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YENİ BİR DÜNYANIN KUR'ÂNÎ UMDELERİ 

 
Ahmet Sait SICAK * - Necmettin ÇALIŞKAN ** 

 

ÖZET 

İnsanın bireysel hayatında birçok köklü değişimi meydana getiren 
İslam dini aynı şekilde topyekûn toplum için de bu değişimi mü’minlere 

bir yükümlülük olarak tanımlamıştır. Hatta bireyin sosyal yönüne asırlar 

önce dikkat çeken İslam, bireyin kendi içindeki değişimi toplumun 

değişimine bağlamış kişinin İslam’ı tam olarak yaşayabilmesi için ferdi 

kulluğun ardından ictimaî kulluğu öne çıkartmıştır. Böylelikle Yarattığını 
En İyi Bilen’in en büyük hediyesi olan İslam, insanı fıtrî ve aslî olana 

davet ederek yeni bir dünyanın da temellerini atmış olmaktadır.  

Yeni bir dünyanın Kur'ânî umdelerini bulmayı hedefleyen bu 

tebliğde ilk olarak Kur'ân-ı Kerîm’de kullanılan ve topluluk anlamını ifade 

eden kökler tespit edilmeye çalışılmıştır. Kur'ân lügatları, garîbu’l Kur'ân, 

eşbâh ve’n-nezâir, müterâdifât, ezdâd, furûku’l-luğa ve ilgili literatür 
araştırılarak elde edilen otuz küsur kökün çeşitli şekildeki toplulukları 

ifade etmek için Kur'ân’da kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu kökler 

kullanıldıkları bağlama göre pozitif, negatif ve nötr değerleri 

yansıtmaktadır. Her bir kök, etimolojik yapısı ve içinde bulunduğu 

bağlamla birlikte ele alındığında, insanlık için yepyeni bir toplumun 
temellerinin atılmasına vesile olacak birçok ilke ve mesajın Kur'ân 

âyetlerinde yer aldığı görülmektedir. Bu köklerden herhangi birinin 

Kur'ân’daki kullanımının tez konusu çapında bir araştırmayı gerektirdiği 

hem pratik hem de teori adına açık ve müsecceldir. Bununla birlikte 

konunun hacminin genişliğine rağmen Kur'ân'da topluluk kavramının 

yerilen ve övülen yönleri, verilen ilke ve mesajlar özelinde hedef topluluk 
ve dolayısıyla dini hareket olgusunun Kur'ân’daki işlenişi tebliğ hacminin 

elverdiği ölçüde şeçilen kökler üzerinden bu araştırmada yansıtılmaya 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kur'ân-ı Kerîm, Yeni bir dünya, Topluluk, 

Toplum, Yakınanlam, Nüans, Furûk 

 

 

 

 

                                                 
* Yrd. Doç. Dr. MKU İlahiyat Fakültesi Tefsir, El-mek: ahsa99@hotmail.com 
** Yrd. Doç. Dr. MKU İlahiyat Fakültesi Tefsir, El-mek: ncaliskan@beyza.net 

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.


172            Ahmet Sait SICAK - Necmettin ÇALIŞKAN  

 

Turkish Studies 
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 

Volume 12/8 

THE QURANIC PRINCIPLES OF A NEW WORLD 
 

ABSTRACT 

The religion of Islam which brought many radical changes to 

human's individual life, submitted this change for the society as total 

same way and defined these as a responsibility to the believers. Even 

Islam which draws attention to the social aspect of the individual, 

attributed the change in the self individual to the change of the society 

and highlighted the social servitude after the individual servitude for 
living of the person the Islam completely. Thus, Islam which is the 

greatest gift of "One who knows best what He has created", is founded a 

new world by inviting the human to the essential and natural. In this 

article which aims to find out the Qur’anic principles of a new world, It 

first determines the lexical roots used in the Qur’an which signify the 
sense of community. It is determined that about forty roots—identified 

through a survey in the Qur’anic dictionaries and the literature on gharib 

al-Qur’an (its rare words), al-ashbah wa al-nazair (similar and ambiguous 

words), al-mutaradifat (synonyms), al-azdad (antonyms), and furuq al-

lugha (linguistic differences)—are used in the Qur’an to denote 

communities in various ways. These roots reflect neutral, positive and 
negative values in the context of where they are used. It figures out that, 

processing each basis in the Qur’an, when dealt within the context, have 

a lot of principles and messages which conduce toward to “found the 

basis of a brand new community" for the humanity. It is clear and 

registered behalf of the theory and practic that using any of these roots 
in the Qur’an requires a research as a thesis subject extent. In addition 

to this, despite the wideness of extent of the subject in this research there 

will be tried to reflect processing of the case of term of the aimed 

community specified to praised and reviled aspects in the Qur’an and 

thereby processing of the case of the religious movement in the Qur’an at 

the extent of the permission of the content of the article. 

 

STRUCTURED ABSTRACT  

The religion of Islam brings many radical changes to one’s 
individual life, and likewise, it identifies the social change as a 

responsibility of believers. Having drawn attention to the individual’s 

social aspect centuries ago, Islam correlates the inner change of the 

individual to the change of the society (al-Anfal, 8/53; al-Ra’d, 13/11) 

and emphasizes the social worship to God after the individual one so that 
one may practice Islam in a fullest sense (al-Fatiha, 1/5 ff.). In this way, 

Islam, which is the greatest gift (al-Maida, 5/3) of the One who knows 

best what He has created (al-Mulk 67/14), calls man to what is innate 

and essential and thus laying the foundations of a new world. 

The concept of “a new world” entails that Muslims act collectively 

and thus it seeks the goal of becoming Muslim not only at individual but 
also at societal level. The purpose of the concept is to change the world 

order, which is currently based on injustice, and establish a new world 

that would rest upon justice. 
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This article aims to identify the Qur’anic principles of the said 
purpose. It first determines the lexical roots used in the Qur’an which 

signify the sense of community. It is determined that about forty roots—

identified through a survey in the Qur’anic dictionaries and the literature 

on gharib al-Qur’an (its rare words), al-ashbah wa al-nazair (similar and 

ambiguous words), al-mutaradifat (synonyms), al-azdad (antonyms), and 

furuq al-lugha (linguistic differences)—are used in the Qur’an to denote 
communities in various ways. 

