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ÖN SÖZ 

 

Oxumağa çox ehtiyacımız var. Yoxsa hər əsən rüzgarın qarşısında yelkənsiz gəmi kimi 
sürüklənib gedə bilərik.  

Haqqında məlumat əldə etdiyimiz bütün elçilərə gələn ilk mesajın oxumağa yönəlik 
olduğunu görməkdəyik. Son elçi Muhəmməd (ə.s.)-a da bu əmr nazil olmuşdur. 
Oxumaqdan məqsəd, yaradılan ayələri1 yəni, həyatı və kainatı doğru oxumağa nail 
olmaqdır. Həyatı və kainatı doğru oxuyan və Allahdan başqasına qul olmayan insana 
tövhid əhli yəni, müsəlman deyilir. 

Kitabımızın əsası, tövhid və tağutla əlaqəlidir. Lakin, xalqımızın çoxu bu kəlimələrlə 
nəyi ifadə etdiyimizi çətin başa düşəcəyi üçün kitabımıza “Müsəlman olmağın şərti” 
adını verdik. Əslində müsəlman olub-olmamağımız da bu kəlimələri həyatımıza necə 
əks etdirməyimizə bağlıdır. Kitabımızı Quranla dəyərləndirən hər bir şəxs, bu 
sözümüzə haqq verəcəkdir.  

Bizə verilmiş dəyərləri qoruyan və cəhənnəmdən xilas olub cənnətlik olacağımıza 
vəsilə olan tək şey tövhiddir. Tövhid, Allahdan başqa ilah qəbul etməmək və Ona heç 
bir şərik qoşmamaqdır. Tağut isə bu idrakın yerinə keçməyə çalışan hər cür düşüncəyə, 
varlığa və nəsnəyə verilən addır. 

Quranda ən çox bu iki məsələ dilə gətirilməkdə və tövhidin qarşısında duran hər cür 
maneənin aşılması istənilməkdədir. Bizim də bu əsəri qələmə almaqdakı məqsədimiz; 
insanların tövhidi yaxşı idrak etməklərinə, xətalarını düzəltmələrinə və Quranda “tağut” 
haqqında keçən məlumatları doğru şəkildə öyrənməklərinə köməklik göstərməkdir.  

Allah, tövhidi yaxşı idrak edib yaşamağımıza və tağutdan uzaq qalıb hüzura 
qovuşmağımıza kömək olsun. 

Əsərimizi gözdən keçirib öz dəstəyini və məlumatlarını bizdən əsirgəməyən 
Süleymaniyə Vəqfi Elmi Araşdırmaları Mərkəzinin bütün alimlərinə öz 
minnətdarlığımı bildirirəm. 

 

                                                                                                     Aydın MÜLAYİM 

 

 

 

                                                           
1 Ayə, “dəlil, sübut, işarə” deməkdir. (İbn Mənzur, Lisanul Ərəb, ‘ayə’ md.) 



 

 

 

 

 

 

GİRİŞ 

 

Bizə qədər gələn dinlərin, kitabların hamısında tövhiddən bəhs edilmiş və kitablarında 
şirkin böyük bir günah olduğu qeyd edilmişdir.2 Eyni zamanda din mənsublarının çoxu 
da özlərinin Allaha yaxın, tövhid əhli olduğunu, şirkdən və tağutdan uzaq qaldıqlarını 
düşünməkdədir. Həm tövhid həm də tağut məsələsində bir çox kitab və məqalə qələmə 
alınmış, sayısız möüzələr verilmişdir. Fəqət təəssüf ki, gözdən keçirdiklərimizin heç 
birinin Quranda bəhs edilən tövhidi və tağutu tam və düzgün şəkildə təqdim etdiklərinə 
rast gələ bilmədik. Bu səbəblə bu əhəmiyyətli mövzunu Quranın kölgəsində yenidən 
gözdən keçirməyi və əksik təqdim edilən xüsusları tamamlamağı vacib gördük. 

Tövhid və Tağut, İslamın ən təməl mövzularıdır. Tövhid, əbədi qurtuluşun zəmanəti, 
Tağut isə fəlakətə götürən bir vasitədir. Bu səbəblə hər iki mövzu, həyatımızda ən yaxşı 
başa düşdüyümüz və ən yaxşı tanıdığımız mövzular arasında olmalıdır. 

Mövzu ilə əlaqəli araşdırmamızda istifadə etdiyimiz metod Quran mərkəzli olub, 
bununla birlikdə mövzuyla əlaqəli bir çox rəvayətləri, görüşləri və işin əhli olan 
alimlərin dediklərini Quran işığında dəyərləndirdik. 

İlk növbədə tövhid və tağutun mənalarına, alimlərin təfsirlərdə bu kəlimələrlə əlaqəli 
görüşlərinə yer verdik. Daha sonra bunlarla əlaqəli öyrədilənləri və ənənənin 
qavradıqlarını xülasələşdirdik. Məqsəd; bu kəlimələrin səhv ya da əksik öyrədilməsi 
nəticəsində insanların mənimsədikləri uydurma ilah və uydurma din təsəvvürlərindən 
xilas olması və onların din xadimləri və şeytanları tərəfindən istismar edilmələrinin 
qarşısının alınmasıdır. 

 

 

                                                           
2 Misal üçün: “Mənimlə birlikdə başqa ilahlar qəbul etməyin!”, Qədim Əhd, “Misirdən Çıxış”, 20/23; 
“Sizin Rəbbiniz tək bir ilahdır!” Yeni Əhd, “Markos”, 12/29; “Ey Zərdüşt! Sən ən yaxşı zavorlarla 
(adlarla) Məni zikr etməlisən və daim mənə şükr səna etməlisən!” Avesta, Ek 7. Yeşt-hadan nümunələr, 
1-5. 



 

 

 

TÖVHİD  

 

1. TÖVHİDİN ƏHƏMİYYƏTİ 

İnsanların hər şeydən əvvəl bilmələri lazım olan məsələlərin başında tövhid yer 
almaqdadır. Çünki tövhidi bilmək; birliyə, həqiqətə və hürriyyətə yiyələnməyi, layiq 
olana ibadət və itaət etməyi başa düşməkdir. Bu biliyə yiyələnməyənlərin saydığımız 
keyfiyyətlərə sahib olması mümkün deyildir.  

Tövhid eyni zamanda maddi və mənəvi dəyərlərimizi qoruyan bir cövhərdir. Bu 
cövhərə sahib olmayan, Allahın yaratdığı və nazil etdiyi ayələri təhrif edər. İnsanları öz 
nəfsinə ya da başqa birinə qul edər. Buna görə tövhidi çox yaxşı bilməyimiz lazımdır. 
Uca Allah, əqidəsinə və əməllərinə şirk bulaştıran bir insanın işlədiyi bütün əməllərinin 
boşa çıxacağını xəbər verməkdədir. Nisə surəsinin 116-cı ayəsində belə 
buyrulmaqdadır:  

“Şübhəsiz ki, Allah Özünə şərik qoşanları əfv etməz, amma istədiyi şəxsin bundan 
başqa olan günahlarını bağışlar. Allaha şərik qoşan şəxs əlbəttə ki, dərin bir 
azğınlığa düşmüşdür.” 

Bir insanın müvahhid bir müsəlman olması üçün Allahdan başqa bir ilah olmadığını 
bilməsi eyni zamanda “Muhammədin Allahın elçisi”- olduğuna şəhadət gətirməsi 
lazımdır. Belə bir şəhadət, Muhəmməd (ə.s.)-ın şəxsini gördüyü üçün deyil, onun 
rəsul/elçi olduğunu isbatlayan kitabı oxuyub təsdiq etdiyi üçün dilə gətirilir. Yəni, 
Muhamməd (ə.s.)-ın Allahın elçisi olması, ona nazil olan kitabla ispatlanır. Bu Kitabı 
oxuyub başa düşən, Muhəmməd (ə.s.)-ın Allahın elçisi olduğuna şəhadət edər.3 

Tövhidi doğru başa düşən bir şəxs, şirkin nə olduğunu başa düşəcəyi kimi, şirkin nə 
olduğunu bilən bir şəxs də tövhidin nə olduğunu bir anda başa düşəcəkdir. 

İndi biz, əvvəlcə tövhidin lüğət mənasını və tərifini verərək, ardından ənənədə və 
Quranda necə tanıdıldığına yer verəcəyik: 

                                                           
3 Necə ki, bir kitabın Allahın Kitabı olduğu oxuduğumuz zaman başa düşülürsə, bir insanın Allahın elçisi 
olduğu da o kitabı oxuduğumuz zaman başa düşüləcəkdir. Bilavasitə, bir kitabın Allahın Kitabı və bir 
elçinin Allahın elçisi olduğunun dəlilini, insanların ortaya qoyduğu rəvayətlərdə, mənbələrdə deyil, 
bizzat kitabın özündə görməliyik. Bu məsələdə Allah belə buyurmaqdadır: “Əgər qulumuza nazil 
etdiyimizə şübhə edirsinizsə və iddialarınızda haqlıysanız, Allah ilə aranıza yerləşdirdiyiniz 
şahidlərinizi çağırın və onun kimi bir surə gətirin.” (Bəqərə, 2/23.) 



a. Tövhidin lüğət mənası 

Tövhid, lüğətdə “tək və bir olmaq” mənasındakı “vəhd”, “vəhdət” kökündən əmələ 
gəlmişdir.4   Quranda tövhid kəliməsi olduğu kimi keçməz, lakin “vəhd” kökündən 
gələn “vahid”,5 “ahad”6, “vəhdə”7 kəlimələri yer alır. Bunlardan biri belədir: 

ِحيمُ  ُن الرَّ ْحَمٰ هَ إِالَّ ُهَو الرَّ هٌ َواِحدٌ  ۖ َال إِلَٰ ُهُكْم إِلَٰ  َوإِلَٰ

“Sizin ilahınız tək olan İlahdır. Ondan başqa ilah yoxdur, Mərhəmətlidir, 
Rəhmlidir.” (Bəqərə, 2/163.) 

          b. Tövhidin Tərifi 

Bir əqidə termini olaraq tövhid, “Allah Təalanı isim, sifət və fellərində tək şəriksiz qəbul 
edərək Onu birləməkdir.”8 Tövhid, bütün məzhəblərdə imanın ilk şərti sayılmaqda və 
bu şərti dilə gətirənlər cəmiyyət arasında müsəlman olaraq qəbul edilməkdədir.  

İslam alimlərinin çoxu tövhidin iki təmələ dayanmasını şərt görmüşlər: 

1. Uluhiyyətdə Tövhid: Allahın zatında, sifətlərində və feillərində bir və bənzərsiz 
olduğunu mənimsəməkdir. 

2. Rübubiyyətdə Tövhid: Allahdan başqasına qulluq etməmək və sığınmamaq 
deməkdir.9 

Qurana baxdığımız zaman ənənənin uluhiyyətdə tövhid termini izahatında bir əksiklik 
olduğunu görməkdəyik. Belə ki: Allahdan başqa ilah qəbul edənlərin ilahının; zat, sifət 
və feillərdə Allaha bənzəməsi şərt deyildir. Məhz bu xüsusiyyətlərə sahib bir ilahın 
mövcud olduğunu deyən yəni, ikinci bir Allahın varlığını qəbul edən heç bir cəmiyyət 
yoxdur.  

Allahdan başqa ilah qəbul edənlər, Allaha xas sifət və feillərin bir qisminin onlara da 
verildiyinə inanmaqda və bu xüsusiyyətləri daşıyanların Allah ilə insanlar arasında bir 
vasitəçi məqamında olduğuna inanmaqdadırlar. Quran bu inancı “min dunillah” 
termini ilə ifadə etməkdədir.10 

                                                           
4 ibn Mənzur, Əbul Fəzl Cəmalüddin Muhamməd b. Mükərrəm, Lisanül-Ərəb, Darul-Sadr, Beyrut, 1990, 
“vhd” maddəsi. 
5 Bax: Rad, 13/16. 
6 Bax: İxlas, 112/1. 
7 Bax: İsra, 17/46. 
8 Mevlüt Özler, Diyanət İslam Ansiklopediyası (DİA), Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara, 2003, 
“Tövhid” maddəsi, c. 41, s. 24. 
9 Özler, DİA, “Tövhid” maddəsi, c. 41, s. 24. 
10  Quranda keçən “min dunillah” kəliməsinə ümumiyyətlə “Allahdan başqa” deyə məna 
verilməkdədir.  فوق :fevq kəliməsinin ziddi olan dun, “ondan aşağı”, “altında”, “öncə”, “xaricində” kimi 
mənalara gəlir. Yəni, bu kimi ayələrdə keçən min dunillah ifadəsi, Allahın altında/aşağısında, mərtəbəsi 
Allah kimi görülməyən amma Allaha yaxın görülən bir varlıqdan bəhs edilməkdədir.” Yəhya Şenol, 
“Şirk”, s. 49, 15-ci dipnot. 



İndi biz, bu tərifi və ənənədəki əksikliyi aşağıda biraz daha geniş izah etməyə 
çalışacayıq: 

 

 

2. ƏNƏNƏDƏ TÖVHİD ANLAYIŞI 

Ənənənin insanlara səhv və əksik olaraq təqdim etdiyi tövhid anlayışı; Allahı var və bir 
qəbul etməkdən ibarətdir. 11  Buradakı ən böyük əksiklik yuxarıda dediyimiz kimi; 
Allahı bir tək ilah olaraq qəbul etməyin vurğulanmamış olması və bunun nə mənaya 
gəldiyinin izah edilməmiş olmasıdır.12 

İlah, “sorğu-sualsız itaət edilməyə, qulluq edilməyə layiq görülən bir varlıq” 13 
mənasına gəlir. Yer üzündə sorğu-sualsız itaət edilməyə layiq tək varlıq, tək ilah, Allah 
Təaladır. İslama giriş açarı olan “La ilahə illəllah” kəliməsi “Allahdan başqa (ikinci bir) 
Allah yoxdur” mənasında deyil, “Allahdan başqa ilah yoxdur” mənasındadır. 

