilim; çünkü onlar
Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi, bilgisizce davranan bir topluluk olarak
görüyorum.

  

Ey kavmim! Ben onları kovarsam, beni Allah’tan (onun azabından) kim korur?
Düşünmüyor musunuz?” [15]

  

-“Âd kavmine de kardeşleri Hûd’u (gönderdik). Dedi ki: Ey kavmim! Allah’a kulluk edin.
Sizin O’ndan başka tanrınız yoktur. Siz yalan uyduranlardan başkası değilsiniz.
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Ey kavmim! Ben, ona (peygamberliğe) karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim
ücretim, beni yaratandan başkasına ait değildir. Hâla aklınızı kullanmıyor musunuz?

  

Ey kavmim! Rabbinizden bağış dileyin; sonra da O’na tevbe edin ki, üzerinize göğü
(yağmuru) bol bol göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Günah işleyerek (Allah’tan)
yüz çevirmeyin.” [16]

  

-“Semûd kavmine de kardeşleri Sâlih’i (gönderdik). Dedi ki: Ey kavmim! Allah’a kulluk
edin. Sizin O’ndan başka tanrınız yoktur. O sizi yerden (topraktan) yarattı. Ve sizi orada
yaşattı. O halde O’ndan mağfiret isteyin; sonra da O’na tevbe edin. Çünkü Rabbim
(kullarına) çok yakındır, (dualarını) kabul edendir.” [17]

  

-“(Sâlih) dedi ki: Ey kavmim! Eğer ben Rabbimden (verilen) apaçık bir delil üzerinde isem
ve O bana kendinden bir rahmet (peygamberlik) vermişse, buna ne dersiniz? Bu durum
karşısında O’na âsi olursam beni Allah’tan (O’nun azabından) kim korur? O zaman siz de
bana ziyan vermekten fazla bir şey yapamazsınız.

  

Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah’ın devesi. Onu bırakın, Allah’ın arzında yesin
(içsin). Ona kötülük dokundurmayın; sonra sizi yakın bir azap yakalar.” [18]

  

-“Lût’un kavmi, koşarak onun yanına geldiler. Daha önce de o kötü işleri yapmaktaydılar.
(Lût): "Ey kavmim! İşte şunlar kızlarımdır (onlarla evlenin); sizin için onlar daha temizdir.
Allah’tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin! İçinizde aklı başında bir
adam yok mu!" dedi.” [19]

  

-“Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı (gönderdik). Dedi ki: Ey kavmim! Allah’a kulluk edin!
Sizin için ondan başka tanrı yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Zira ben sizi hayır
(ve bolluk) içinde görüyorum. Ve ben, gerçekten sizin için kuşatıcı bir günün azabından
korkuyorum.
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Ve ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın; insanlara eşyalarını eksik vermeyin;
yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın.” [20]

  

-“Dedi ki: Ey kavmim! Eğer benim, Rabbim tarafından (verilmiş) apaçık bir delilim varsa
ve O bana tarafından güzel bir rızık vermişse buna ne dersiniz? Size yasak ettiğim
şeylerin aksini yaparak size aykırı davranmak istemiyorum. Ben sadece gücümün yettiği
kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam ancak Allah’ın yardımı iledir. Yalnız O’na
dayandım ve yalnız O’na döneceğim.

  

Ey kavmim! Sakın bana karşı düşmanlığınız, Nuh kavminin veya Hûd kavminin, yahut
Sâlih kavminin başlarına gelenler gibi size de bir musibet getirmesin! Lût kavmi de
sizden uzak değildir.” [21]

  

-“(Şuayb:) "Ey kavmim dedi, size göre benim kabilem Allah’tan daha mı güçlü ve değerli
ki, onu (Allah’ın emirlerini) arkanıza atıp unuttunuz. Şüphesiz ki Rabbim yapmakta
olduklarınızı çepeçevre kuşatıcıdır.