As far as we see, the lexical roots taking place in the Qur’an that 
denote the sense of community, integrity, and group are:  جبل  -أيك  -أمم  -أبل

طوف  -صه   -ص ر  -شرع  -ش ذم  -سرر   -سربط  -زم   -رهط  -ربب  -حشر   -ثبى -ثلل  -ثقل  -جند  -جمع  -

-لبد  -قوم  -ق ن  -قدد  -فوج  -فزع  -ف ق  -فأو&فأي  -عنق  -عضر&&عضو  -عزو& عزي  -عشر   -عصرب -

وزع –ورد  -وفررررد  -نف   -مر   . Through parameters such as the central, most 

frequent, less frequent, and moderately remarkable terms, we have 

selected five roots, out of these 38, which would reflect the Qur’anic 

concept of community, and examined them with their etymological 

structures and contexts. As a result, it is observed that the way of these 

five roots being taken up in the Qur’an bears many principles and 
messages, for humanity, which would serve to “establish the foundations 

of a brand-new world.” These messages and principles are concisely as 

follows: 

1- In the use of the root جرررررمرررررع in the Qur’an in the sense of 

community, it is inferred that, in the society of a new world, becoming a 
unified community is not the only goal even though one of the most 

important. In fact, the Qurayshite idolaters had thought they would 

become victorious since they were a unified community (al-Qamar, 

54/44), but, as the Qur’an states, they were defeated and had to beat a 
retreat (al-Qamar, 54/45). Therefore, it is fair to say that, the word   اْلَجْمع 

in the verse ( َ  ب ر ْهَزم  اْلَجْمع  َوي َوللوَن الدل  is a sheer concept and, as a fact not (سررررررَ

enriched with the Qur’anic principles, does not take place among the 

goals of the society of a new world.  

2- The Qur’anic use of the root أبل in the sense of community draws 

attention to the fact that even birds, which are considered in Islamic 

religion as non-rational creatures, fight in God’s cause like organized 

troops and in a certain order. The groups who would form the society of 
a new world are required, as rational creatures, to act in order. 

 A couple of points draw attention in the Qur’anic use of this قوم -3

noun: 

a- The word qawm is used with possessive suffix.  

b- Qawm takes place in noun phrases and adjective clauses. 

c- There is such a general statement as “for every people” (al-

Ra’d, 13/7) in one occasion. 

The messages revealed in the use of the word qawm with possessive 

suffix and pronouns: Every person is responsible for the community in 

which he/she exists. The quality of belonging to the same people or, in 

other words, of being from their within, having shared values, and the 
fact of trustworthiness along with familiarity should be used actively in 
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tabligh or communicating the religious message and in the construction 
of the Islamic society. 

In many occasions in the Qur’an, the noun qawm is mentioned 

together with such qualities as reasoning people, thinking people, etc. 

This indicates that, beyond the ideals of becoming many, staying 

together, and sharing the same values, what is important is to be unified 

upon the good and beautiful, to share the true values, as well as not to 
be in company with the wrong and not to be unified upon the false. 

Taking into consideration the four basic meanings of the statement 
of “ ْنِذٌر َولِك لِّ قَْوٍم هَ  اداِنََّما اَْنَت م  ” (al-Ra’d, 13/7), it is God who will essentially guide 

societies to the truth. The leaders of societies can only be those who warn 

(Hud, 11/12; al-Fatir, 35/23; al-Ghashiya, 88/21). There will be a leader 
for every society to guide them to truth (cf. al-Isra, 17/15; al-Isra, 17/71). 

God sent a warning messenger to every society (al-Fatir, 35/24). And 

Prophet Muhammad is the one who warns and guides all societies to the 

right path (cf. al-Ahzab, 33/21). 

4- The messages and principles determined in the Qur’anic use of 
the root فررررأو&فررررأي in the sense of community: Neither the quantitative 

multitude is the essence of success, nor does being less in number mean 

failure. The community of believers whom a true leader encourages with 

realities and who have attained God’s utmost providence thanks to their 

patience, have defeated, and will do so, many communities superior in 

number, in proportion to the strength of their faith (al-Baqara, 2/249; al-
Anfal, 8/65). 

5- The messages and principles determined in the Qur’anic use of 
the root ثلل : The noblest, in God’s sight, of the society that would be 

established are the leading group who establish such a unity for the first 

time (al-Waqi’a, 56/10-13). Those who serve for the first establishment of 

the Islamic society, as encouraged by the good news they have received, 
should respond with patience all problems and difficulties they face and 

should motivate themselves to be steadfast in their work. The Qur’an 

praises not those who are prior in temporal terms, but those who follow 

the truth in the first place and who pass others, and even themselves, in 

this regard. The fact that, throughout history, many of those who came 
first might have gone astray is pointed out as a warning to the first ones 

who form the ideal society. 

The evaluation of all of the determined roots, not only these five, in 

terms of etymological analysis and their contexts in their respective 

verses, chapters and in the whole of the Qur’an, is significant in order to 

determine the foundations of the Islamic society and to direct the society 
in which Muslims live to the Qur’anic principles. Therefore, each of these 

roots used in the Qur’an and denoting the sense of community should be 

researched as a subject of a dissertation, for the purpose of identifying 

the Qur’anic principles of the Islamic society and a new world that would 

be established. 

Keywords: the Holy Quran, A new world, community, society, 

Synonym, close meaning, nuance, furuq. 
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GİRİŞ 

İnsanın bireysel hayatında birçok köklü değişimi meydana getiren İslam dini aynı şekilde 

topyekûn toplum için de bu değişimi mü’minlere bir yükümlülük olarak tanımlamıştır. Hatta bireyin 

sosyal yönüne asırlar önce dikkat çeken İslam, bireyin kendi içindeki değişimi toplumun değişimine 

bağlamış (Enfâl, 8/53; Râd, 13/11) kişinin İslam’ı tam olarak yaşayabilmesi için ferdi kulluğun 

ardından ictimaî kulluğu öne çıkartmıştır (Fâtiha, 1/5 vd.). Böylelikle Yarattığını En İyi Bilen’in 

(Mülk, 67/14) en büyük hediyesi olan İslam (Mâide, 5/3), insanı fıtrî ve aslî olana davet ederek 

(Okşar, 2016, c. II, s. 140) yeni bir dünyanın da temellerini atmış olmaktadır.  