Keçmişdən günümüzə qədərki cəmiyyətlərin əksəriyyəti Allahdan başqa Allah deyil, 
Allahdan başqa itaət və qulluq edilən, məsum/xətasız görülən ilahlar icad etmişlər. Bu 
ilahlar, Allahla insanlar arasına qoyulan hər cür vasitəçi varlıqlardır. 14  Bunlar 
(cəmiyyətin baxış tərzinə görə) bəzən bir büt, bəzən əşya və obyekt, bəzən də canlı 
varlıqlar; insan və heyvanlar ola bilər. Elə, Allahdan başqa ilah yoxdur demək, 
Allahdan başqa sorğu-sualsız qulluq və itaət ediləcək, məsum/xətasız görüləcək heç bir 
varlıq yoxdur, deməkdir. 

Təəssüf ki, terminlərin yerini və məsələnin ciddiyyətini başa düşməyən bir çox insan, 
həm öz nəfsini həm digər varlıqları (onlara Allaha məxsus vəsflərdən birini vermək 
surətilə) sorğu-sualsız itaət və qulluq məqamı kimi ucaltmaqda yəni, Allahdan başqa 
ilah olaraq qəbul etməkdədir. Quran bu cür ilahlardan tez-tez bəhs edər: 

“Öz arzusunu ilahiləşdirəni gördünmü? Sən ona vəkillikmi edəcəksən?” (Furqan, 
25/43.) 

“Özlərinə köməklik saxlasın deyə, Allah ilə aralarına ilahlar icad etdilər.” 
(Məryəm, 19/81). 

Ənənədə xüsusiylə onların elmihal kitablarında tövhid kəliməsinin “illəllah” qismi izah 
edilməkdə fəqət, başındakı “la ilahə” qisminə isə heç yer verilməməkdədir. Qurana 

                                                           
11 Ömər Nasuhi Bilmən, "Böyük İslam İlmihali", Bilmən Nəşri və Yayınevi, İstanbul, s. 12; Əli ibn 
Muhamməd Nasır əl-Fıkhi, "Kitabu Tövhid", əl-Camiul İslamiyyə, Mədinə Mərkəz Şuunud-Davə, 41. 
c.1, s. 17. 
12 Allah, xüsusi bir isimdir və başqası üçün işlədilməz. Lakin, ilah, Allahdan başqa varlıqlar üçün də 
işlədilir və Türkçədəki qarşılığı Tanrı deməkdir. 
13 Lisanul-Ərəb, “elh” md.; Geniş məlumat üçün, Türkiyə Diyanət Vakfı Ansiklopediyası, Yusuf Şevki 
Yavuz, “İlah” md. 22/24. 
14 Daha çox “Allaha yaxın” deyə, inandıqları şəxsləri; şeyxləri, imamları və din xadimlərini vasitəçi 
ilah kimi qəbul edərlər. 



baxdığımız zaman müşrik cəmiyyətlərin tövhid kəliməsinin “illəllah” qismiylə bir 
problemlərinin olmadığı bildirilməkdə yəni, Allahın var və bir olduğuna inandıqları 
xəbər verilməkdədir: 

“Əgər onlardan özlərini kimin yaratdığını soruşsan, əlbəttə: “Allah!”– deyərlər. 
Necə olur ki, Onu tək ilah qəbul etməkdən döndərilirlər!” (Zuxruf, 43/87.) 

Əslində heç bir elçinin məqsədi cəmiyyətləri Allahın varlığına və birliyinə inandırmaq 
olmamışdır. Çünki, bu cəmiyyətlərdə Allahın varlığı və birliyi problemi olmamışdır. 
Onlardakı problem uydurduqları ilahlardaydı. Buna görə Allah, bir surədə 5 dəfə arxa-
arxaya onlara bu sualı yönləndirir: 

“Allahla birgə başqa ilahlarınızmı var? Necə də az düşünürsünüz?” (Nəml, 27/60-
64.) 

Görüldüyü kimi müşriklər, müasir dövrün insanlarının çoxu kimi, Allaha olan 
güvənsizlikdən bir çox şeyi bəşərüstü gücə sahib ilahi varlıq olaraq qəbul etmişlər. 
Bununla birlikdə Allahı da unutmur və Ona inandıqlarını dilə gətirirlər. Bu səbəblə Uca 
Allah: 

“İnsanlar elə güman edirlər ki, təkcə: 'İman gətirdik!'– demələri ilə onlardan əl 
çəkiləcək və onlar imtahan edilməyəcəklər?” (Ənkəbut, 29/2.) 

Beləliklə, bu ayələrdən başa düşürük ki, insanlar “mən inandım”, “Allah birdir” 
deməsiylə və ya “lə ilahə illəllah=Allahdan başqa ilah yoxdur” kəliməsini (sübuta 
yetirmədən) dilə gətirməklə məsuliyyətlərdən azad olmurlar. 

Günümüz müsəlmanlarının çoxu bu kəliməni şifahi dillə ifadə etməklə müsəlman 
olduqlarını, beləliklə özlərindən istəniləni yerinə yetirdiklərini və nəticədə əbədi 
cənnətə gedəcəklərini düşünməkdədirlər. Onlara belə bir müsəlmanlıq şüurunu 
aşılayanların başında ənənənin din xadimləri gəlməkdədir. Belə bir qənaətin hasil 
olmasının ən böyük səbəbləri; bu barədə bir çox hədislərin nəql olunması, bunların bir 
qisminin səhv başa düşülməsi, mövzuyla əlaqədar digər hədislərin gözdən 
keçirilməməsi və nəticədə Qurani Kərimin süjgəcindən keçirilmədən 
dəyərləndirilməsidir. Məsələn, “Kim inanaraq la ilahə illallah deyərsə, cənnətə 
girəcəkdir.”15 “La ilahə illallah deyənə cəhənnəm atəşi haramdır.”16 kimi hədislərin 
iman-əməl uyğunluğunun Quran təməlinə əsaslandırılmamasıdır.17 

Əslində özlərinə müsəlmanam deyən insanların əksəriyyəti, İslamı Qurana əsaslanaraq, 
onu oxuyaraq seçməmişlər. Elçisini də Qurandan oxuyub tanımamış və onun Allahın 

                                                           
15 Müslim, “Kitabul-İman”, c.I, s. 55. 
16 Müslim, “Kitabul-İman”, c.I, s. 58. 
17 Eyni zamanda, Əbu Hənifə və Maturidi kimi alimlərə istinad (!) edilən “əməl imandan deyildir” 
kəlamının təməli də belə bir iman-əməl ayırımına yol açmış və bunları dəstəkləyən rəvayətlər 
ənənəçilərin əqidələrinin əsasını təşkil etmişdir. 
Qurana baxanda əməl və iman arasındakı əlaqə, ruhla bədən arasında olan əlaqə kimi görülür. Allaha 
iman edən şəxsin (təkcə imanın 6 şərtinə deyil), Allahdan gələn bütün ayələrə inanması və əməl edib 
yaşamağa çalışması lazımdır.  



elçisi olduğuna dair qənaət Qurandan hasil olmamışdır. Bu insanların əksəriyyəti, 
özlərinə təqdim edilənləri təqlidi olaraq seçmişlər. Müsəlman olmayan və özlərinə 
ateist deyənlərin də əksəriyyəti bu şəkildə inkar yoluna girmişdir. 

Allahın kitabında yer alan iman əsaslarını ölçü götürməyənlər, ənənələrində olanlarla 
yetinmişlər. Misal olaraq; yəhudilər yəhudi doğulmaqla18, xristianlar vəftiz olmaqla19, 
müsəlmanlar da “Lə ilahə illəllah” deməklə Allahın dinini seçdiklərinə və Onun 
xüsusi, sevimli bəndələri olduqlarına qənaət gətirmişlər. 20  Belə bir din anlayışının 
əsasən, Allahın imtahanından özlərini qurtarmağa çalışanların və Onu öz dünyalarından 
çıxarmağa çalışanların səyi ilə ortaya çıxdığını deyə bilərik.  

Sözlə “inandım” deyib, sonra da Allahı həyatından çıxarmağa çalışan hər bir ümmət, 
özləri üçün yeni bir ilah və yeni bir kitab uydurmaq məcburiyyətində qalmışdır. 

Necəki, yəhudi və xristianlar özlərini dini məsuliyyətlərdən uzaqlaşdırmaq üçün öz 
arzularına uyğun iman əsasları uydurmuşlarsa, Quranın mühakiməsindən qaçan 
müsəlmanlar da eyni yolu təqib etmişlər. Misal üçün, bir çox müsəlman “ölüm anında 
lə ilahə illəllah” deməklə və müəyyən günlərdə bəzi məscidlərə, ibadətlərə, ziyarətlərə 
və şəfaətçilərə yönəlməklə vəzifələrinin bitdiyini zənn edirlər. Qısaca; Allahı və Onun 
əmrlərini həyatlarının mərkəzinə qoymayanlar, can verdikləri vaxt dilə gətirəcəkləri 
kəliməyi-tövhidə arxayın olmaqda və onunla əbədi qurtuluşa nail olacaqlarını 
düşünməkdədir. 

Təəssüf ki, dini ənənə bu qədər mühüm və həyata əks olunacaq bir cövhəri, insanın 
yaşadığı ya da can verdiyi vaxtlarda şifahi olaraq dilə gətiriləcək ifadəyə çevirmişlər. 
Bu ifadə və ya etiraf, onun müsəlmanlığının və qurtuluşunun əsası olaraq görülmüşdür. 
Əlbəttə ki, belə bir sözlü din anlayışını müsəlmanlara aşılayanların başında daha əvvəl 
də qeyd etdiyimiz kimi din xadimləri gəlməkdədir. 

Din xadimləri deyiləndə ilk başda əhli-Kitabın din xadimləri ağla gəlir. Bu səbəblə əhli-
Kitabın (müsəlmanların ənənəvi din anlayışına bənzər bir din anlayışla) öz din 
mənsublarını necə qandırdıqlarının nümunəsi üzərindən mövzumuza davam etmək 
istəyirik:  

- İncildə İsa əleyhissəlama; “Tanrın olan Rəbbinə ibadət et, təkcə ona qulluq et!” 
buyrulmaqdadır.21 Fəqət bu əmri Xristianlığın qurucusu Pavlus sonradan İncilə əlavə 
etdiyi məktublarında bu cür təhrif etməkdədir:  

                                                           
18 Bax: Qədim Əhd, Sayılar, Bab, 15/26-27; Luka, 4/5-8. 
19 Bax: Yeni Əhd, Matta, 28/19–20. 
20 Yuxarıda qeydetdiyimiz “La ilahə illallah, deyənə cəhənnəm atəşi haramdır” rəvayətini səhabədən 
olan Əbu Əyyub əl-Ənsari eşidəndə şiddətlə qarşı çıxır və “Allaha and olsun ki, bu sözlərin Rəsulullah 
tərəfindən deyildiyini düşünmürəm.” deyir. (Buxari, Kitabul Ədimə, bab: 15, h: 5401, 3/436.) 
21 Luka, 4/5-8. 



“Tək bir Rəbb var, O da İsa Məsihdir. Hər şey onun vəsiləsiylə yaradıldı, biz də Onun 
vəsiləsiylə yaşıyırıq.”22 

Xristianlıqda bir insan öz elədiyi günahları gəlib bir qəfəsin arxasında duran din 
xadiminə (rahibə, papaza) etiraf etməsi və rahibin də “sənin günahlarını Tanrı adına 
əfv etdim”- deməsi, həmin insanın bağışlanması və təmizlənmiş bir Xristian kimi 
tanrısına qovuşması mənasına gəlməkdədir. 

İsa əleyhissəlamın xalqa yönəlik təbliğatını üç ana bölümlə xülasələşdirə bilərik: 

1.İnsanları Tanrının krallığına (İslamdakı “Lə ilahə illəllah”) dəvət etmək. 

2.Özündən əvvəlki ilahi qanunlara, Musanın şəriətinə dəvət etmək. 

3.Yəhudi din xadimlərinin uydurmalarına (bidatlar) və idarəçilərin zülmlərinə qarşı 
mübarizə23 

Mövzumuz ecabı tövhidi yaxşı başa düşməyimiz üçün şirkin də nə olduğunu yaxşı 
bilməyimiz lazımdır:  

- Şirk, tövhidin ziddidir. Şirk, bütün dinlərdə ən böyük günah olduğu kimi Yəhudilik 
və Xristianlıqda da ən böyük günahdır. 24  Lakin bu günahın ictimai ənənə halına 
çevrilməsi, onun mühakimə edilməsinə maneə təşkil etməkdədir. 

Bütün elçilər, ənənənin müdafiə etdiyi və əksər insanların da qəbul etdiyi bu ictimai 
şirk xəstəliyinə qarşı mübarizə etmək üçün göndərilmişdir. Son peyğəmbər Muhəmməd 
(s.)’a insanların hər əməlini yox edən şirkin zərəri bu cür tanıdılır: 

“Sənə və səndən əvvəlkilərə belə vəhy olunmuşdur: 'Əgər şərik qoşsan, əməlin puç 
olacaq və mütləq ziyana uğrayanlardan olacaqsan.” (Zümər, 39/64-65.) 

Şirk, “Allaha məxsus xüsusiyyətlərdən birini və ya bir neçəsini başqa varlıqlarda 
görmək”- deməkdir. Məsələn, “ ُِدور  ;”!O, qəlblərinizdəkini biləndir = إِنَّهُ َعِليٌم بِذَاِت الصُّ

ُكنتُمْ َوُهَو َمعَُكْم أَْيَن َما   =  Siz harada olsanız, O sizinlədir.”;  َبَِصيٌر بَِما تَْعَملُون ُ َّ  Allah = َو
sizin nə etdiklərinizi görəndir!” kimi xüsusiyyətləri, sifətləri Allahdan başqasına da 
aid etmək Allaha şərik qoşmaqdır. 

