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TAFRA

Kerîm’de tuðyan kavramý otuz dokuz yer-
de geçer; tâgut ismi sekiz âyette yer alýr.
Tâgut dýþýndaki kullanýlýþlarda kavram bir-
kaç âyette suyun taþmasý, gözün hedefi-
ni þaþmasý, terazinin dengesinden saptý-
rýlýp eksik tartmasý gibi anlamlarda kulla-
nýlýr, diðerlerinde dinî ve ahlâkî alanlarda-
ki aþýrýlýklar, sapkýnlýklar, zulüm ve teca-
vüzler çerçevesinde geçer. Beþ âyette bu
kavramla Firavun’un azgýnlýðýna atýf yapý-
lýr, dört âyette tuðyân ile küfür birbirinin
tamamlayýcýsý konumunda zikredilir (M. F.
Abdülbâký, el-Mu£cem, “tgy” md.). Tâgut
kelimesinin yer aldýðý sekiz âyetten ikisi Ýs-
lâmiyet’in Mekke döneminde nâzil olmuþ-
tur. Nahl sûresinde geçen âyette (16/36)
her ümmete bir peygamber gönderildiði,
bunlarýn temel hedeflerinin insanlara tâ-
guttan uzak durup sadece Allah’a kulluk-
ta bulunmayý telkin etmekten ibaret oldu-
ðu belirtilir. Zümer sûresindeki âyetlerde
ise (39/15-17) Allah’tan baþkasýna kulluk
edenlerin hem kendilerini hem etkileri al-
týnda kalan kiþileri hüsrana sevkettikleri
bildirildikten sonra puta (tâgut) tapmak-
tan sakýnýp yalnýz Allah’a yönelenlerin ebe-
dî mutluluða ereceði haber verilir. Medenî
sûrelerde yer alan âyetlerde (el-Bakara 2/
256-257; en-Nisâ 4/51, 60, 76; el-Mâide 5/
60) hak dine karþý çýkan bâtýl ehli ve þer
odaklarý konu edinilmiþ, bunlara deðil Al-
lah’a iman etmenin, tâgutu deðil Cenâb-ý
Hakk’ý dost edinmenin ve anlaþmazlýkla-
rýn çözümü için O’nu hakem kabul etme-
nin önemi vurgulanmýþtýr. Kur’ân-ý Kerîm’-
de, Ýslâmiyet’in Medine döneminde Ehl-i
kitap’tan olan yahudilerin dinî ve sosyal
hayatta alternatif güç konumunu elde et-
me yolundaki gayretlerine iþaret edilmek-
tedir. Nitekim genelde tâgutla ayný anla-
ma gelen “cibt” kelimesinin yer aldýðý âye-
tin tefsirinde (en-Nisâ 4/51) bu iki kelime-
nin yahudilerden Huyey b. Ahtab ile Kâ‘b
b. Eþref’i nitelediðini belirten müfessirler
vardýr (Taberî, V, 182-185; Mâtürîdî, III, 263-
265; ayrýca bk. CÝBT).

Tâgut kelimesi Ahmed b. Hanbel’in el-
Müsned’inde, ayrýca Tirmizî’nin es-Sü-
nen’i dýþýnda Kütüb-i Sitte’deki rivayetler-
de yer almakta (Wensinck, el-Mu£cem, “tgy”
md.), genellikle Kur’an’daki kullanýlýþa pa-
ralel olarak hak dinin ve hak mâbudun dý-
þýnda kalan bâtýl inançlarý, putlarý ve þer
odaklarýný ifade etmektedir. Kelime hadis-
lerde daha ziyade çoðul þekli olan “tavâgýt”
biçiminde geçmiþtir. Bir hadiste tâgutlar
ve atalar üzerine yemin edilmesi menedil-
miþ, hadisin diðer rivayetlerinde tâgutlar
Câhiliye dönemindeki putlardan Lât ve Uz-

zâ ile açýklanmýþtýr (Buhârî, “Eymân”, 4-
6; Müslim, “Eymân” 6).