Müslümanların birlikte hareket etmesini böylelikle sadece ferd olarak değil toplum olarak da 

Müslüman olmayı hedefleyen “yeni bir dünya” kavramı hali hazırdaki zulüm üzerine kaim olan 

dünya düzenini değiştirerek yerine adalet üzerinde yükselen yeni bir dünyayı kurmayı 

amaçlamaktadır. 

 Söz konusu amacın Kur'ânî umdelerini tespiti hedefleyen bu makalede ilk olarak Kur'ân-ı 

Kerîm’de kullanılan ve topluluk anlamını ifade eden kökler tespit edilmeye çalışılmıştır. Kur'ân 

lügatları, garîbu’l Kur'ân, eşbâh ve’n-nezâir, müteradifât, ezdâd, furûku’l -luğa ve ilgili literatür 

araştırılarak elde edilen yaklaşık kırk kökün çeşitli şekildeki toplulukları ifade etmek için Kur'ân’da 

kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu kökler kullanıldıkları bağlama göre pozitif, negatif ve nötr değerleri 

yansıtmaktadır. Her bir kök içinde geçtiği bağlamla birlikte ele alındığında, insanlık için yepyeni bir 

toplumun temellerinin atılmasına vesile olacak birçok ilke ve mesajın Kur'ân âyetlerinde yer aldığı 

görülmektedir. Bu köklerden herhangi birinin Kur'ân’daki kullanımının tez konusu çapında bir 

araştırmayı gerektirdiği hem pratik hem de teori adına açık ve müsecceldir (Bkz. Uzun, 2002; Öz, 

2006; Ulus, 2007; Saka, 2008). Bununla birlikte konunun hacminin genişliğine rağmen tespit edilen 

köklerin birkaçından oluşturulacak örneklemle Kur'ân'da topluluk kavramının yerilen ve övülen 

yönleri özelinde islamî toplumun Kur'ân’daki işlenişi bir makalenin elverdiği ölçüde yansıtılmaya 

çalışılacaktır.  

Literatür taramasında; Kur'ân'da topluluk anlamına gelen yakınanlamlı kelimelerin belli 

sınırlandırmalarla tespit edildiği görülmektedir. Muterâdifâtü’l-Kur'ân adlı eserin sahibi 

Abdurrahman Kilânî (َجْمع), (َرْهط), (ِش ِذَمة), (ْصبَة ْمَ ة) ,(فِْ قَة) ,(فِئَة) ,(طَائِفَة) ,(ع   ,(ِعِزْين) ,(ث لّة) ,(ِحْزب) ,(ز 

 kelimeleriyle 14 ayrı kökü eserinde ele almaktadır (Kilanî, 2009, s. 387-391) (ا مَّة) ve (ثَقَََلن) ,(َمْعَش )

Konulu tefsir ve kavram tefsiri alanında yapılmış birçok tezde de bu ve benzeri köklerin Kur'ân'da 

toplum anlamı ifade eden kökler/kelimeler başlığıyla incelendiği görülmektedir. Sözkonusu tezler 

genel itibariyle yakın anlamlı bu kelimelerin kısaca sözlük anlamlarının verilmesi, sonrasında ise bu 

köklerin Kur'ân'da kullanımının gösterilmesi şeklinde ilgili kökleri incelemektedirler (Öz, 2006, s. 

33-49; Ulus, 2007, s. 11-20; Saka, 2008, s. 17-25). “Kur'ân'da Ümmet Kavramı” adlı tezde ise 

toplumla ilgili kavramların sözkonusu incelemelerine yer verilirken bu kavramlar 1-ıztırarî 2-ihtiyarî 

(dinî/ahlakî) topluluklar şeklinde bir kategorizasyona tabi tutulmuştur (Uzun, 2002, s. 114-130). 

Yapılan ön çalışmalar sonucunda sözkonusu eserlerin hem Kur'ân'da toplum yakın anlamlılarının 

tam olarak tespiti açısından hem de bu köklerin Kur'ân'da yeni bir dünyanın te’sisi ve islami 

toplumun inşası olguları bağlamında nasıl mesajlar verdiği ve hangi prensipleri içerdiği söz konusu 

edildiğinde birçok eksiklik taşıdığı görülmüştür. Bu sebeple literatürde eksikliği görülen bu konunun 

“Yeni Bir Dünyanın Kur'ânî Umdeleri” başlığıyla ele alınması planlanmaktadır. 

Bu çalışmaya öncelikle Kur'ân'da toplum yakınanlamlılarını tespit etmekle başlandı. 

Bunların tespitinde bulunurken öncelikli olarak Arap dilinde terâdüfle ilgili yazılmış veya müterâdif 

lafızlara çokça yer veren mu'cem ve elfâz kitapları, toplumla mutekârib olan lafızların bulunmasına 

yardımcı olması gayesiyle incelendi. Ardından toplum yakınanlamlılarını tespit için, bir şeyin 

karşıtının karşıtı, ya kendisi ya da kendisinin çok yakını olacağı fehvasıyla ezdâd kitaplarında 
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toplumun karşıt anlamı olan fert, birey, yalnızlık, teklik, biriciklik karşıt anlamlıları bulundu. Toplum 

ve fert konusuyla ilgili yazılmış eserler incelendi. Yine toplum yakınanlamlılarını tespit için; "her 

şey yakınanlamlısıyla açıklanır" kaidesince toplumun tefsirlerde, mu'cem ve kamuslarda hangi 

lafızlarla açıklandığını araştırılıp özellikle Arapçadan diğer dillere tercüme edilen lügatlarda taramak 

suretiyle toplum yakınanlamlılarına ulaşıldı. Tespit edilen toplum yakınanlamlıları; bir taraftan 

tefsirlerden, bir diğer taraftan Arap dilinin önemli lügatlerinden taranarak, Kur'ân'da ve hadislerdeki 

kullanımları da incelenerek tam manaları ortaya konmaya çalışıldı. Ardından bu lafızlar kendi 

aralarında alt gruplara ayrılarak aralarındaki farklar verilmeye gayret gösterildi. Lafızların farkları 

tespit edilirken; lügat ve tefsirlerden yararlanmakla beraber, lafızların Kur'ân'da ve hadislerde 

kullanımından, furûk kaynaklarından, furûk kaynaklarındaki farkları tespitte kullanılan 

yöntemlerden ve açıklamalardan da faydalanıldı (Bu ve benzeri yakın anlamlıları tespit metodu ve 

ilgili literatür için bkz. Kara, 2009, s. 47-54; Demir, 2013, s. 3-4). 