Allaha şərik qoşanlar, vasitəçiliyi irəli sürərlər. Vasitəçilik, sırf Allaha aid 
xüsusiyyətlərdən birinin olduğuna inanılan şəxsləri, Allahla öz aralarına qoyulmasına 
deyilir. Məsələn, “Müridim istəyir qərbdə istəyir şərqdə olsun, imdadına mütləq 
yetişərəm” və ya “mədəd ya Geylani!”, “mədəd, ləbbeyk ya Hüseyn!”- deyərək, vəfat 
etmiş şəxsləri (ya da onların ölmədiklərini iddia edərək) köməyə çağırmaları, – 
xüsusiylə təriqətlərdə və əhli-şiədə əqidə halına gəlmiş- insanı tövhiddən qoparan 
böyük xətalardan biri olmuşdur.  

                                                           
22 Yeni Əhd, ‘Pavlusun Korontillilərə Məktubu’, 8/5-6. 
23 Şinasi Gündüz, “Xristiyanlıq”, İsam Yay., İstanbul, 2006, s. 20. 
24 Bax: Qədim Əhd, Çıkış, 20/3:17; Yeni Ahit,  Luka, 4/5-8. 



Tövhid eyni zamanda “bir insanın Allahı öz həyatında ilk sıraya qoymasıdır.”25 Hər 
hansı bir şəxs, Allahı həyatının ilk sırasından çıxarıb başqa şeyləri qoyursa, o 
qoyduqları şeyləri özünə (nə olursa olsun) ilah etmiş sayılır.26 

İnsanın hər halında; Allahı həyatının ilk sırasına qoyması, onun həqiqi müsəlman 
olduğunu göstərir. Əqidəsi zəif, iradəsi aciz insanların çoxunun Allahın əmr etdiyi işləri 
ikinci sıraya qoymaları, bunun yerinə öz arzularını ilk sıraya yerləşdirmələri və bunu 
vərdiş halına çevirməkləri ayətdə bu cür tənqid edilir: 

“Nəfsinin istəyini ilahiləşdirən şəxsi gördünmü? Allah onu, bilikli olmasına 
baxmayaraq azğın gördü. Sanki, Allah onun qulağına və qəlbinə möhür vurmuş 
və gözünə pərdə çəkmişdir. Bundan sonra artıq Allahdan başqası onu doğru yola 
yönəldə bilər? Heç ağlınızı işlətmirsiz?” (Casiyə, 45/23.) 

Təəssüf ki, gündəlik həyatımızda bu ayədə ifadə edilən şəxslərə demək olar ki, hər 
zaman rastlamaqdayıq.  

 

 

3. ELÇİLƏRİN TƏBLİĞ ETDİYİ TÖVHİD 

Allahın elçiləri göndərməsindəki əsl məqsədi, şirkə bulaşmış cəmiyyətlərin özlərindən 
icad etdikləri ilahları/tağutları yıxmaq və onlara tövhidi başa salmaq olmuşdur.27 

“Səndən əvvəl elə bir elçi göndərməmişik ki, ona: 'Məndən başqa heç bir ilah 
yoxdur, Mənə ibadət edin!'– deyə vəhy etməyək.” (Ənbiya, 21/25.) 

Elçilər Allahı tanımayan, dinsiz cəmiyyətlərə deyil, ən çox dindar görünən və özlərini 
Allaha ən yaxın olaraq görən cəmiyyətlərə göndərilmişdir.28 Məkkə cəmiyyəti də belə 
bir cəmiyyət idi. Bu cür cəmiyyətlərdən istənilən, Allah adından istifadə edərək 
uydurduqları din və Allah düşüncəsindən uzaqlaşmaqlarıdır. İnsanların öz 
inanclarından, vərdişlərindən və sevdiklərindən imtina etməsi çox çətindir. Xüsusiylə 
bu, qurucuları və bundan faydalanan din və dövlət xadimləri tərəfindən qəbul ediləbilir 
görünmür. Bilavasitə onların, bu təşəbbüslə gələn elçilərə verdikləri cavab 
ümumiyyətlə belə olmuşdur: 

                                                           
25 Əbdülaziz Bayındır, “Vasitəçilik və Şirk”, Süleymaniye Vəqfi Yay.,Nəşr: 5, s. 47. 
26 Allahdan başqa bir varlığı; məsum/əsla xəta etməz, hesaba çəkilməz bir mövqedə görmək, ona ilahlıq 
nisbət etmək deməkdir. Bu varlıq; alim, şeyx, rəhbər, təriqət, camaat və ya partiya lideri, tarixdəki hər 
hansı bir şəxsiyyət ola biləcəyi kimi, məzhəb, məclis, qrup və dövlət kimi təşkilatlar da ola bilər. Onları 
ilahlaşdırmaq üçün sözlə ilah deyilməsinə ehtiyac yoxdur. Yəni, imanda tövhidi meydana gətirən belə 
bir mühüm məsələdə, nə dediyindən əlavə necə baxdığın və davrandığın mühümdür. (Yəhya Şenol, 
“Şirk”, Süleymaniyə Vəqfi Yayınları, İstanbul, 2017, s. 17.) 
27 Bax: Nəhl, 16/36. 
28 Özlərini Allaha yaxın görən cəmiyyətlərə daha çox elçilər göndərilməsinin altında yatan səbəblərin 
birisinin də bu olduğunu düşünürük. 



“Onlar dedilər: 'Yanımıza gəlmisən ki, atalarımızın ibadət etdiklərini buraxıb tək 
Allaha ibadət edək? Əgər doğru danışanlardansansa, bizə vəd etdiyin əzabı 
gətir'.” (Əraf, 7/70.) 

Allahdan gələn bütün kitabların ana başlığı tövhiddir.29 Bu kitablarla gələn elçilərin 
təbliğatındakı əsas məqsəd də tövhidi yaymaq və onu başa salmaqdır. 30  İnsanlara 
verilən tövsiyənin başında da tövhid yer alır və onlardan istənilən də bu tövhidi 
qorumaqlarıdır. Məsələn, dinlərini təhrif edib din adamlarına və türbələrə yönəlmiş bir 
cəmiyyətə İsa (ə.s.), belə xitab etməkdədir: 

"Vay sizlərə dini şərhçi Farisilər! İkiüzlülər! Siz, peyğəmbərlərə türbələr tikirsiniz və 
dürüst şəxslərin məzarlarını bəzəyərək göstərişli vəziyyətə gətirirsiniz. Dildə məni yad 
edirsiz fəqət, qəlbiniz Məndən uzaqdır."31 

Elçilərə göndərilən kitablarda istənilən əsasən; İnsanların Allahın beynəlxalq 
qanunlarına rəayət etməkləri və fitrətləri ecabı söz və inanclarını isbat etmək 
məcburiyyətində olmalarıdır. 32  Əksi təqdirdə Allah qatında və insanların yanında 
özümüzlə əlaqədar dediyimiz sözlərin ilk planda bir dəyəri ola bilməz. Yəni bir insanın 
“mən bağbanam” deməsiylə bağban ya da “mən doktoram” deməsiylə doktor ola 
bilmədiyi kimi Allaha təslim olmayanın və müsəlmanlığını həyatına əks etdirməyənin 
də “mən Allaha inanıram”, “mən müsəlmanam” deməsiylə Allahın istədiyi həqiqi 
müsəlmanlardan ola bilməsi mümkün deyildir.33 

Bütün gözəl sözlər kimi tövhid də o cümlədən bir toxuma bənzəyir.34 Toxum torpağa 
əkilmədən kök atmadığı kimi, tövhid də qəlbə yerləşmədən insanın digər üzvlərində 
əks olunmaz. Tövhid, onun idrakında olub yaşamaq, bu uğurda çalışmaq, cihad (cəhd) 
etmək yəni, onun keyfiyyətlərini həyatına əks etmək deməkdir.  

Sözlə ifadə edilən imanın gərəyi yerinə yetirilmədiyi təqdirdə heç bir dəyərinin 
olmadığı Quranda belə ifadə edilməkdədir: 

“Bədəvilər: 'Biz iman gətirdik!'– dedilər. De: 'Siz hələki inanıb güvənmədiniz! 
Ancaq: 'Biz təslim olduq!'– deyin. İman sizin qəlblərinizə hələ daxil olmamışdır. 
Möminlər ancaq Allaha və Onun Elçisinə iman gətirən, sonra heç bir şəkk-
şübhəyə düşməyən, Allah yolunda malları və canları ilə cihad edənlərdir! Özü-
sözü doğru olanlar da məhz onlardır.” (Hucurat, 49/14-15.) 

Quranda bildirildiyi kimi hədislərdə də bilavasitə tövhid, hər müsəlmanın yaxşı 
əməllərlə başqalarına nümunə olması lazım olan bir həyat tərzidir. 

                                                           
29 Bax: Nisə, 4/36, Əraf, 7/59. 
30 Bax: Nahl, 16/36 
31 Əhdi Cədid, Markos, 7/8-9; Matta, 23/29 
32 Bax: Ənkəbut, 29/61,65. 
33 Bax: Ənkəbut, 29/2-6. 
34 “Allahın necə məsəl çəkdiyini görmürsənmi? Gözəl söz (tövhid) kökü (yerdə) möhkəm olan, 
budaqları isə göyə yüksələn gözəl bir ağac kimidir.” (İbrahim, 14/24). 



Vəhb ibn Münəbbihdən gələn rəvayətdə Rəsulullaha “Lə ilahə İlləllah cənnətin açarı 
deyilmi?”– deyə soruşulur. Rəsulullah: “Bəli, fəqət hər açarın dişləri vardır. Əgər dişli 
açar gətirərsənsə, qapı açılır. Açar dişsiz isə qapı açılmaz.”35 

Əli (r.a.)-ın bu barədə belə dediyi nəql edilir: “Qulun imanı doğru olmadıqca qəlbi 
doğru olmaz, qəlbi doğru olmadıqca dili doğru olmaz. Elə isə sizdən kimin əli 
Müsəlmanların qanına, malına və dili onların ismətlərinə bulaşmadan təmiz olduğu 
halda Allaha qovuşa bilirsə, qovuşsun!”36 

Bu kimi hədislərdən, rəvayətlərdən və Quranın özündən “lə ilahə illəllah” deməyin 
kifayət olmadığı, bu kəlimənin haqqını verməyin və onu həyata əks etdirməyin vacib 
olduğu başa düşülməkdədir. Bu, hər insanın dünyadakı ən böyük vəzifəsi və 
məsuliyyətidir. Belə bir vəzifəni daşımayanların şirkə düşməsi qaçınılmazdır. Qısacası, 
təkcə sözlə “Lə ilahə illəllah” deyən şəxs şirkdən xilas ola bilməz. Allah Təala belə 
buyurmuşdur: 

“İnsanlar elə güman edirlər ki, təkcə: 'İman gətirdik!'– demələri ilə onlardan əl 
çəkiləcək və onlar imtahan edilməyəcəklər? Biz onlardan əvvəlkiləri də sınaqdan 
keçirmişdik. Sözsüz ki, Allah doğru danışanları da, yalançıları da aşkara 
çıxardacaqdır.” (Ənkəbut, 29/2-3.) 

Quran, əmr və qadağalarına rəayət etməyənlərin boş ümidlərə/xəyallara qapılmaması 
üçün belə bir öyüd verməkdədir: 

“Allahın vədi bir həqiqətdir. Bu (fani) dünya sizi çaşdırmasın, hiyləgər (şeytan) 
da sizi Allah ilə aldatmasın.” (Loğman, 31/33.) 

Dünya həyatı və şeytan, insanları ən çox özlərinin təkcə Allaha inanması və ya hər hansı 
bir məzhəbə, camaata mənsub olmasıyla həqiqi müsəlman olduqları və xilas olacaqları 
yönündə zənnə qapdırmaqla aldadır.  Quran, belə bir düşüncənin nə qədər xətalı 
olduğunu və hər hansı bir məzhəb, camaat şərti olmadan mömin olanların xilas 
olacağını və bunun mühüm amillərindən bir neçəsini Möminun surəsinin ilk ayələrində 
belə sıralamaqdadır: 

1. “Möminlər, həqiqətən də, nicat tapmışlar; 
2. O kəslər ki, namazlarında mütidirlər, 
3. O kəslərdir ki, sözbazlıqdan qaçırlar, 
4. O kəslərdir ki, zəkat üçün çalışırlar, 
5. O kəslərdir ki, öz cinsi orqanlarını (həmişə) qoruyurlar, 
6. Zövcələri və sahib olduqları cariyə (əsir) istisnadır. Onlar qınanmazlar. 
7. Bunlardan başqalarına açanlar həddi aşanlardır. 
8. O (mömin) kəslər ki, əmanətlərini və vədlərini qoruyurlar. 
9. O kəslər ki, namazlarını öz vaxtlarında qılırlar. 
10. Məhz onlardır varis olanlarınız. 

                                                           
35 Buxari, “Cənaiz”, 1. 
36 Nəhcul Bəlağa, II. c, Xütbə 174, s. 417. 



11. Firdovs cənnətinə varis olanlar orada əbədi qalacaqlar.”37 

Qurani-Kərim, tövhidi həyatına əks etdirənlərin və bu qayəyə xidmət edənlərin dünya 
və axirət səadətinə nail olacaqlarını müjdələməkdədir: 

“Onlar səbr edən, doğru danışan, müti olan, Allah yolunda xərcləyən və sübh 
çağına yaxın bağışlanma diləyən kimsələrdir. Allah Özündən başqa ilah 
olmadığına şahiddir. Mələklər və ədaləti ayaqda tutan elm sahibləri də şahidlik 
etdilər. Ondan başqa ilah yoxdur, Qüdrətlidir, Müdrikdir.” (Əli-İmran, 3/17-18.) 