  

Ey kavmim! Elinizden geleni yapın! Ben de yapacağım! Kendisini rezil edecek azabın
geleceği şahsın ve yalancının kim olduğunu yakında öğreneceksiniz! Bekleyin! Ben de
sizinle beraber beklemekteyim." [22]

  

-“Bunun üzerine Musa, öfkeli ve üzüntülü olarak kavmine döndü. Ey kavmim! dedi,
Rabbiniz size güzel bir vaadde bulunmamış mıydı? Şu halde size zaman mı çok uzun
geldi, yoksa üstünüze Rabbinizin gazabının inmesini mi istediniz ki, bana olan vâdinizden
döndünüz?” [23]

  

-“Hakikaten Harun, onlara daha önce: Ey kavmim! demişti, siz bunun yüzünden sadece
fitneye uğradınız. Sizin Rabbiniz şüphesiz çok merhametli olan Allah’tır. Şu halde bana
uyunuz ve emrime itaat ediniz.” [24]

  

-“ Andolsun ki, Nuh’u kavmine gönderdik ve o: Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin için
O’ndan başka bir tanrı yoktur. Hâla sakınmaz mısınız? dedi.” [25]
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-“ Sâlih dedi ki: Ey kavmim! İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Allah’tan
mağfiret dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir.” [26]

  

-“ Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı gönderdik ve Şuayb: Ey kavmim! Allah’a kulluk edin,
ahiret gününe umut bağlayın, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın!
dedi.” [27]

  

-“ Derken şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. "Ey kavmim! dedi, bu elçilere
uyunuz!" [28]

  

-“ De ki: "Ey kavmim! Elinizden geleni yapın; doğrusu ben de yapacağım! Artık yakında
bileceksiniz!" [29]

  

-“ Ey kavmim! Bugün, yeryüzüne hakim kimseler olarak hükümranlık sizindir. Ama
Allah’ın azabı bize gelip çatarsa, kim bize yardım eder? Firavun: Ben size kendi
görüşümü söylüyorum ve yine size ancak doğru yolu gösteriyorum dedi.

  

İman etmiş olan dedi ki : "Ey kavmim! Doğrusu ben ben üzerinize önceki toplulukların
günü gibi, bir günün gelmesinden korkuyorum." [30]

  

-“ "Ey kavmim! Gerçekten sizin için o bağrışıp çağrışma gününden, korkuyorum.” [31]

  

-“ O iman eden kimse: Ey kavmim! dedi, siz bana uyun, sizi doğru yola götüreceğim.

  

Ey kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı, geçici bir eğlencedir. Ama ahiret, gerçekten
kalınacak yurttur.” [32]
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-“ Ey kavmim! Nedir bu hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz beni ateşe
çağırıyorsunuz.” [33]

  

-“ Firavun kavmine seslendi ve şöyle dedi: "Ey kavmim! Mısır mülkü ve altımdan akıp
giden şu ırmaklar benim değil mi? Hâla görmüyor musunuz?" [34]

  

-“ Bir zaman Musa kavmine: Ey kavmim! Benim, Allah’ın size gönderdiği elçisi olduğumu
bildiğiniz halde niçin beni incitiyorsunuz? demişti. Onlar yoldan sapınca, Allah da
kalplerini saptırmıştı. Allah, fâsıklar topluluğunu doğru yola iletmez.” [35]

  

-“ "Ey kavmim dedi,ben sizin için açık bir uyarıcıyım" [36]

  

-“ (Bana ibadet etmesi için) Musa’ya otuz gece vade verdik ve ona on gece daha ilâve
ettik; böylece Rabbinin tayin ettiği vakit kırk geceyi buldu. Musa, kardeşi Harun’a dedi ki:
Kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yoluna uyma.” [37]

  

-“ Peygamber der ki: Ey Rabbim! Kavmim bu Kur’an’ı büsbütün terkettiler.” [38]

  

-“ Nuh: Rabbim! dedi, kavmim beni yalancılıkla suçladı.” [39]

  

-“ Ona: Cennete gir" denilince. "Keşke, dedi, kavmim bilseydi!" [40]

  

-“ (Sonra Nuh:) Rabbim! dedi, doğrusu ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim.” [
41]
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[1]  Bakara.54.

      

[2]  Mâide.20-21.

      

[3]  En’am.78.

      

[4]  En’am.135.

      

[5]  A’raf.59.

      

[6]  A’raf.61.

      

[7]  A’raf.65.

      

[8]  A’raf.67.

      

[9]  A’raf.73.

      

[10]  A’raf.79.

      

[11]  A’raf.85.

      

[12]  A’raf.93.
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