Tespit edebildiğimiz kadarıyla Kur'ân-ı Kerîm’de bulunan ve topluluk, birlik, grup vb. 

anlamları ifade eden kökler; سبط - زم  - رهط - ربب - حش  -ثبى - ثلل - ثقل - جند - جمع - جبل - أيك - أمم - أبل - 

-عصب - طوف - صه  - ص ر - شرع - ش ذم - سر  عش   عضو&عض& - عزو& عزي -   - فزع - ف ق - فأو&فأي - عنق - 

 kökleridir. Elbette bu köklerden birçoğu direkt olarak وزع - ورد - وفد - نف  - م - لبد - قوم - ق ن - قدد - فوج

tanımlanan toplum ve topluluk gibi anlam alanlarının dışında farklı anlam alanlarına da sahiptirler. 

Hatta Kur'ân'da geçen bu köklerden bazıları toplum ve topluluk anlamlarına gelseler de Kur’ân’da 

bu anlamlarının dışında kullanılmışlardır. Bu sebeple Kur'ân özelinde tespit edilen 38 kök yeni bir 

tasnifle azaltılıp çoğaltılabilir. Bu araştırma mezkur 38 kökle sınırlandırılmıştır. 

Topluluk anlamındaki her bir kökün yanısıra Kur'ân'daki tüm çoğul zamirler ve cem’ 

kalıpları da Kur'ân'da topluluk ve toplum açısından ayrı bir çalışmanın konusu olacak şekilde 

incelenmelidir. Böylelikle hacimli bir çalışma konusunu teşkil eden Kur'ân'da topluluk olgusunu ele 

alan bu araştırmada hem kapsam hem de yapılabilirlik açısından bir kısıtlamaya gidilmesi gerekti. 

Bu sebeple planlanan çalışma direkt olarak bir topluluk için kullanılan köklerle sınırlandırılmış oldu. 

Bu çalışmadaki her bir kök kapsamlı bir inceleme ile ayrı birer araştırma konusu olabilecek 

bir hüviyete sahip olduğu için makalenin kapsam ve sınırları belirlenirken “en az kökle Kur'ân'daki 

toplum kavramı en güzel nasıl yansıtılabilir”in cevabı arandı. Bunun için tespit edilen 38 kök 

içerisinden 

 

1- Sözlük anlamı açısından topluluk ve toplum kelimelerinin merkez anlam kökünü 

oluşturan جمع  

2- Kur'ân'da en çok tekrar eden topluluk anlamını taşıyan قوم 

3- Tespit edebildiğimiz kadarıyla hem daha önce yapılan araştırmalarda Kur'ân'da topluluk 

kavramı özelinde incelenmemiş olan hem de Kur'ân'da topluluk kavramı sözkonusu 

edildiğinde Kur'ân kültürü açısından en son akla gelebilecek bir kök olan أبل 

4- Kur'ân'da topluluk kavramı konulu araştırmalarda genellikle ele alınan fakat çalışmanın 

odak noktası haline gelmeyip ikincil bir kavram olarak araştırmada yer bulan فأو&فأي ve 

 ثلل

köklerinin kullanılması kararlaştırıldı. Böylelikle Kur'ân'daki merkez toplanma ve birleşme 

kavramı ele alınmış olduğu gibi en uç noktadaki bir kullanımda gözden kaçmamış, en çok 

kullanılandan ortalama bir kullanım sayısına sahip olan köke kadar tüm topluluk anlamına sahip 

köklerin Kur'ân'daki kullanımlarının İslamî toplum, Müslümanların birliği ve sosyal yapılarının 

inşası için önemli prensiplere kaynaklık edeceği gösterilmeye çalışıldı. 
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1- جمع   

İlk dönem sözlüklerde kendi ile tanımlanacak kadar temel, açık ve seçik olarak bilinen bir 

fiil olan جمع insanların adet ve miktar olarak çokluğu; erkekler için yaratılışça toplu, sakalı düzgün 

ve gençliğin zirvesinde olmak; vücudun birleşme noktası olması açısından baş; namaz için toplanılan 

yer; insanların toplandığı gün; müzdelifede iki vakit namazı birleştirmek; bir avuç dolusu vermek ve 

avucunu birleştirerek vurmak; ağacın tomurcuklarının bir bölgede toplanması; kadının hamile 

olduğunu belirtme, nikâhtan kinaye olarak birleşmek gibi manaları taşıyan formların kökünü 

oluşturmaktadır (Ferâhidî, t.y., c. I, s. 239-240). Ayırmanın zıddı olan bu kelime, bir şeyi diğer bir 