 

 

4. QURANDA TÖVHİD  

Quranda tövhid kəliməsi keçməsə də eyni kökdən gələn bir çox kəlimə ondan bəhs 
etməkdədir. Məsələn, bu kəlimələrdən biri belədir: 

هٌ َواحِ دٌ  َوِلَيذَّكََّر أُولُو اْألَْلبَابِ  ذَا بََالٌغ ِللنَّاِس َوِليُْنذَُروا بِِه َوِليَْعلَُموا أَنََّما ُهَو إِلَٰ   َهٰ

“Bu, insanlar üçün bir təbliğdir. Bu təbliğlə həm xəbərdar edilsinlər, həm Allahın 
Tək İlah olduğunu bilsinlər, həm də ağıl sahibləri düşünüb ibrət alsınlar.” (İbrahim, 
14/52.) 

Quran, tövhidin təkcə “Allah birdir” deməklə deyil 38 , həmçinin dini təkcə Allaha 
məxsus etməklə tamamlanacağını başa salmaqdadır. Yəni, dini təkcə Allaha məxsus 
etməyi və dində bütün səlahiyyətləri Ona verməyi öyrətməkdədir. Ənənənin tərsinə 
tövhid; əqidədə və fiqhdə Allahı tək nüfuz/hökm sahibi qəbul etmək və Ona şərik 
qoşmamaqdır. Ona ixlas ilə qulluq etməyin əsl mənası elə budur. Quran, yüzlərlə 
ayəsində elə ancaq bunun əhəmiyyətindən bəhs etməkdədir.  

İndi isə ənənənin hardasa heç bəhsetmədiyi və bizə əksik tanıtdığı tövhidin, Qurandakı 
iki ana ünsürünü göstərməyə çalışaq: 

a) Dini Allaha Məxsus Etmək. 

Quranda tövhidin ən mühüm ünsürlərindən biri olan ixlasdan yəni, dini Allaha məxsus 
etməkdən belə bəhs edilməkdədir: 

ينَ  َ ُمْخِلًصا لَّهُ ٱلّدِ َّ َب ِبٱْلَحّقِ َفٱْعبُِد ٱ  ِإنَّآ أَنَزْلنَآ ِإلَْيَك ٱْلِكتَٰ

َ يَْحُكُم بَْينَُهْم فِى  َّ ِ ُزلْ َفٰىٓ إِنَّ ٱ َّ بُونَآ ِإلَى ٱ يُن ٱْلَخاِلُص ۚ َوٱلَِّذيَن ٱتََّخذُو۟ا ِمن ُدونِِهۦٓ أَْوِلَيآ َء َما نَْعبُُدُهْم إِالَّ ِليُقَّرِ ِ ٱلّدِ َّ ِ  أََال 
ِذٌب َكفَّارٌ  َ َال يَْهِدى َمْن ُهَو َكٰ َّ   َما ُهْم فِيِه يَْختَِلفُوَن ۗ إِنَّ ٱ

                                                           
37 Möminun, 23/1-11. 
38 Müşriklər də Allahı var və tək olaraq görürdülər. Lakin, Allaha aid bir çox xüsusiyyətləri başqalarına 
verməklə ilahlaşdırdıqları şəxsləri və məbudları var idi. 



“Biz Kitabı sənə haqq olaraq nazil etdik. Sən də dinin yalnız Allaha məxsus 
olduğuna (iman gətirərək), Ona ibadət et!  Bil ki, xalis din ancaq Allaha məxsusdur. 
Allahla özləri arasına himayəçi qoyanlar: “Biz, onlara ancaq bizi Allaha daha çox 
yaxınlaşdırsınlar deyə qulluq edirik”– (deyirlər.)” (Zümər 39/2-3.) 

İxlas, tövhidin olmazsa, olmaz şərtlərindən biridir. İxlası qorumağın əsl şərti isə ayədə 
göstərildiyi kimi ( َِمن ُدونِِهۦٓ أَْوِليَآء = Allahla araya himayəçi) birini qoymamaqdır.  

Ayədə eyni zamanda şirkin nə olduğu da vurğulanır. Müşriklərin müştərək vəsflərindən 
birinin Allaha yaxınlaşmaq üçün araya müqəddəs saydıqları varlıqları vasitəçi qoymaq 
olduğu bildirilir. Müşriklər, dünyada olan imtiyazları axirətləri üçün də planlayıblar. 
Bu səbəblə hesab günündə (Allahın ədalət məhkəməsi sərf eləmədiyi üçün) özlərinin 
şəfaət məhkəmələrini qurduqlarını müşahidə etməkdəyik. Belə bir cəfəngiyyat, şirk 
dini mənsublarının hamısında bir əqidə məsələsinə çevrilmişdir. 

Sonrakı ayələrdə bu cür düşüncənin qarşısını almaq üçün son gələn peyğəmbər (s.)-ə 
tövhid əqidəsini dirçəltmək məqsədiylə belə bir təlimatın verildiyini görməkdəyik: 

ينَ  لدِّ هُ ا َ ل ا  صً لِ ْخ َ ُم َّ دَ  ُ ب َعْ ْن أ َ أ ُت  ْر ُِم أ ي  ِ ّ ن ِ إ لْ  ُ   ق

De ki “Mən, bu dinə ixlasla (heçnə qatmadan) Allaha qulluq etmək əmrini aldım.” 

(Zümər, 39/11.) 
Tövhid, bir insanın Allaha təkcə zatında deyil, sifətlərində də hər hansı bir şeyi şərik 
qoşmaması və Ona ixlas ilə qulluq etməsi deməkdir. İxlasın kök mənası, xalas= صلخ  
yəni, bir şeyi “saf, xalis qılmaq”, “arındırmaq”, “qurtarmaq” mənalarına 
gəlməkdədir.39 
İsfəhani, ixlas kəliməsini belə tərif edər: “Həqiqi ixlas, Allah ilə bəndə arasına qoyulan 
hər şeydən uzaq durmaqdır.”40 
Bütün elçilərin getdiyi cəmiyyətlərdən istədiyi şey eyni -Allahın saf təmiz dinini, din 
xadimlərinin tövhidə zərər verən maddələrindən təmizləmək- olmuşdur. 
Müsəlmanlardan istənilən də budur: 

ئَِك َمَع اْلُمْؤِمنِينَ  ِ  َفأُوَلٰ َّ ِ ِ َوأَْخَلُصو۟ا ِدينَُهْم  َّ   َوٱْعتََصُمو۟ا بِٱ

“…Allahın ipinə (Qurana) sarılanlar və dinlərini Allaha məxsus edənlər, bunlar 
möminlərlə bərabərdir.” (Nisə, 4/146.) 

Hamımızın gündə ən az beş dəfə namazda oxuduğumuz, dualarımızda dilə gətirdiyimiz, 
Quranın da baş tərəfinə yerləşdirilən Fatihə surəsində “(Allahım!) Təkcə sənə qul olur 
və təkcə Səndən kömək diləyirik.”, “Bizi doğru yoluna qəbul et; nemət bəxş 

                                                           
39 Lisanul-Ərəb, c. 7, s. 26-29; İsfəhani, Əbul-Qasım əl-Huseyn b. Muhamməd Ragıb, əl-Müfrədat fi 
Ğaribil-Quran, thk., Muhamməd Seyyid Keylani, Mustafa el-Babi el-Halebi ve Evladuh, Mısır, 
1381/1961, s. 154-155. 
40 İsfəhani, “e.ç.ə.”, s. 155. 



etdiklərinin yoluna.”- deyə dua edirik. 41  Bundan sonra Fatihənin son ayəsində, 
“Qəzəbə düçar olmamış və azmamış olanların yoluna.”- deyirik. 

Fatihə surəsinin son ayəsi ilə əlaqədar Rəsulullah əleyhissəlama istinad edilən bir 
rəvayətdə səhabə belə bir sual verir: Biz, “Qəzəbə düçar olmamış və azmamış 
olanların yoluna” yönləndir, deyə dua edirik. Bəs qəzəbə düçar olan və azanların 
kimlər olduğunu öyrənə bilərikmi? Bunun üzərinə Rəsulullahın; “qəzəbə düçar 
olanların Yəhudilər, azanların da Xristianlardır.”42- dediyi rəvayət olunmaqdadır. 
Fəqət bu hədisdən qəzəbə və dəlalətə düçar olmağın təkcə Yəhudi və Xristianlara 
məxsus bir xüsusiyyət olduğu başa düşülməməlidir. Əgər belə bir şey olsaydı yəni, 
qəzəb və dəlalət təkcə Yəhudi və Xristianlara məxsus xüsusiyyət olsaydı, Fatihəni 
oxumağımızın və dua etməyimizin bir mənası qalmazdı. Fatihəni oxuduğumuz zaman 
bir mənalı olaraq biz; “ya Rəbb! Bizi yəhudi və xristianların və bizdən əvvəlkilərin 
elədikləri xətalardan qoru!”- demiş oluruq. 

Namazda çox vaxt Fatihədən sonra oxuduğumuz “İxlas” surəsində, Allahın zatında 
digər varlıqlarla hər hansı bir bənzərliyinin olmadığı və insanların təsəvvür 
etdiklərindən tamamilə uzaq olduğu vurğulanmaqdadır: 

“De: O Allah Təkdir! Allah Möhtac deyildir. O, nə doğurmadı, nə də doğulmadı. 
Onun bənzəri də yoxdur” (İxlas, 112/1-4.) 

Allahdan möhlət alan İblis, insanların ixlasını əlindən alana qədər azdırmağa çalışır. 
Beləki, İblisin azdıra bilmədiyi insanlar, təkcə ixlaslarını qoruyan insanlardır. Quran 
bu mövzuda bizə işıq tutmaqda və İblisin məqsədini belə çatdırmaqdadır: 

“İblis, İzzətinə and olsun ki, onların hamısını azdıracağam. Təkcə Sənin ixlaslı 
qullarından başqa!” (Sad, 38/82-83.) 

Deməli, bir insan müvahhid olması, yəni, tövhid əhli olması onun ixlaslı (şirkdən 
arınmış) olmasına bağlıdır. İxlaslı bir müsəlman isə Allahın yaratdığı və nazil etdiyi 
ayələrinə heç bir şərik qatmayan insandır. 
Bilavasitə, mövzunu aşağıda təqdim edəcəklərimizlə birlikdə dəyərləndirdiyimiz 
zaman tövhidin; Allahdan başqa ilah qəbul etməmək, yaratdığı və nazil etdiyi ayələrinə 
heç bir şeyi şərik qoşmamaq və Ona ixlaslı şəkildə itaət etmək olduğunu görürük.43 
 
       b) Başqa Mənbələr İcad Etməmək. 

 
Müsəlmanlardan qabaq yaşamış hər cəmiyyət, öz elçisininin vəfatından qısa bir müddət 
sonra Allahın təmiz dininə əlavələr, əksiltmələr edərək özlərinə məxsus bir din ortaya 
qoymuşlar. Quran, bunlardan çox bəhs edər. Bütün insanların xüsusiylə müsəlmanların, 

                                                           
41  Doğru yolda olanların və nemət bəxş edilənlərin hansı insanlar olduğunu bizə yenə Quran 
bildirməkdədir:“Onları doğru bir yola yönləndirərik.” “Allaha və (Onun) Elçisinə itaət edənlər 
Allahın onlara nemət olaraq bəxş etdiyi peyğəmbərlərlə, sidq ürəkdən inananlarla, şəhidlərlə və 
əməlisalehlərlə birlikdə olacaqlar. Onlar necə də gözəl dostlardır.” Nisə, 4/68-69. 
42 Tirmizi, “əs-Sünən”; Əhməd, “Müsnəd”, c. 4, s. 378. 
43 Bax. Nəhl, 16/52-53. 



bu ənənəvi tarixi xətalara düşməmələri üçün namazlarında hər an bu duanı (Fatihəni) 
etməsi tövsiyə edilməkdədir.44 

Bu səbəblə ən çox diqqət yetirəcəyimiz məsələ tövhid məsələsi olduğunu və bizim 
əvvəlki qövmlər kimi eyni xətalara düşüb düşmədiyimizi öyrənmək və dini sırf Allaha 
məxsus qılıb qılmadığımızı bilməyimiz vacibdir. Çünki, Quranda təqdim edilən 
nümunələrdə və səhih rəvayətlərdə müsəlmanların özlərindən əvvəlki qövmlərin 
elədiklərinin eynisini edəcəkləri xəbər verilməkdədir: 

Aşağıdakı rəvayətdə Rəsulullah, insanları yaxşı tanıdığı və tarixdəki hadisələri yaxşı 
təhlil etdiyi üçün öz əshabına belə demişdi: 

“Siz, sizdən əvvəlkilərin izini arşın-arşın, qarış-qarış təqib edəcəksiniz. Onlar bir 
kərtənkələ yuvasına girmiş olsalar, siz də girəcəksiniz. Dedik ki; yəhudi və 
xristianlarımı (təqib edəcəyik?)? Əlbəttə, bəs kimi olacaq ki?”- dedi.45 

Özlərinə müsəlmanam deyənlərin, qəzəbə düçar olan yəhudilərlə və azmış Xristianlarla 
oxşar bir yol tutub tutmadıqlarını yəni, onlar kimi Allahın kitabına şəriklər qoşub 
qoşmadıqlarını aşağıdakı nümunələrdən özünüz çıxarın. İndi Quranın izindən bunu 
birlikdə incələyək: 

“Əlif. Ləm. Ra. Bu elə bir kitabdır ki, ayələri mükəmməlləşdirilmiş, sonra da 
Müdrik, hər şeydən Xəbərdar olan Allah tərəfindən, ətraflı izah edilmişdir. (Bu 
ona görədir) ki, Allahdan başqasına ibadət etməyəsiniz.” (Hud, 11/1-2.) 