Tâgut, 1979 yýlýnda Ýran’da gerçekleþti-
rilen Ýslâm devriminden sonra Þiî dünya-
sýnda Batý politikasýný ve Amerika Birleþik
Devletleri karþýtlýðýný yansýtmak, söz konu-
su ülkelerin sosyal düzenini ve rejimlerini
yermek amacýyla kullanýlan bir siyasî slo-
gan haline gelmiþtir. Bu yaklaþým diðer Ýs-
lâm ülkelerinde de kýsmen taraftar bul-
muþ ve tâgut Ýslâm karþýtý kabul edilen ki-
þi, kurum, sistem ve anlayýþlar için kullaný-
lýr olmuþtur (krþ. The Oxford Encyclopedia,
IV, 176).
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ÿMetin Yurdagür

– —
TAÐLÎB
( ���א�� )

Aralarýnda ilgi bulunan
iki þeyden birinin lafzýnýn
diðerine tercih edilerek 

her iki þey için kullanýlmasý
anlamýnda bir terim.

˜ ™

Sözlükte “yenmek, üstün gelmek” anla-
mýndaki galebe masdarýndan türeyen tað-
lîb “galip getirmek, çoðunluða göre hük-
metmek” anlamýna gelir. Arap dilinin ka-
dîm anlatým þekillerinden olan taðlîb, me-
ânî ilminin konularý arasýnda zâhirî (söz-
lük) mânasýndan baþka mâna bildiren söz
çeþitlerinden sayýlan bir ifade tarzýdýr (Ab-
dülfettâh Besyûnî, I, 290). Ancak Sübkî
taðlîbe bedî‘ nevileri arasýnda da yer vere-
rek onu edebî bir sanat þeklinde göster-
mektedir (£Arûsü’l-efrâ¼, IV, 473). Gerek
anlatým biçimi gerekse edebî sanat ola-
rak taðlîb, “aralarýndaki bir ilgiden dolayý

kün deðildir. Þu halde hareket eden þey
mesafelerin bir kýsmýný sýçrama yoluyla ka-
tetmektedir. Meselâ bir kareyi çapraz ola-
rak kateden bir karýnca hedefine karenin
iki kenarýný dolaþan karýncadan daha ön-
ce ulaþýr. Bunu açýklamanýn yegâne yolu
hedefe daha önce ulaþan karýncanýn bazý
mekânlarý sýçrayarak geçtiði gerçeðidir (Cü-
veynî, s. 439). Nazzâm tafra teorisini açýk-
lamak için bir kuyuya sarkýtýlan iki sicim
ve üst tarafý alt tarafýndan daha fazla ha-
reket eden topaç gibi hareketli iki þeyden
veya bir cismin iki parçasýndan birinin diðe-
rini geçtiði bazý örnekler zikretmiþtir ki bu
örneklerin tamamý öndekinin mesafenin
bir kýsmýný sýçrayarak geçtiðini gösterme-
yi amaçlamaktadýr (Eþ‘arî, s. 321, 346-347;
Cüveynî, s. 434, 441). Nazzâm’ýn tafra te-
orisini, sürekli yaratmanýn yaný sýra mûci-
zelerin imkânýný kanýtlamak ve ahlâk ala-
nýnda insanýn sýçrama yapmasý gerektiði-
ne dikkat çekmek maksadýyla geliþtirildi-
ði kabul edilir (Ebû Rîde, s. 131). Kelâm-
cýlarýn çoðu, cismin ikinci mekâna uðra-
madan üçüncü mekâna geçemeyeceðini
ileri sürerek tafra görüþüne karþý çýkmýþ-
lardýr.
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ÿBurhan Köroðlu

– —
TÂGŒT

( ����Àא� )

Hak yoldan saptýran,
bazýlarýnca yaratýlmýþlýk üstü 

konumunda tutulan varlýk anlamýnda
bir Kur’an terimi.

˜ ™

Sözlükte “azmak, sýnýrý aþmak” anlamýn-
daki tuðvân (tuðyân) kökünden türeyen
bir isim / sýfat olup müfred-cemi ve müzek-
ker-müennesi ayný þekilde kullanýlýr. Asýl
mânasý “aþýrý derecede azgýn ve müteca-
viz”dir. Bundan hareketle Allah’tan baþka
tapýnýlan ve hak yoldan saptýran her varlýk,
put, þeytan, kâhin ve sihirbaz tâgutun kap-
samý içinde düþünülmüþtür (Râgýb el-Ýsfa-
hânî, el-Müfredât, “tgv”, “tgy” md.leri; Li-
sânü’l-£Arab, “tgv”, “tgy” md.leri). Kur’ân-ý