şeye eklemek manasındadır. Bir kavmin sevinç ya da husumet için toplanması, bir işi yapmaya 

azmetme, farklı yerlerden bir şeyi birleştirmek, Minâ günleri, dalâlete düşme korkusuyla 

ayrılmaksızın bir yerde toplanma ve kelepçe de bu kökten türeyen isim ve fiillerin manaları 

arasındasır (İbn Dureyd, 1987, c. I, s. 483-484). Bir işe hazırlanmak ve azmetmek, para kazanmak, 

birçok bölümden oluşan bir işi düzenli bir şekilde yönetmek, çalınmasından korkulan farklı 

yerlerdeki develerin bir araya getirilmesi, bir daha parçalanmayacak şekilde birleştirmek, kurumak, 

arzın sel sularını birleştirmesi, yağmurun yerzüzünü kaplaması, yayılmamış/ortaya çıkarak 

ayrılmamış, insanların arasındaki birlik, ismi bilinmeyen hurma çeşitlerinin genel adı, yarış üzerine 

atların toplanması, hızlı olma, tavuğun yumurtaları kuluçka için altında toplaması, geride hiç kimse 

bırakmayacak şeklide toplanmak (Ezherî, 2001, c. I, s. 254-257), birkaç çeşit giysiyi beraber giymek 

(Cevherî, 1987, c. III, s. 1198), insanların farklı kabilelerden birleşerek karışık topluluk oluşturması 

(İbn Fâris, 1979, c. I, s. 479) gibi manalara sonraki dönem sözlüklerinde bu kökün anlam alanını 

açıklamak için yer verilmiştir. Birlikteliği ifade eden bu kök hem farklı formlarda hem de aynı 

formlarda “ayrılmış insanlar, bakire ölen veya zifaftan önce boşanan bayan” (İbn Fâris, 1979, c. I, s. 

479; Ezherî, 2001, c. I, s. 254) gibi zıt anlamları taşıması bakımından ezdadtan sayılabilir. 

İlgili kökün anlam alanlarına bakıldığında bu kökün odak manasının; 

kavuşturup/buluşturarak, lehimleyip/yapıştırarak, yığarak, uyumlu ve çok sayıda birbirine eklemek 

(Cebel, 2010, s. 335) olduğu görülmektedir (Mîkâtî vd., 2007, s. 147-149). 

 kökünün Kur'ân'da kullanımında ise bu kökün;  bir araya getirmek, (Meâric, 70/18) جمع

toplayıp biriktirmek (Hümeze; 104/2), bir araya gelmek (İsrâ, 17/88), önemli (bir iş) (Nûr, 24/62), 

toplanma (Hûd, 11/103), topluluk (Âl-i İmrân, 3/166), kararlaştırmak, azmetmek (Yûnus, 10/71), 

birlikte (Hicr, 15/30), hepiniz/hepbirlikte (Hûd, 11/55), cuma (gün) (Cuma, 62/9) anlamlarına sahip 

olduğu görülür (İsfahânî, 1992, s. 201-202; Farid, 2006, s. 142-144). 

 kökünün Kur'ân-ı Kerîm’deki topluluk anlamındaki kullanımında ise yeni bir dünya جمع

toplumunda; toplum olmak, beraber ve birlik olmak yegâne hedef değildir. Nitekim Kureyşli 

müşrikler de birlik oldukları için galip geleceklerini düşünmüşler (Kamer, 54/44) fakat sonrasında 

Kur'ân'ın ifadesiyle hezimete uğrayıp gerisin geriye kaçmak zorunda kalmışlardır (Kamer, 54/45). 

Böylelikle âyette ( َ  ب  topluluk ifadesinin salt bir kavram, içi Kur'ânî اْلَجْمع   belirtilen (َسر ْهَزم  اْلَجْمع  َوي َوللوَن الدل

düsturlarla doldurulmamış bir olgu olarak yeni bir dünya toplumunun hedefleri arasında yer almadığı 

söylenebilir. 

 أبل -2

Kur'ân'da bu kök hem çokça bilinen isim hali deve anlamıyla iki kez kullanılmış hem de 

develerin uzunca bir sıra halindeki çölde ilerleyişlerini ifade için kullanılan kafile anlamıyla bir 

topluluk ismi olarak araştırma konumuza dâhil olmuştur. Her ne kadar fil sûresinin üçüncü âyetindeki 

(Fil, 105/3.  ََواَْرَسَل َعلَْرِهْم طَْرً ا اَبَاٖبرل)  َاَبَاٖبرل kelimesine sürü sürü, bölük bölük mealleri verilse de yapılan 
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etimolojik araştırma, bu kökün sürü ve salt anlamıyla bölünmüş topluluk manasındaki bölük olmanın 

da ötesinde bir anlam alanına sahip olduğunu göstermektedir.(Nûr, 24/41. Kur'ân'da kuşların 

hareketlerinin bilinçli olduğuna dair açıklamalar için bkz. Çalışkan, 2013, s. 301) Bu kök, diğer 

anlamları yanısıra bir biri ardınca giden topluluk anlamını da kapsamakta (Ferâhidî, t.y., c, VIII, s. 

343) sonuç olarak askeri bir düzen manasını da özellikle ifade etmektedir. Böylelikle  َاَبَاٖبرل için sıradan 

bir topluluk anlamındaki sürü değil de bölük bölük halinde düzenli birliklerin Kur'ân'da ifade 

edildiğinin söylenmesi daha doğru bir açıklama olarak kabul edilebilir. İslam dinine göre gayri âkil 

kabul edilen kuşların dahi Allah cc yolunda savaşırken bölük bölük ve belli bir düzende olduklarına 

Kur'ân dikkat çekmektedir. Bu durum Kur'ân'da insanın diğer canlı varlıklarla ilişkisi (Çalışkan, 

2017, s. 261-262 ) üzerinden değerlendirildiğinde yeni bir dünya toplumunu oluşturacak gruplardan 

da akıl sahipleri olarak kendilerine layık veçhi ile düzen içerisinde olmaları gerekliliğine işaret 

etmektedir. Bu hususta yeni bir toplum düzeninin oluşmasını bir önder ve rehber olarak sağlayan Hz. 

Peygamber’in de kureyşlilerin vur-kaç taktiğine karşın savaşlarda saf düzenini kullanan komutan 

(Hattâb, 1964, s. 453) olduğunu belirtmek konunun inşa edilmesi planlanan toplum için daha iyi 

anlaşılmasına vesile olacaktır (Hz. Peygamberin savaşlarda namazlardaki saf düzenini uygulama 

örnekleri için bkz. Buharî, Meğâzî, 77, Cihad, 97; Müslim, Cihad, 78; Küsûf, 3; Müsâfirûn, 310; 

Ahmed b. Hanbel, I, 232; III, 157, IV, 446; Nesâî, Havf, 8. Krş. Sâf, 61/4). 