Allah, insanların başqalarına qul olmamaları üçün Quranı hökmə bağladığını və bizzat 
Özü izah etdiyini bildirməkdədir. Elçisinə də “Sənə vəhy edilənə uy!”46  deyərək, 
göndərilən vəhyə/kitaba uymalarını əmr etməkdədir. Yəni, Allah dinimizin tək bir 
mənbəyi olduğunu və bu mənbəyə bağlı qalmağımızın vacib olduğunu xəbər 
verməkdədir. Əksi təqdirdə Özündən başqasına qul olacağımızı, tövhidlə və doğru 
yolla/siradi-müstəqimlə bir əlaqəmizin qalmayacağı bildirilməkdədir.  

“Siradi-müstəqimin” vəhyə (Qurana) uymaq olduğu və hərkəsin (peyğəmbərlər də 
daxil) təkcə bu vəhydən sorğu-sual ediləcəkləri belə xəbər verilməkdədir: 

“Sən özünə vəhy olunan (Qurana) sarıl! Əslində, sən doğru yoldasan. Şübhəsiz ki 
Quran, sənə və xalqına doğru bilik mənbəyidir. Yaxında sorğu-suala 
tutulacaqsınız.” (Zuxruf, 43/43.) 

Təəssüf ki müsəlmanlar, hər nə qədər sözdə Allahın dininə və kitabına bağlandıqlarını 
ifadə etsələr də Allahın bu xəbərdarlığını diqqətə almamış, özlərindən əvvəlki dinin 
mənsublarının xətalarını təkrarlamaq surətiylə dinin tək mənbəyi olan Quranın yanına 

                                                           
44 Bax: Hicr, 15/87; Rəsulullahdan gələn rəvayətə görə, Hicr surəsində ifadə edilən “yeddi ayə” sözü, 
namazların hər rükətində təkrarlanan Fatihə surəsini qəsd edir. 
45 Nişaburi, Əbu Muhamməd Fəzl b. Şazan b. Malik əl Əzdi, “əl-İzah”, s. 189; Buxari, “İtisam əs-
Sünnə”, 14, həd., 7320, 4/368. 
46 Bax: Ənam, 6/106. 



başqa mənbələr əlavə edərək onlardan çıxarılan hökmlərlə hərəkət etmişlər. Necə ki, 
etiqadda Allahla birlikdə; Peyğəmbərlər, İmamlar, Evliyalar, Şeyxlər özlərinə köməkçi, 
vasitəçi, şəfaətçi kimi qəbul edilmişlərsə, o cümlədən fiqhdə də Allahın kitabı yanına 3 
mənbə: “Hədis”, “İcma” və “Qiyas” alınmış və bunlar dinin əsasları kimi qəbul 
edilmişdir.  

Bütün bunları məzhəblər, əqidədə və əməldə dinin əsasları olaraq göstərmişdir. 
Qısacası, bunlardan birinin inkarı dinin inkarı olaraq qəbul edilmiş, Allahın və kitabının 
yanında tamamlayıcıları kimi göstərilməyə çalışılmış, bunlarsız dinin tək yazılı 
mənbəyi olan Quranın əksik, anlaşılmaz olduğu bildirilmiş və bir növ şərikləri olaraq 
təqdim edilmişdir. Bütün bunlar yetmirmiş kimi Allahın vəhyinə bir də “Vəhy qeyri-
mətluv = Oxunmayan vəhy” deyə, əlavə bir şərik də əlavə etmişlər. Özlərinə nöqsansız 
bir kitab nazil olduğu halda, peyğəmbərə və müqəddəs saydıqları şəxslərə aid olduğunu 
söylədikləri vəhyləri, sözləri, yazıları və bunlardan meydana gəlmiş əlavə mənbələri 
qəbul edənləri Quran belə tənqid etməkdədir: 

“Vay o şəxslərin halına ki, öz əlləri ilə kitab yazıb, sonra müqabilində bir miqdar 
pul almaq üçün: “Bu, Allah tərəfindəndir!”, – deyirlər. Öz əlləri ilə yazdıqlarına 
görə vay onların halına! Qazandıqları şey üçün vay onların halına!” (Bəqərə, 2/79.) 

Müsəlman din xadimlərinin eyni qaydada, öz əlləriylə yazdıqlarını bu ümmətə “Allah 
tərəfindəndir” deyə təqdim etməsi, əhli-Kitabın elədiklərini təkrar etməkdən başqa bir 
şey deyildir. Halbuki Allah, dinini tamamladığını və kitabını da insanlara başa 
düşəcəkləri şəkildə Özünün anlatdığını deməkdədir.47 

Allahla insanlar arasına başqa ilahlar qoymaqla tövhid pozulduğu kimi, Allahın nazil 
etdiyi mənbə (Quran) arasına başqa mənbələr peyda etmək də tövhidi zədələməkdədir. 
Bu səbəblə Allahdan başqa ilah qəbul etməmək tövhidin bir şərti olduğu kimi, 
Qurandan başqa mənbə qəbul etməmək də tövhidin bir şərti olmalıdır. Çünki, Quranda 
verilən bir hökmü ortadan qaldırmaq, nəsx etmək, uydurduqları mənbələrinə əsaslanıb 
dəyişmək və başqa hökmlərlə əvəz etmək bir müsəlman kimi Allaha təslim olmamaq 
və Allahın hökmüylə hökm etməmək mənasına gəlir: 

 “Onlara oxunan Kitabı sənə nazil etməyimiz onlar üçün kifayət deyilmi? 
Həqiqətən, bunda iman gətirən adamlar üçün mərhəmət və ibrət vardır.” 
(Ənkəbut, 29/51).  

Burada biz tövhidi izah etdikcə bir sonrakı mövzumuz olan tağut da qismən başa 
düşüləcəkdir.  

Müsəlmanlardan qabaqkı din mənsublarının kitablarına yapışacaqları yerdə din 
xadimlərinə və onların icad etdikləri mənbələrə yönəlmələri, bunu beləcə özlərinin də 
qəbul etdikləri bizə məlumdur.48 

                                                           
47 Bax: Hud, 11/1-2. 
48 Bax: Yeni Əhd, Matta, 16-20. 



Eyni vəziyyətin İslam aləmində də mövcud olub-olmadığını bilmək üçün 
müsəlmanların Qurana olan baxış tərzinə, dini öyrənmədəki metoduna və 
məzhəblərindəki mənbərlərinə baxmağımız kifayətdir. İndi bu məsələyə toxunaq: 

Hər firqənin öz lehlərinə dəlil aldıqları, əslində isə öz əleyhlərinə dəlil olacaq Nisə 
surəsinin 59-61-ci ayələrinə nəzər yetirək: 

“Ey iman gətirənlər! Allaha və Elçisinə itaət edin, həm də özünüzdən olan 
rəhbərlərə. Bir şey haqqında mübahisə etsəniz, onu Allaha və Elçisinə götürün. 
Əgər Allaha və Axirət gününə inanırsınızsa (belə edərsiz). Bu, daha xeyirli və 
nəticə etibarilə daha yaxşıdır.”49 

Burada Allaha və Elçisinə qeydsiz-şərtsiz itaət etmək əmri verildikdən sonra, 
“özünüzdən olan rəhbərlərə” ifadəsiylə də bir qeydə-şərtə bağlı olan itaətdən bəhs 
edilməkdədir.50 Sonrasında “Əgər bir şey haqqında mübahisə etsəniz, o şeyi Allaha 
və Elçisinə götürün.” ifadəsindən qəsd edilən mübahisə, Allahla ya da elçisi ilə 
insanlar arasında olan mübahisə deyil, insanların rəhbərləriylə və ya özləri arasındakı 
mübahisədir. Çünki digər ayələrdə insanların Allaha və elçisinə qeydsiz-şərtsiz itaət 
etməkləri əmr edilməkdədir.51  

Bu ayədə eyni zamanda möminlərin idari məsələlərdəki rəhbər və məmur 
əlaqələrindən, əmr və itaət ölçülərindən bəhs edilməkdədir. Bilavasitə hər hansı bir 
məsələdə möminlər arasında əmr və itaət problemi yaşanırsa, bu problemin həllində 
ölçünün Allah və elçisi olması lazım olduğu vurğulanmaqdadır.52 Əslində “Allaha və 
Elçisinə götürün” ifadəsi, öz etibariylə bir tək mənbəyə (Qurana) işarət etməkdədir.  

Elçi öz sözünü deyil, başqasının sözünü çatdıran şəxsdir. Allahın elçisi də Allahın 
sözünü çatdırdığı üçün burada qəsd edilənin vəhydən başqası olmadığı aydındır. Nəticə 
etibariylə, bir şeydə mübahisə etdiyiniz təqdirdə, məsələni rəhbərlərə ya da bir 
başqasına deyil, -çünki belə bir şey deyilmir- təkcə Allaha və elçisinə müraciət 
etməyimiz yəni, Allahın kitabına götürüb həll etməyimiz əmr edilməkdədir.53 

                                                           
49 Nisə 4/59. 
50 Muhəmməd Təbatabai, “əl-Mizan”, Nisə 59-cu ayənin şərhi; Təbatabai ayəni izah edərkən: Bundan 
ortaya çıxır ki, üluləmirin –kim olur olsun- yeni bir hökm qoymağa və yaxud Quranla, Sünnəylə sabit 
olan bir hökmü nəsx etməyə səlahiyyəti yoxdur. Əksi təqdirdə, məsələni “Allah və Elçisinə götürün!” 
sözünün bir mənası qalmaz.” 
51 Bax: Əhzab, 33/36; Nisə, 4/80. 
52 Qeyri-müsəlmanların idarəsi altında yaşayan möminlərin itaəti, gücləri çata biləcək və özlərini küfrə 
düşürməyəcək nisbətdə olmalıdır. 
53 Ayədə ifadə edilən “Ulul-əmr=Əmr sahibləri” sözünun müfrəd deyil, cəm olduğunu və ən az üç 

şəxsi ifadə etdiyini nəzərdən qaçırmamalıyıq. Yəni, əmr sahibləri deyiləndə təkcə dövlət başçısı qəsd 
edilmədiyi və işin başına gətiriləcək hər hansı bir şəxsdə iki vəsf arandığı görülməkdədir: “Mömin olmaq 
və işin əhli olmaq”. (Əhməd Akbulut, “Səhabə Dövrü Hakimiyyət Qavğası”, s. 85-87.)  
Demək ki, istər dövlət başçısı, istərsə iş yerində sizə başçılıq edən şəxsdə bu iki vəsf varsa, ona itaət 
edilməsi istənilir. Əgər aralarında hər hansı bir mübahisə yaranarsa, bu mübahisə, Allahın kitabına 
götürülüb həll edilməsi lazımdır. 



Bu ayənin bir başqa mütəşabihi/bənzəri Şura surəsi 10-cu ayəsində verilməkdə və 
ixtilafa düşən möminlərin təkcə Allahın hökmünə uymaları lazım olduğu 
bildirilməkdədir: 

“Bir şey hakkında anlaşmazlığa düşerseniz, artık onun hükmü Allah'a aittir. İşte 
o Allah, benim Rabb'imdir. O'na güvendim ve O'na yöneldim.” 

Quranın hökmlərini ölçü götürən və onu olduğu kimi həyatlarına tətbiq edən səhabədən 
də bu mövzuda bir çox rəvayət nəql edilməkdədir. Məsələn siyər/tarix kitablarının 
çoxunda müsəlmanların ilk əmiri seçilən Əbu Bəkrin minbərə çıxıb belə bir xütbə 
verdiyi rəvayət olunur:  

“Mən, Allaha və elçisinə itaət etdiyim müddətcə siz də mənə itaət edin. Allah və elçisinə 
üsyan etdiyim zaman mənə itaət etməyin. Özüm və sizin üçün Allahdan əfv və məğfirət 
diləyirəm.”54 

Təəssüf ki, səhabənin bu cür tövsiyələrinə və Allahın ayədəki açıq-aydın əmrinə yəni, 
“mübahisəni Allaha götürün” deməsinə baxmayaraq, başda Diyanət Vəqfi Quran 
məalı olmaq üzərə Quran məallarının çoxu bu ayəylə əlaqədar belə bir dipnot əlavə 
etmişlər: “Ayə, müsəlmanların bilik və hökm mənbələrini sıralamış və sonradan Kitab, 
sünnə, icma və qiyas şəklində sıralanan mənbələrin əsasını qoymuş, mübahisə olarsa, 
həllinin bu mənbələrə başvurularaq ortadan qaldırılması əmr olunmuşdur.” 

Bu ayələri öz əqidələri əsasında şərh edən Şiə də fərqli mənbələr icad etmiş, məsələni 
mərcii təqlidlərinə 55  götürmələri göstərilmiş 56  və Quranın əmr etdiyi üsulu tərk 
etmişlər. Nəticə etibariylə, hər iki məzhəb, insanların Allaha itaət etməsini öz 
imamlarına itaət etmə şərtinə bağlamışlar.  

“Əmirə itaət elçiyə itaət, elçiyə itaət Allaha itaətdir.”57 Məzhəblərin hədis deyə təqdim 
etdikləri və sistemləşdirdikləri bu rəvayət, əslində ayənin davamına göz yummaq və 
Allahın təqdim etdiyi qaydanı mənasız görməkdən ibarətdir. Eyni zamanda Qurandakı 
tövhid anlayışına zidd olan bu rəvayət, əmirləri/rəhbərləri ilahlaşdırmağa gətirib 
çıxarır. 