 قوم -3

Kur'ân'da 660 defa geçen قوم kökü kavim manasındaki قَْوم formunda 383 çoğul olarak 4 kere 

tekrar edilmektedir. İnşa edilmesi gereken topluluk adına derinlemesine incelenmesi gereken bu kök 

bu makalede ancak araştırmanın hacmi kadar kendine yer bulacaktır. Kur'ân'da bu ismin 

kullanımında birkaç husus dikkati çekmektedir; 

a- Kavm lafzı iyelik ekiyle kullanılmaktadır.  

b- Kavm, isim ve sıfat tamlamalarıyla yer almaktadır. 

c- Bir yerde “her kavim için” (Râd, 13/7) şeklinde genel bir ibareye rastlanmıştır. 

 Kavm kelimesinin iyelik ekleri, zamirleriyle kullanılmasının yeni bir dünya topluluğunun 

oluşmasında iki unsurun öne çıkarılmasının gerekliliğine vurgu yaptığı düşünülebilir. Bunların 

birincisi her kavmin ait olduğu bir zümre vardır. Onların kavmi, onun kavmi, Nuh as kavmi gibi. Bu 

durum bize her kişinin kendi içinde bulunduğu ve kendisine izafe edilen kavimden sorumlu olduğunu 

göstermektedir. Resullerin tebliğleri sırasında çokça kullandıkları “ey kavmim” kullanımı ise aynı 

kavme ait olma özelliğinin diğer bir deyişle kendi içlerinden olmanın, (Bakara, 2/151; A’râf, 7/35, 

63, 69; Tevbe, 9/128) ortak değerlere sahip olma ve bilinirliğin yanında getirdiği güvenirlilik 

olgusunun tebliğde ve dolayısıyla islami toplumun inşasında aktif olarak kullanılması gerektiğini 

ifade etmektedir. 

Kavm ismi Kur'ân'da birçok yerde akleden kavim, düşünen kavim, anlayan kavim, inanan 

kavim, takvalı kavim, kâfir kavim, haddi aşan kavim şeklinde bir nitelikle birlikte anılmaktadır. Daha 

önce de vurgulandığı gibi çok olmak, birlikte olmak, aynı değerleri paylaşıyor olmak ilk başta güzel 

addedilse de önemli olan doğru ve güzel olan üzerinde birleşebilmek ve doğru olan değerleri 

paylaşabilmek aynı şekilde yanlış olanla beraber olmamak ve yanlış olan üzerinde birleşmemek 

olduğu bu kullanımlarla gösterilmektedir.  

ْنِذٌر َولِك لِّ قَْوٍم هَادٍ  وا لَْوََل ا ْنِزَل َعلَْرِ& ٰايَةٌ ِمْن َربِّٖ& اِنََّما اَْنَت م  َويَق ول  الَّٖذيَن َكفَ  
 (Râd, 13/7) âyeti kerimesinde 

bulunan ve Kur'ân'daki kullanımı açısından bir genelleme ifade ettiği için öne çıkardığımız âyetin 

anlam alanı ise oldukça şaşırtıcıdır. Âyetin gramer yapısı sonucu  ٍلِّ قَْوٍم هَاد ْنِذٌر َولِك   ibaresine dört اِنََّما اَْنَت م 

ayrı anlam verilebilmektedir. Bunlar; 
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1- Sen sadece bir uyarıcısın ve bütün toplumlar için (asıl) yol gösterici (Allah'tır) (Zemahşerî, 

1987, c. II, s. 515; Râzî, 1999, c. XIX, s. 14). 

2- Sen, yalnızca bir uyarıcısın ve her topluluk için bir hidayet önderisin (Taberî, 2000, c. XVI, 

s. 356; İbn Kesîr, 1999, c. IV, s. 434). 

3- Sen ancak bir uyarıcısın. Her kavmin de bir yol gösteren peygamberi vardır (Zemahşerî, 

1987, c. II, s. 514; Râzî, 1999, c. XIX, s. 13). 

4- Sen ancak bir uyarıcısın. Her kavim için de bir yol gösteren vardır (Taberî, 2000, c.XVI, s. 

356; İbn Kesîr, 1999, c. IV, s. 434). 

Bu dört farklı anlam üzerinden gidilecek olursa toplumları doğru olana asıl olarak hidayet 

edecek olan Allah’dır. Toplumun önderleri sadece uyarıcı olabilirler (Hûd, 11/12; Fâtır, 35/23; 

Ğâşiye, 88/21). Her toplum için doğruyu gösterecek bir lider olacaktır (Krş. İsrâ,17/15; İsrâ,17/71). 

Allah bütün toplumlara uyarıcı bir peygamber göndermiştir (Fâtır, 35/24). Bütün toplumlar için ise 

Hz. Muhammed uyaran ve doğru yolu gösterendir (Krş. Ahzâb, 33/21). 

 فأو&فأي -4

Bakara sûresinin 249. Âyet-i kerimesinde ( َابِٖ ين   َمَع الصَّ
ِ َوّللّاٰ

 (َكْم ِمْن فِئٍَة قَٖلرلٍَة َغلَبَْت فِئَةً َكٖثرَ ةً بِاِْذِن ّللّاٰ

"Nice küçük topluluklar, Allah'ın izniyle büyük kalabalıklara üstün gelmiştir!” ifadesiyle Kur'ân yeni 

bir dünya toplumunun ayakta durmasını sağlayacak topluluğun hedefinin sayı üstünlüğü olmadığını, 

İslam toplumunun sayı üstünlüğü değil vasıf üstünlüğü ilkesine göre şekillenmesi gerektiğini 

belirtmiştir. Âyette vasıf belirlenirken her şeyin Allah’ın izni çerçevesinde vuku 

bulduğuna/bulacağına dair farkındalık öne çıkarılmaktadır. Sonrasında ise yine aynı şekilde bir emir 

olmaksızın “Allah, sabredenlerle beraberdir." şeklinde Müslümanlara yol gösteren cümle az olduğu 

halde çoklara galebe edecek topluluğun hangi vasıfta olacağını iki yönden belirlemektedir. 

Bunlardan birincisi Allah’la beraber olma vasfıdır. Allah’ın beraber, yanlarında olduğu topluluk 

galip gelecektir çünkü yegâne galip Allah’tır (Âl-i İmrân, 3/126; En’âm, 6/18; Sebe’, 34/27; 

Mümtehine, 60/5 vd.). İkinci vasıf ise sabırlı olmadır. Çünkü bir topluluk güçlüklere karşı sabırla 

karşılık verebiliyorsa Allah’ın maiyyetine nail olmuştur. 

Yeni bir dünya toplumuna karşı tehlike arz eden gruplara sayıları az olmasına rağmen galip 

gelecek topluluğun sabır vasfına sahip olması gerektiğine işaret eden diğer bir âyet ise; “Ey 

Peygamber! Mü'minleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde sabırlı yirmi kişi bulunursa, iki yüz kişiye 

galip gelirler. Eğer içinizde (sabırlı) yüz kişi bulunursa, inkâr edenlerden bin kişiye galip gelirler. 

Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir.” (Enfâl, 8/65) âyet-i kerimesidir. Bu âyette hem galip gelecek 

topluluğun vasfına hem de bu topluluğun kendilerini teşvik edecek bir öndere ihtiyaç duyduğu 

belirtilmektedir. İnsanların sosyal bilimlere dair bilgilerden daha fazla güvendiği cebirsel ifadelerle 

bu işin realiteye de uygun olduğu hem teşvik eden hem de teşvik edilenler açısından bir motive 

unsuru olarak kullanılmaktadır. Böylelikle âyette geçen müminler/inananlar kelimesinin tercihi 

ayrıca sayısal donelerin kullanılmasının, topluluğun bu işe reel unsurlarla teşvik edilmiş ve kesin bir 

şekilde inanmış olmasının önemini vurguladığı söylenebilir. Galip gelecek topluluğun diğer bir vasfı 

da kendilerinin doğru vasıflara sahip olmaları gerektiğine ve vasıfların doğruluğuna inandıkları 

ölçüde karşılarında bulunan topluluğun da yanlış bir yol üzerinde olmasıdır. Sonuç olarak reel bir 

gerekliliğe teşvik edilerek ve içlerinde bulundukları durumu anlayarak yola çıkan inançlı kimseler 

anlama yetisinden mahrum olanlara karşı galip geleceklerdir.  

Kur'ân müminlerin gerekli vasıfları elde ettikleri sürece kendilerine karşı çıkan topluluklara 

bire on ( ْم ِمائَةٌ يَْغلِب وا اَْلفًا ِمَن الَّذٖ  ْن ِمْنك  وَن يَْغلِب وا ِمائَتَْرِن َواِْن يَك  وَن َصابِ   ْم ِعْش   ْن ِمْنك  وااِْن يَك  يَن َكفَ   ) oranına sahip olsalar 
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dahi galip geleceklerini belirttikten sonra bu vasıfların elde edilmesinde zafiyet gösterilmesi 

durumunda ise bu oranın sabit kalmayacağını belirtmiştir (Enfâl, 8/66). Bununla birlikte âyette dikkat 

edilmesi gereken husus oran ne kadar düşerse düşsün sabırlı oluşlarıyla Allah’la beraber olma 

mazhariyetine nail olan bu topluluğun kendilerinin minimum iki misli olan bir topluluğa karşı galip 

gelmeleri gerekliliğidir. “Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz 

üstün olan sizlersiniz.” (Âl-i İmrân, 3/139) âyeti de aynı şekilde müminlerin inançlarına sahip 

oldukları müddetçe üstün olduklarını ifade etmektedir. 

 ثلل -5

Kur'ân'da ثلل kökü Vâkıa sûresinde üç ayrı âyette toplam üç kere geçmektedir. Hep birlikte 

aynı işi yapan cemaat (Askerî, 1997, s. 277; Askeri, 2009, s. 411) manasıyla diğer topluluk 

isimlerinden ayrılan  ٌث لَّة bir insan topluluğunu (Mîkâtî, 2007, s. 1305) ifade ederken âyette (Vâkıa, 

56/13) az olana mukabil olarak kullanılması (Bu kök az veya çok olsun koyun sürüsü için de 

kullanılmaktadır. Bkz. Cebel, 2010, s. 248) çokluk ifade ettiğini göstermektedir (Farid, 2006, s. 116). 

Yeni bir dünyayı oluşturacak olan toplumun ilk inşa edicileri, önderleri, ilk teorisyen ve pratisyenleri 

sonradan gelenlere oranla Allah’a yakın olanlar içinde daha çok yer almaktadırlar (Vâkıa, 56/13). 

Allah’a yakın olmayı cennete girenler içerisinde diğerlerine göre daha üst bir konumda değerlendiren 

Kur'ân öne geçenleri ve önden gidenleri mukarreb olmakla müjdelemektedir (Vâkıa, 56/10, 11). Bu 

sebeple İslami toplumun ilk kuruluşunda yer alanlar karşılaştıkları tüm sorun ve zorluklara karşı 

aldıkları bu müjdenin de tesiriyle sabırla karşılık vermeli ve kendilerini yaptıkları işte sebat etme 

hususunda motive etmelidirler. Diğer bir deyişle destanları yaşayan, hayata geçirenlerle onları 

yazanlar her zaman farklı konumda olacaklar ve yazanlar ancak yaşayanların ardından gelmekle şeref 

bulacaklardır. 