Tövhidin və tağutun nə anlama gəldiyini bilməyən insanların Quran ayələrinə öz 
başlarına verdiyi səhv məallar və Quranın yanında özlərinin yazdığı və ortaya qoyduğu 
mənbələr, onların Quranı Kərimi və ondakı hökmləri səhv başa düşmələrinə səbəb 
olmaqdadır. Verilən şərhlər və təqdim olunan mənbələr çox vaxt din xadimlərinin 
görüşlərinə müvafiq olaraq Qurandan qabağa çıxarılmaqdadır. “Allahın Kitabı icma, 
hədis, fiqh və s. başqa mənbələr olmadan anlaşılmaz, izah edilməz, onları bilmək üçün 
də bizim elmimiz kifayət deyildir.”- deyənlərin bu hisslə “ən yaxşısı biz, Allahın kitabını 

                                                           
54 İbn Hişam, “Siyer”, c. 2, s. 661; İbn Sad,“Tabaqat”, c. 3, s. 182-183. 
55 Mərcii təqlid, Şiə din xadimləri sinfinin ən üst mərtəbəsi və gələcək olan Mehdinin təmsili məqamı. 
56 Ayətullah Muhamməd Rza Muzaffər, Akaaidül İmamiyyə,  Önsöz. 
57 Buxari, Cihad 109; Müslüm, İmarə 32, 33; Kuleyni “Usulü Kafi”, c. I, s. 145. 



bu elmi mənimsəyənlərdən öyrənmək məcburiyyətindəyik.”- kimi sözlərinə sıx rast 
gəlməkdəyik. 

Nəticədə Allahın kitabı və dini, din xadimlərindən və onların yazdıqlarından 
öyrənilməkdədir. Sözdə Allahın dedikləri din mənimsənilməkdə fəqət, məzhəblərin, 
din xadimlərinin dedikləri tətbiq edilməkdə və onların görüşləri təbliğ edilməkdədir. 

Allah, müsəlmanlara dini mənbələrinin tək olduğunu və mübahisə etdikləri zaman bu 
mənbəyə müraciət etməsi lazım olduğunu bildirməsinə baxmayaraq, bu məzhəblərin 
özlərinə görə əlavə mənbələr ortaya çıxarmaları, özləri üçün yeni tağutlar yaratdıqları 
mənasına gəlir.58 

Müsəlmanların, dini məsələlərdə ixtilafa düşəndə təkcə Qurana yönəlmələri lazım 
olduğunu bir çox hədis mənbələri də bildirməkdədir: Məsələn, “Dini məsələdəki 
mübahisələrdə sizə Quran kifayətdir.”59, “Bu (Quran) elə bir kitabdır ki, Allah onunla 
elçisini hidayət etmişdir. Bu kitaba bağlanın ki, hidayət olunasınız. Şübhəsiz ki Allah, 
elçisini onunla hidayət etmişdir.” 60 - buyrulmaqdadır. Şiə mənbələrində də oxşar 
hədislər mövcuddur. Məsələn, “Hər şey Qurana və Sünnəyə61 ərz edilir. Hər hansı bir 
hədis (!) də Allahın kitabına uymursa, o, uydurma bir sözdür.”62 

Belə ki, bütün səhih hədis mənbələrində də bu mühüm qayda xatırladılmasına 
baxmayaraq, Məalların çoxunun əsrlər boyu səhv davam etdirilən ənənəni arındırmaq 
yerinə bu ənənəni yaşatması, təqlid etməsi, Qurana və Allahın elçisinin tətbiqatlarına 
nə qədər bağlı (!) qaldıqlarını göstərməkdədir. 

Qurana və göstərdiyi metoda uymayan, onu əksik görüb əlavə mənbələr qatan, sonra 
bu mənbələrlə ayələri təfsir edən, oradan fətva çıxaranları Nisə surəsi 59-ci ayədən bir 
sonrakı ayə bu cür xəbərdar etməkdədir: 

 “Sənə və səndən əvvəl nazil edilənlərə iman gətirdiklərini iddia edənləri 
görmədinmi? Onlar tağutun qarşısında mühakimə olunmaq istəyirlər. Halbuki 
onlara tağuta inanmamaq əmr olunmuşdur. Şeytan isə onları dərin bir zəlalətə 
salmaq istəyir.” (Nisə, 4/60.) 

Qurana inandıq deyən insanların bir çoxu; Ona əlavələr qatmış şeyləri din olaraq 
mənimsəmiş və öz tağutlarını özləri yaradaraq bu tağutun qarşısında mühakimə 
olunmaq istəmişlər.  

                                                           
58 Müsəlman görünən, fəqət hərhansı bir məsələdə mübahisəyə düşəndə Allahın elçisinə və qərarına 
(yəni vəhyə) təslim olmayanları Quran belə ifşa etməkdədir: “Xeyr! Sənin Rəbbinə and olsun ki, onlar 
öz aralarında baş verən çəkişmələrdə səni hakim hesab etməyincə, sonra da verdiyin hökmlərə 
görə özlərində bir sıxıntı duymadan tam təslim olmayınca iman gətirmiş olmazlar.” (Nisə, 4/65). 
59 Buxari, “Elm, 39” 
60 Buxari, “İtisam”,  həd. 7269. 
61 Sünnə,Qurandan çıxarılan hökmlərdir. Buna hikmət də deyə bilərik. 
62 Kuleyni, “Usul-u Kafî”, c. I, s. 89. 



Ayənin nazil olduğu dövrdəki hadisələr və müsəlman görünən münafiqlərin rəftarı, 
günümüzdə qarşılaşdığımız hadisələrə və özlərini müsəlman görənlərin rəftarına çox 
bənzəməkdədir. Çünki, aşağıdakı ayədə qəsdedilən insanlara günümüzdə də çox 
rastlanılmaqdadır: 

 “Onlara Allahın nazil etdiyinə və bu Elçiyə gəlin!”- deyildiyi zaman, onlar 
‘Atalarımızın tutduğu yol bizə bəsdir’– deyirlər. Əgər ataları bir şey bilməyib, 
doğru yola yönəlməyiblərsə (onda) necə olsun?” (Maidə, 5/104.) 

Bu gün təəssüf ki, özünə müsəlmanam deyənlərin çoxunun Allahın bu çağrısına eyni 
reaksiyanı verməkləri, tövhidin və tağutun nə mənaya gəldiyini bilməməklərindən irəli 
gəldiyini deyə bilərik.  

Quran, “Allaha və elçisinə (ona nazil olana) yəni, kitabına təslim olan müsəlmanlardan 
olun” dediyi halda, insanların öz din xadimlərinə və onların fətvalarına müraciət 
etməkləri, ortaya çıxardıqları fərqli minhəcə/yola bir qismi “Quran və əhli-Sünnə”, 
digər qismi “Quran və əhli-Beyt” deyə, iki ayrı yol və mənbə icad etməkləri, dini 
məsələləri oradan öyrənərək həll edəcəklərini düşünməkləri onları əhli-Kitabın və ya 
dinlərini təhrif edən digər millətlərin halına düşürməkdədir. 

 

5. TÖVHİDDƏN UZAQ QALAN MÜSƏLMANLARIN HALI 

Peyğəmbərləri və şəxsləri müqəddəsləşdirmək meylində olan müsəlmanlar, neçə 
əsrlərdir özlərindən əvvəlkilərin yolunu izləməklə yanaşı, dində birçox qaydalar, 
qanunlar, haram və halallar qoyan, özlərini qurtaran, şəfaət edən şəxslərə yönəlmiş və 
bir növ tövhidlə əlaqəsi olmayan özündə sayısız tağutlar olan bir dinə meyl salmışlar.  

Təəssüf ki, “mən müsəlmanam” deyən insanların çoxunun aşağıdakı ayətin əhatə 
dairəsinə girdiklərini acı bir həqiqət olaraq izləməkdəyik:  

“Onların çoxu ancaq şərik qoşaraq Allaha iman gətirir.” (Yusif, 12/106.) 

Din xadimlərinin əksəriyyəti hər hansı bir mövzuda Allahın hökmünə baxmayaraq, bu 
hökmləri özlərinin meydana gətirdikləri mənbələrə uyğun yorumlayaraq “Allahın bu 
məsələdəki hökmü budur.”- deməkdə və özbaşlarına şəriət və dini mənbələr 
yaratmaqdadır. Yəni, din xadimlərinin yorumları Allah adına, din adına tətbiq 
edilməkdədir. 

Muhəmməd Abduh, tövhid düşüncəsini səhv mənimsəmiş müsəlmanların vəziyyətini 
belə tərif etməkdədir: “İslam deyilincə, ağla problemlər, mübahisələr və ziddiyyətlər 
gəlirsə, bunun səbəbi İslam deyil, müsəlmanlardır. Müsəlmanların bu əsrdə Qurandan 
başqa imamları yoxdur. 



Əzhərdə öyrədilən müəyyən kitablar olduğu müddətcə bu ümmət ayağa qalxa bilməz. 
Ümməti qaldıracaq ruh, ilk dövrdə hakim olan Quran ruhudur. Quran xaricində hər 
şey; Quranı bilmək və yaşamaq arasına qoyulmuş maneələrdir.”63 

Mövzumuzu xülasələşdirərsək; müsəlmanların fikir ayrılıqları, firqələrə bölünüb 
mübahisə etməkləri və getdikcə bir-birinə düşmən kəsilməklərinin səbəbi; səhv tövhid 
şüuruna yiyələnməkləri, müxtəlif mənbələrə sarılmaları və öz aralarındakı ixtilafda 
mövzunu Allahın kitabına götürəcəkləri yerdə, öz məzhəblərinə və bu məzhəbin din 
xadimlərinə götürməkləri olduğunu deyə bilərik. Hər firqə özünün istədiyini bunlardan 
təmin etməkdə və doğru olduğuna qənaət gətirməkdədir. Quran onların bu halını belə 
xülasələşdirməkdədir: 

“Onlar öz dinini aralarında parçalayıb firqələrə bölündülər (müxtəlif məzhəblərə 
ayrıldılar). Hər firqə öz təriqətinə sevinir.” (Möminun, 23/53.) 

“Dinlərini parçalayıb firqə-firqə olanlarla sənin heç bir əlaqən yoxdur…”- 
buyurmaqdadır. (Ənam, 6/159.) 

Bizim də bir müsəlman olaraq, Allahın dinindən başqa bir dinə və ya ismə (Hənəfi, 
Şafi, Cəfəri kimi) özlərini nisbət edənlərlə bir əlaqəmizin (qəbul yönündən) olmaması 
lazımdır. Bu səbəblə tövhidə sarılan və onu qorumağa çalışan müsəlmanlara yönəlik 
Allahdan gələn kitabların ümumi çağırışı belə olmuşdur: 

“Rəbbinizdən sizə nazil edilənə tabe olun. Onunla öz aranız qoyduğunuz himayəçilərə 
uymayın. Siz necə də az öyüd-nəsihət dinləyirsiniz.” (Əraf, 7/3.) 

Tarix boyu, tövhid və onun ziddi olan şirk cərəyanları həmişə mövcud olmuşdur. 
Tövhidin nümayəndələri tarix boyu peyğəmbərlər və onların ənsarı/köməkçiləri, yer 
üzündə bərabərlik və azadlıq mübarizəsi göstərən bəndələri olmuşdur. Şirk ənənəsinin 
nümayəndələri isə indiki vaxtda da olduğu kimi əsasən Quranda tənqid edilən din 
xadimləri və din tüccarları olmuşdur.  
Buraya qədər yazdıqlarımızı xülasiləşdirərsək:    
Bir şəxsin Allahın nazil etdiklərinə deyil, başqalarının göstərdiyi yola, nəfsinə uyması 
o şəxsin şirkə yuvarlanması və fitrətini pozması mənasına gəlir. Çünki Allah hər şeyi 
fitrəti üzrə yaratmışdır. Fitrət, Allahın hər bir varlığa verdiyi özünəməxsus 
xüsusiyyətidir. Buna biz təbiəti də deyirik. Beləliklə, bir insanın fitrətinə uymaması, 
özünü və başqalarını aldatması, öz nəfsinə və digər varlıqlara işgəncə, xəyanət etməsi 
mənasına gəlir. Bu səbəblə insanlar, Allaha itaətə yəni, öz şəxsiyyətlərini və təbiətlərini 
qorumağa çağrılırlar:  

“Budur Allahın boyası!64 Kim Allahdan daha gözəl boya vura bilər? Biz yalnız 
Ona ibadət edənlərik!” (Bəqərə, 2/138.) 

                                                           
63 Abduh; Rza, “əl-Mənar”, Əli-İmran 107-ci ayənin şərhi, 3/560-594. 
64 Allahın boyasının nə olduğu üstdəki üç ayətlə (Bəqərə 135-137) birlikdə oxuduğumuz zaman 
“Peyğəmbərlərin biz təkcə müsəlmanlardanıq” demələri ilə məlum olur. 



Allahın dini beynəlxalq həqiqətlərdən ibarətdir. Bu həqiqətlər insanın fitrətinə/təbiətinə 
yerləşdirilmişdir. 65  Bilavasitə, hər bir insanın etdiyi beynəlmiləl yaxşı ya da pis 
əməlləri özü bilmədən deyil, fitrəti/təbiəti ecabı bildiyi üçün elədiyini deyə bilərik.66 
Hər kəsin fitrətində Allah inancı olduğu üçün fitrətin elçisi olan ağlı işlədən biri, Quranı 
oxuduğu zaman Onun Allahın kitabı olduğunda heç bir şübhəsi qalmayacaqdır: 

“Onun (Quranın) haqq olduğu onlara bəlli olsun deyə, Biz öz 
dəlillərimizi/ayələrimizi onlara həm xarici aləmdə, həm də onların öz daxilində 
mütləq göstərəcəyik.” (Füssilət, 41/52-53.) 

Bir müsəlmanın Allahın birliyinə və Kitabına inanması –başqa insanların ‘bu Allahın 
kitabıdır’ deməsiylə və rəvayət etməsiylə deyil- fitrəti ecabı və təfəkkür etməsiylə olur: 

 “Üzünü hənif olaraq əsl bu dinə, Allahın fitrətinə çevir. O, insanları fitrəti üzərə 
yaratmıştır. Allahın yaratdığını heç cür dəyişdirmək olmaz. Doğru din budur, 
lakin insanların çoxu bunu bilməz.” (Rum 30/30.) 

Hər kəs, anadan olandan ölənə qədər Allahın yaratdığı ayələri müşahidə edər və 
onlardan məlumat alır. Bu məlumatlarla o, Quranın Allahın kitabı olduğunu və onu 
gətirənin də Allahın elçisi olduğunu başa düşəcək səviyyəyə gəlir. 

İnsanların başqa müqəddəslər icad etməməkləri, nəbilərini, imamlarını, şeyxlərini 
ilahlaşdırmamaları və özlərindən əvvəlkilərin xətalarını təkrarlamamaları üçün 
Quranda son nəbi (ə.s.) nümunəsi üzərindən tövhid şüuru yenidən aşılanmaqda və 
müsəlman qalmalarına çalışılmaqdadır: 

 “De: “Mən də sizin kimi bir insanam. Mənə vəhy olunur ki, sizin ilahınız Tək olan 
İlahdır. Kim Rəbbi ilə qarşılaşacağına ümid bəsləyirsə, yaxşı işlər görsün və 
qulluqda Rəbbinə heç kəsi şərik qoşmasın!” (Kəhf, 18/110.) 

“Quran, həm sənin üçün həm də xalqın üçün bir zikr/doğru məlumatdır. Yaxında 
bu haqda sorğu-suala çəkiləcəksiniz.” (Zuxruf, 43/43-44.). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 Allah bütün cəmiyyətlərə tək bir din göndərmişdir. Bu dinin adı İslam/təslimiyyət, qəbul edənlərə də 
müsəlman/təslim olmuş, deyilir. Bunun xaricində din, yol və ad alanlar öz fitrətini pozmuş, deməkdir. 
66 Bax: Bəqərə, 2/75; Yunus, 10/44. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAĞUT 

 

İmam Əlinin belə dediyi nəql edilir: 

İnsanlar iki cürdür: 1. Şəriətə uyanlar, 2. Bidətə (sonradan uydurulana) uyanlar. 

Heç kim Quran kimi öyüd verə bilməz! O Allahın qopmayan ipidir.  
Halal olan şeylər Allahın halal etdiyi, haram olanlar da Allahın haram etdiyidir. Sizə 
sizdən əvvəlkilərin nümunələri verildi və açıq-aşkar bilinənlərə dəvət edildiniz. Bunu 
ancaq yoldan çıxanlar, kor olanlar görməz. Başına gələn bəlalardan dərs almayana 

verilən öyüd kar etməz. (Nəhcül Bəlağa, c. 2, s. 417.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.  TAĞUTU TANIMAĞIN ƏHƏMİYYƏTİ 

İnsan fitrəti iki mühüm xüsusiyyəti özündə daşıyır: İtaət və Üsyan. 

Bu iki xüsusiyyət, fitrətlə barışdığı zaman İslamı, barışmadığı zaman isə şirki təmsil 
edər. İslam tövhidə, şirk isə tağuta götürür. Tövhid, huzura və hürriyyətə; Tağut isə 
terora və əsarətə yol açar. Bilavasitə, əsarətdən xilas olub huzura qovuşmaq istəyən hər 
bir kəsin bu mövzuları yaxşı idrak edib bilməsi lazımdır. 

Müasir dövrümüzdə ən çox istismar edilən terminlərdən biri tağut terminidir. Bu 
səbəblə bu termin, dinin əsaslarında və əmrlərində ölçünü qaçıranların, həddi aşanların 
dilində yerli-yersiz çox işlədilməkdədir. Hər bir firqənin özünəməxsus din anlayışı, 
inancı və əməl şərtləri olduğu üçün tərifini vermək istədikləri tağut termini də bu 
firqələrin öz din anlayışlarına görə dəyərləndirilməkdədir. 

Təəssüf ki, bir çox məsələdə olduğu kimi tağut məsələsində də ənənə (Quranı və ondakı 
metodu təqib etmədiyi üçün), tağutun tərifini doğru şəkildə bizə çatdırmamışdır. Elə bu 
səbəbdən biz, Tağutu yenidən gözdən keçirməyə və Quranı ölçü alaraq, orada bizə 
çatdırılmaq istənilən tağut terminindən kimlərin və nəyin qəsd edildiyini izah etməyə 
çalışacayıq.  

Tağut haqqında əsaslı məlumat əldə etməyiniz üçün ilk əvvəl lüğət mənasını və tərifini, 
Quranda keçən yerləri, ənənənin tağut anlayışını, elçilərin tağutla mübarizəsini, 
Quranda keçən tağutla kimlər qəsd edildiyini və nəticədə siyasətə necə alət edildiyini 
bildirmək istədik.  

 

a. Tağutun Lüğət mənası 

Tağut/ طاُغوت   kəliməsi, tağa/طغي kökündən əmələ gəlmişdir. Lüğət alimləri, bu 
kəlimənin əslinin ظغووت olduğunu,  bu kəlimədəki و harfinin  غ - ın önünə geçərək ا -ə 



dönüşməsiylə طاُغوت/Tağut olarak tələffüz edilməyə başlandığını demişlər.67 Məsdəri, 
“tüğyan və ya “tüğvan” şəklində gəlir ki, bu kəlimələrin mənası hər hansı bir işdə 
“həddi aşmaq”, “daşmaq”, “ölçünü qaçırmaq” deməkdir. 68  Bu kəlimənin ziddi 
“Müttəqi”, yəni öz təbii quruluşunu qoruyandır.69 

Tüğyan sözünün mübaliğə siyğəsi olan tağut, “üsyanda, itaətsizlikdə həddi aşmış, 
azmış” mənalarına gəlir.70  

Tağut, “kahin”, “cin”, sehrbaz”, “haqdan döndərən”, “şeytan”, “büt” kimi mənalara 
gəlir.71 Eyni zamanda isim/sifət olub müfrəd-cəm və müzəkkər-müənnəs şəklində də 
işlədilir.72 

b. Tağutun Tərifi 

Tağut istilahda, “Allah yolundan uzaqlaşdıranlar”, “haq yolundan döndərənlər, 
çevirənlər, Allahın xaricində sitayiş edilən hər şey, hər cür xeyirdən uzaq olanlar” 
mənalarına gəlir.73 

Tağut haqda çox az hədis rəvayət olunmaqdadır. Bunlardan biri belədir: Nəbimiz, 
Allahdan başqası adına and içməkdən uzaq tutmaq üçün: “Atalarınıza və tağutlara and 
verməyin!” buyurmuşdur.74 

İndi bu terminin kəlimə mənasından yola çıxaraq, Quranın ümumiyyətlə batıl inanc və 
şər güclər deyə vəsfləndirdiyi tağutun ənənədə necə anlaşıldığını, elçilərin necə 
mübarizə apardığını, Quranda keçdiyi yerlərini və son olaraq Quranın nəyə və kimə 
tağut dediyini göstərməyə çalışacağıq: 

 

 

2. ƏNƏNƏNİN TAĞUTA BAXIŞI. 
 

Ənənə mənsublarının çoxu, insanların Allahla olan münasibətlərinə maneə 
törətmək üçün Tövhid qavramını bəsitləşdirib təhrif etdikləri kimi, idarə ilə 
cəmiyyət arasındakı münasibətə maneə üçün də tağut qavramını bəsitləşdirib təhrif 
etmişlər. Məsələn; 
 
a. Keçmişdə 

 

                                                           
67 Lisanul Ərəb, Tağut maddəsi; Hələbi əs-Səmin, “ Umdetul-Hüffaz, T.ğ.v. md. 
68 Təbətabai, “əl-Mizan”, c. 2, s. 506; əl-İsfəhani, “e.ç.ə. s. 923. 
69 Bax: Zümər, 39/16-17. 
70 İbn Mənzur, e.ç.ə., c. XV, s. 9; Təbəri, Əbu Cəfər Muhamməd İbn Cərir, Camiul-Bəyan fi Təvilil-
Quran, Darul Kutubul-İlmiyyə, Beyrut, 1992, 3/20. 
71 Təbəri, e.ç.ə., IV, s. 21; əl-İsfəhani,  e.ç.ə., s. 923. 
72 Bax: Bəqərə, 2/257; Nisə, 4/60, 76; Maidə, 60; Nəhl, 16/36; Zümər, 39/17. 
73 əl-İsfəhani,  e.ç.ə., s. 924; Təbətabai, “e.ç.ə.”, c. 2, s. 507. 
74 Əbu Abdurrahman Əhməd b. Şuayb ən-Nəsâî, Kitabus-Sünenil-Kübra, Müessesetür-Risalə, Beyrut 
2001, "iman"; Muhamməd b. İsmail əl-Buxari, əs-Sahih, Qahirə h.1400, əs-Səhih, "İman". 



Tağutun nə olduğu haqqında təfsir alimlərinin fərqli görüşdə olduqlarını görməkdəyik. 
Məsələn, bəziləri tağutun “şeytan”, “cin”, “kahin”, “büt” və “heykəl” olduğunu75 
bəziləri isə “inkarcı”, “Allaha ibadətdən üz çevirən”, “insanı azdıran, ona pis şeyləri 
əmr edən nəfs” və “yoldan çıxaran hər cür insan və cin” olduğunu deyirlər.76 
Məkkə müşriklərinin də tağutları var idi ki, bunlar:“Ərəblərin Kəbəyə təzim etdikləri 
kimi təzim edilən, hədiyyələr təqdim edilən, ətrafı təvaf edilən və qurban kəsilən evlər 
idi. Ancaq Kəbəni bunlardan üstün görürdülər, çünki, Kəbənin İbrahim əleyhissəlam 
tərəfindən tikildiyini bilirdilər.”77 

Təbəri, tağutun “hər hansı bir işdə Allaha qarşı azgınlaşan, Onun xaricində ibadət 
edilən: “insan, büt, şeytan, mal”- kimi şeylər olduğunu deyir.78 
İbn Kəsirə görə tağut, “Kitab və Sünnədən hökmünü almayan, batıl ilə hökm edən bütün 
düşüncələri ehtiva edər.”79 
Müfəssirlərin bir qismi tağutun xüsusi şəxslər olduğu, məsələn; Kab b. Əşrəf, Huyey b. 
Ahtab olduğunu deyirlər.80  
İbn Aşur, inkarçıların qabaqda gedənləri üçün tağut kəliməsi işlədildiyini demiş, 
nümunə olaraq da kahinləri vermişdir.81  
Əhli Şiə müfəssirlərinin bir qismi isə, tağutun Əbu Bəkr və Ömər olduğunu qeyd 
edərlər. Onların imamlığını qəbul edənlərin isə hamısını nasibi/düşmən 
adlandımaqdadırlar.82 
İmam Bagirə nisbətlə, Nisə 51-ci ayəsində ifadə edilən “tağut və cibt” haqqında belə 
deyilir: Ayədə tağutdan məqsəd Ömər, Cibtdən məqsəd isə Əbu Bəkrdi.83  
Faysal ibn Rəssan, İmam Bagirə istinad etdiyi rəvayətdə:“Əbu Bəkr və onun 
tərəfdarları, Firon və tərəfdarlarıdırlar. İmam Əli və onun şiələri də Musa və 
tərəfdarlarıdırlar.”84 dediyini (!) nəql edərlər. 
Müfəssirlərin tağut kəliməsinə əksər hallarda verdikləri “büt”, “heykəl”, “şeytan” kimi 
mənalar səbəbiylə bir çox ayələrin həm ehtişamının həm də məntiqinin qeyb olduğunu 
görməkdəyik. Məsələn;  
“Möminlər Allah yolunda vuruşurlar, kafirlər isə tağut yolunda vuruşurlar. Elə 
isə şeytanın evliyaları/yaxınları ilə vuruşun! Şübhəsiz ki, şeytanın hiyləsi zəifdir.” 
(Nisə, 4/76.) ayəsində ifadə edilən tağut kəliməsi, cansız varlıqlara nisbət edilməklə və 
“Kafirlər büt/heykəl yolunda vuruşurlar” deməklə, kafirlərin ümumi əqidəsi 
yansıtılmamqda və Məkkə müşriklərinin şirki də səthi olaraq dəyərləndirilməkdədir. 
Beləliklə bütpərəst olmayan digər əhli kitab kimi kafirlər də bu ayənin xaricində qalır. 

                                                           
75 Zəmahşəri, “Kəşşaf”; Nəsəfi, “Mədarikut- Tənzil”; Qurtubi, “Camiul Ahkamul Quran; İbn Kəsir, 
“Təfsirul Quranil Azim”; İbn Aşur, “Təhriri Tənvir; Alusi, “Ruhul Məani”; Tabersi, “Tıbyan”. 
76 Mavərdi, “ən-Nuket vəl Uyun”; Razi, “Məfatihul Ğayb; Şevkani, “Fəthul Qadir”; Beydavi, “Ənvarut-
Tənzil”. 
77 İbn İshaq, əs-Sirətun-Nəbəviyyə, s. 63-64. 
78 Təbəri, e.q.ə., Bəqərə 256-cı ayənin Təfsiri. 
79 İbn Kəsir, Təfsirul Quranil-Azim, IV. 138; İbn Kəsirin bu dəyərləndirməsinə tağutla əlaqəli digər 
ayələri gözdən keçirdiyimiz zaman böyük ölçüdə haqq verilir. Bəzi əksiklikləri də mövzumuzda əlavə 
edəcəyik. 
80 Tabersi, “Məcmuul Bəyan”; Təbəri, e.ç.ə., c. IV, s. 22. 
81 ibn Aşur, “Təfsirut-Təhrir və Tənvir”, Tunus 1984, V. 86. 
82 Hüseyn əl-Bəhami, “əl-Məhasin ən-Nəfsaniyyə", səh 147-157; Kitabda belə bir izahat da verilir: “Söz 
yox ki, Nasibilikdən murad əhli-Sünnədir.” 
83 Təfsirul Qumi, c.8, s.12; Təfsirul İyaşi cild 1, səh: 246; Təfsirul Safi cild 1 s. 459; Biharul ənvar c.23.s. 
289. Bəzi müfəssirlər, “filan və filan” deyə, üstü örtülü/təqiyyə edərək onlara işarət edərlər. 
84 Biharul ənvar c. 30. s. 383. 