Önde ve öncü olmanın öneminin doğru anlaşılması için olduğu gibi yanlış anlaşılmaması 

adına da Askerî’nin (400/1009) furuk açısından ortaya koyduğu “Hep birlikte aynı işi yapan cemaat” 

(Askerî, 1997, s. 277) anlamı oldukça önemlidir. Zaman olarak insanların birbirlerinden önce 

gelmelerinin zati olarak bir önemi yoktur. Hep birlikte aynı iş üzerinde birleşme anlamıyla Kur'ân'da 

önce olanlar değil ilk olanlar değil hak üzerine önden gidenler ve diğerlerini hatta kendilerini geçerek 

öne çıkanlar övülmüş salt manasıyla zaman olarak önce gelenlerin ise çoğunun dalalette olabileceği 

(Saffat, 37/71. “  َٖلرن  Ve and olsun ki, onlardan önce gelip geçenlerin çoğu da َولَقَْد َضلَّ قَبْلَه ْم اَْكثَ   اَْلَوَّ

sapıtmıştı.”) realitesi de ideal toplumu oluşturan ilklere bir uyarı olarak gösterilmiştir. 

SONUÇ 

Yeni bir dünyanın kurulmasını hedefleyen ve İslam birliğini tesis etmeyi amaçlayan 

Müslümanların ilkeleri ve hedefleri ne olmaldır? sorusuna cevap arayan bu makalede; söz konusu 

ilke ve hedeflere Kur'ân-ı Kerîm’de kullanılan ve topluluk anlamını ifade eden kökler üzerinden 

ulaşılma amaçlanmıştır. Kur'ân lügatları, garîbu’l Kur'ân, eşbâh ve’n-nezâir, müterâdifât, ezdâd, 

furûku’l-luğa ve ilgili literatür araştırılarak elde edilen otuz küsur kökün çeşitli şekildeki toplulukları 

ifade etmek için Kur'ân’da kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu 38 kök içerisinden makale hacminin 

elverdiği; merkez kavram, en çok tekrar eden, en az kullanılan, orta düzeyde dikkat çeken vb. 

parametrelerle Kur'ân'daki toplum kavramını ilke ve hedeflerini en güzel şekilde yansıtabilecek 5 

tanesi seçilmiştir. 

Bu kökler kullanıldıkları bağlama göre pozitif, negatif ve nötr değerleri yansıtmaktadır. Her 

bir kök, etimolojik yapısı ve içinde geçtiği bağlamla birlikte ele alındığında ise Kur'ân’da işlenişi 

insanlık için “yepyeni bir toplumun temellerinin atılmasına” vesile olacak birçok ilke ve mesajı 

taşıdığı görülmektedir. Bu mesaj ve ilkeler yedi maddede özetlenebilir;  



Yeni Bir Dünyanın Kur'ânî Umdeleri  181 

 

Turkish Studies 
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 

Volume 12/8 

1- Birlik olmaya ve cemaate çokça önem veren İslam aynı zamanda toplumlaşmayı, beraber 

ve birlik olmayı yegâne hedef olarak görmemektedir. Nitekim batıl üzerine toplanan, 

birlik olan nice topluluk inanlar karşısında mağlup olmuş ve yeryüzünden silinip 

gitmiştir. 

2- Başarı için sadece birlik olmak yetmemekte aynı zamanda hak üzerinde kaim olan, şer’i 

kurallara ve düsturlara uyma vasfına haiz olmak da gerekmektedir. Allah yolunda gayri 

âkil topluluklar bile düzenli birlikler halinde savaşmışlardır. Müslümanlar da kendi 

kapasiteleri ölçüsünde bu kurallara uymalıdırlar. 

3- Herkişi içinde bulunduğu topluluktan sorumludur. Aynı kavme ait olma özelliği, diğer 

bir deyişle kendi içlerinden olma, ortak değerlere sahip olma ve bilinirliğin yanında 

getirdiği güvenirlilik olgusu tebliğde ve dolayısıyla İslamî toplumun inşasında aktif 

olarak kullanılması gerekmektedir. 

4- Topluluk ismi Kur'ân'da birçok yerde akleden topluluk, düşünen topluluk vb. bir nitelikle 

birlikte anılmaktadır. Bu ise çok olmak, birlikte olmak ve aynı değerleri paylaşıyor 

olmak gibi ideallerin ötesinde önemli olanının doğru ve güzel olan üzerinde 

birleşebilmek ve doğru olan değerleri paylaşabilmek aynı şekilde yanlış olanla beraber 

olmamak ve batıl üzerinde birleşmemek olduğunu göstermektedir. 

5- Toplumları doğru olana asıl olarak hidayet edecek olan Allah’dır. Toplumun önderleri 

sadece uyarıcı olabilirler. Her toplum için doğruyu gösterecek bir lider olacaktır. Allah 

bütün toplumlara uyarıcı bir peygamber göndermiştir. Bütün toplumlar için ise Hz. 

Muhammed (sas) uyaran ve doğru yolu gösteren bir rehberdir. 

6- Sayısal çokluk başarının kendisi olmadığı gibi sayıca azlık da başarısızlık manasına 

gelmemektedir. Gerçek bir rehberin reel unsurlarla teşvik ettiği ve sabırlı olmakla 

Allah’ın maiyetine ulaşmış inananlar topluluğu imanlarının gücü ölçüsünde nice sayıca 

üstün topluluklara galebe etmiş ve edeceklerdir. 

7- Tesis edilecek toplumun Allah katında en seçkinleri; bu birliği ilk olarak tesis eden öncü 

ve lider kadrodur. İslami toplumun ilk kuruluşunda yer alanlar karşılaştıkları tüm sorun 

ve zorluklara karşı aldıkları bu müjdenin de teşvikiyle sabırla karşılık vermeli ve 

kendilerini yaptıkları işte sebat etme hususunda motive etmelidirler. Kur'ân'da salt 

manasıyla zaman olarak önce olanlar değil ilk olanlar değil hak üzerine önden gidenler 

ve diğerlerini hatta kendilerini geçerek öne çıkanlar övülmüştür. Tarihi süreç içerisinde 

önce gelenlerin çoğunun ise dalalette olabileceği realitesi de ideal toplumu oluşturan 

ilklere bir uyarı olarak gösterilmiştir. 

 Kur'ân-ı Kerîm’de kullanılan ve topluluk anlamını ifade eden bu köklerden her birinin inşa 

edilecek İslamî toplumun ve tesis edilecek yeni bir dünyanın Kur'ânî umdelerini tespit gayesiyle bir 

tez konusu olarak araştırılması gerekmektedir. 
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