Allaha qarşı azğınlığı və şirki təkcə bütə sitayişlə nitələndirən müfəssirlərin bir qismi 
isə buradakı tağutun məcaz mənaya gəldiyini ifadə etmişlər.85 

Böyük müfəssirlərdən Elmalılı Həmdi, bu kimi səthi dəyərləndirmələri çox gözəl 
cavablamaqdadır. O, tağutun sadəcə cansız varlıqlara nisbət edilməsinə belə etiraz 
etməkdədir ki, onun bu haqlı etirazına biz də qatılırıq:  

“Tuğyan (üsyan, azğınlıq) sözündən başa düşülür ki, bütlər ikinci dərəcəli tağutlardır. 
Əslində ağlı olmayan bütlərin və daşların tağutlardan sayılmaması lazımdı. Çünki, 
bunlar öz iradələri, razılığı ilə Allaha qarşı azğınlıq edə bilməzlər. Bu yönüylə bütlər, 
əsl tağut deyil, tağutların təmsilçiləridir. Əsl tağutun açığı-gizlisi, görünəni və 
görünməyəni olur.”86  

Yəni, insanlara mahiyyətlərini pozaraq təqdim edilən; büt, daş, canlı-cansız və hər hansı 
qayda-qanun, ideologiya bunlar, hər biri tağutun təmsilçiləri və təqdim etdiyi 
vasitələrdir. Həqiqi tağut isə bunları insanlara təqdim edənlərdir ki, bunların başında 
din və dövlət adamları gəlir. 

Son əsr müfəssirlərinin Quranın qəsd etdiyi tağut tanımına bir az daha geniş 
yaxlaşdıqlarını görməkdəyik. Mütəqəddim/keçmiş müfəssirlərin səthi, fünksiyasız 
tağut teorisindən fərqli olaraq, son əsr müfəssirləri, hər halıyla insanı və cəmiyyəti 
əlaqələndirən fərdlərə, sistemə işarət etmişlər. 

Bu cür müfəssirlərin başında Muhəmməd Abduh gəlməkdədir. Təfsirə fərqli yanaşması 
ilə bilinən Abduh, tağut qavramını iki təməl üzərinə inşa etmişdir. Ona görə tağut: “Haq 
yoldan azdıran hər cür canlı, həva və həvəslərdir. Ya da liderlər tərəfindən təmsil edilən 
heykəl, partiya və sistemlərdir.”87  

Mövdudiyə görə tağut, “Allaha üsyan edən, Onun bəndələrinin hakimi və maliki 
olduğunu iddia edən ve onları özünə qul olmağa çağırandır.”88 

Seyyid Qütb isə, “Allahın bəndələri üçün qoyduğu sərhəddi aşan hər cür düşüncə, 
sistem və ideologiya” olduğunu qeyd edir.89 

Bütün bu təriflərin çoxunda, müfəssirlərin yaşadığı çevrə və yaranan ictimai-siyasi 
problemlərin təsiri olduğu qənaətindəyik.  

a. Günümüzdə. 
 

Keçmişdə olduğu kimi günümüzdə də ən çox istismar edilən kəlimələrdən biri tağut 
kəliməsidir.  
Tağut kəliməsi, 1979-cu ildə İranda baş vermiş İslam inqilabından sonra Şiə aləmində 
Avropa, ABD və bu kimi ölkələrin siyasətini əks etdirmək, onların sosial sistemlərini 

                                                           
85 İbn Kəsir, e.ç.ə., 4/137; Fəxrəddin Razi, “Məfatihul Ğayb”, Bəqərə 256-cı ayənin təfsiri. 
86 Hamdi Yazır, Haq Dini Quran Dili, 2/171. 
87 Abduh; Rza, əl-Menar, 3/84-85. 
88 Mövdudi, “Təfhimul Quran, Çev., komisyon, İnsan Yayınları, İstanbul 1997, I. 202. 
89 Seyyid Qütb, fî Zilalil-Quran, 2/507. 



və rejimlərini tənqid etmək məqsədiylə tələffüz edilən bir siyasi şüar halına gəlmişdir. 
Bu yanaşma digər İslam ölkələrində də öz tərəfdarlarını tapmış və beləliklə tağut, İslam 
düşməni qəbul edilən insan, təşkilat, sistem və düşüncələr üçün tələffüz edilməyə 
başlanmışdır.90 
Məhz müasir dövrümüzdə də bu kəlimə Quranın işarət etdiyi yerdən başqa istiqamətlərə 
tərəf çəkilməkdə və bilavasitə siyasətə endirilərək, dövlət sistemlərini 
dəyərləndirmədə/tanımlamada işlədilməkdədir. Bu kimi düşüncələrin təsiriylə tağut 
təbiri, mənbəyini İslamdan almayan sistemləri təmsil (sembolize) eden bir təbir olaraq 
başa düşülməkdədir.  
Tağut haqqında bu cür anlayışı olanlar; şəriətlə (!) idarə edilən dövlətlərin İslam dövləti, 
bunun xaricində qalanların isə tağut dövləti olduğuna qənaət gətirirlər. Xüsusiylə bu 
baxış tərzində olanlar, şəriətlə (!) idarə edilməyən ölkələrin seçim prosesini (namizədlər 
kim olur olsun) də boykot edərlər. Seçəni də seçiləni də tağut adlandırırlar. 91  Bu 
anlayışa görə belə ölkələrə şəriətin ya inqilabla ya savaşla ya da hər hansı bir 
məcburiyətlə gəlməsi mümkündür.92 
Təfsir kitablarında Allahın hökmüylə yaxud şəriətlə hökm etməyən sistemlərin tağut 
olduqlarını və bu kəliməylə qəsd edilənin dövlət və siyasi təşkilatların olduğunu ifadə 
edən bir (keçmiş/mütəqəddim) müfəssirə rastlamadıq.  
Günümüzdə özlərini şəriət ölkəsi kimi qələmə verən bəzi dövlətlərin siyasi baxış tərzi 
və təlimi sayəsində (xüsusiylə gəncləri təsiri altına alan) yeni bir tağut anlayışının 
formalaşdığını görməkdəyik. Bilavasitə bunlar, Allahın hökmüylə hökm etməyən bir 
dövlətin tağut olduğunu, belə bir dövlətin hökmü altına girməyin küfr olduğunu və 
orada yaşamağın caiz olmadığını, hicrət etməyin vacib olduğunu və buna bənzər bir 
çox məsələləri dilə gətirməkdədirlər. Məhz belə bir tağut anlayışı səbəbiylə bir çox 
şəxslərin xüsusiylə gənclərin daxili və xarici düşmənlər tərəfindən öz məqsədləri 
uğruna idarə edildiklərinə də şahid olmaqdayıq.93 
 
 
c. Tağut Mövzusunda İstismar Edilən Ayələr. 

Tağutla əlaqədar  ən çox istismar edilən ayələrin başında Maidə surəsinin 44-45 və 47-
ci ayələri gəlməkdədir. İndi bu kimi ayələrlə təfsir alimlərinin və ənənəçilərin tağutu, 
Allahın hökmünü və şəriəti nə cür yorumladıqlarını və dəyərləndirdiklərini təqdim 
etmək istəyirik: 

                                                           
90  Moojan Momen, "Tağhut", The Oxford Encyclopedia of tehe Modern İslamic World (ed. I. L. 
Esposito), New York 1995, IV, 176. 
91  Burada da Şiə əqidəsini siyasətə alət edənlərin rolu böyükdür. Çünki, şiədə imamət, insanların 
seçməsiylə deyil, Allahın təyin etməsiylə olur. Bu haqqı qəsb edənlər tağut adlandırılırlar. Əbu Bəkri və 
Öməri tağut adlandırmaları da bu anlayışları səbəbiylədir. 
92 Əbu Hənifə, belə bir düşüncəni tənqid edərək: İnanclar, hakimiyyətlə və təzyiqlə qurulacaq dəyərlər 
deyildir, deyər. 
Sionistlərin son dövrdə tağut qavramını təkcə siyasətə yönləndirməklərindəki məqsəd budur: Xalqla 
idarə arasını pozmaq və xalqı idarənin quluna çevirmək. İslam ümmətinə yad olan idarəyə və qanun 
maddələrinə edilən etirazlar, son dövrdə Ərəb ölkələrinin bir çoxunda üsyana və xalqla idarə arasında 
bir çaxnaşmaya, savaşa səbəb oldu. Təbii ki, xalqla idarə arasındakı savaşda sionistlər, idarənin yanında 
yer alaraq, xalqın gücünü qırmağı bacardılar. Bununla, idarələri altında olan digər ölkə xalqlarına da bir 
mesaj/xəbərdarlıq yollamış oldular. 
93 Necə ki, ilk olaraq İmam Əli dövründə Xaricilər tərəfindən iman və küfr əsasları təhrif edildi, son 
əsrimizdə də Tağut və Şəriət təbirləri İran şiə istihbaratı tərəfindən təhrif edilməyə başlandı. 



"İçində hidayət və nur olan Tövratı, əlbəttə biz nazil etdik. Təslim olan 
peyğəmbərlər, yəhudilərə onunla hökm edərlər; Rəbbinə bağlı olanlar, alimlər də 
Allahın kitabını qorumaqla vəzifələndirildiklərinə görə onunla hökm verərdilər 
və ona şahid olardılar. Ey Allahın kitabına şahid olanlar! İnsanlardan qorxmayın, 
Məndən qorxun, ayələrimi ucuz dəyərə satmayın!  
Kim Allahın nazil etdiyi ilə hökm etməzsə, kafirdir."  
Sonrakı ayələrin axırı:  
"...Kim Allahın nazil etdiyi ilə hökm etməzsə, zalimdir."  
"...Kim Allahın nazil etdiyi ilə hökm etməzsə, fasiqdir."94- deyə, tamamlanır. 
 
Bu ayələr, Rəbbinə bağlı həqiqi din alimlərinin Allahın Kitabıyla hökm verdiklərini və 
o kitabda olanları qorumaqla vəzifəli olduqlarını xəbər verir. Buna rəayət etməyən, 
müxtəlif bəhanlərlə Kitabda olanları gizlədən, satan və ya ənənəsini təqlid edərək, 
Allahın hökmünü bir kənara atanların və başqa hökm icad edənlərin kafir, zalım və 
fasiq olduqları bildirilməkdədir. 

Allah, nazil etdiyi Kitabı ilə hökm verməyənləri “kafir-zalım-fasiq” deyə fərqli şəkildə 
tənqidə tabe tutmasındaki hikməti ibn Abbas belə izah etməkdədir: "Kim bilərək Allahın 
nazil etdiyini inkar edərsə, o Kafirdir. Kim də qəbul edər, ancaq onunla hökm etməzsə, 
o zalım və fasiqdir."95  

Bu ayələrlə əlaqədar Təbərinin diqqətə şəyan izahatı vardır. O, belə deyir: "Bunlar o 
kəslərdir ki, Allahın kitabında nazil edilənlə hökm verməzlər. Lakin onu dəyişdirər və 
başqa hökmü tətbiq edərlər. Allahın kitabında nazil etdiyi açıq həqiqəti gizlədərlər. 
Yerinə bir başqa hökmü göstərib onunla hökm verərlər və başqalarını da beləcə günaha 
soxarlar."96 

Müfəssirlərin əksəriyyəti, bu ayələrin əhli-Kitab və digər bütün kafirlər barədə nazil 
olduğu görüşündədədir. Ümumiyyətlə digər müfəssirlərin də bu surəni 
dəyərləndirmələri bir birinə oxşar müstəvidə olmuşdur. 

Tabiindən Sabi isə, "Allahın hökmüylə hökm etməyənlər kafirlərdir sözüylə 
müsəlmanların, zalımlardır sözüylə yəhudilərin, fasiqlərdir sözüylə də Xristianların 
qəsd edildiyini"- deyir.97 

Bizə görə, Allahın Kitabındakı hər ayə həm bizi həm də bizdən əvvəlkiləri əlaqədar 
etməkdədir.  

Əgər biz də bizdən əvvəlkilər kimi Allahın Kitabında olanları diqqətə almayıb öz din 
xadimlərimizin fətvalarına ya da hər hansı ideologiyaya yönələrsək eyni günahı işləmiş; 
ya kafir ya zalım ya da fasiq olmuş oluruq. Diqqət edərsək, bu üç fərqli təbirin (kafir, 

                                                           
94 Maidə, 5/44-45, 47. 
95 İbn Kəsir, “e.ç.ə.”, c. IV, s. 143. 
96 ət-Təbəri, “e.ç.ə.”, c. IV, s. 592. 
97 Təbəri, e.ç.ə., c. IV, s. 595; İbn Kəsir, eçə., c. IV, s. 143.   



zalım, fasiq) eyni günahı işləyənlərə -Allahın nazil etdiyi ilə hökm etməyənlərə- şamil 
edildiyini görməkdəyik.98 

 “Kim Allahın nazil etdiyi ilə hökm etməzsə,” ayəsində nazil edilənlə hökm verilməsi 
əmr olunur. Nazil etdiyinin də nə olduğu hamıya məlumdur. Bunun Yəhudilər üçün 
Tövrat, Xristianlar üçün İncil, Müsəlmanlar üçün isə Quran olduğunda heçbir şübhə 
yoxdur. Yəni, Yəhudilər üçün nə “Talmut, Mişna”, Xristianlar üçün nə “Pavlusun 
Məktubları”, nə də Müsəlmanlar üçün  “Hədis, İcma, Qiyas ya da İmamların sözləri” 
olmadığını başa düşmək çətin deyildir. Bunun nə Əhli Sünnənin nə də Əhli Şiənin 
meydana gətirdiyi mənbələr və bu mənbələrdən çıxarılan hökmlər olmadığı da bir 
həqiqətdir. Təəssüf ki, bu mənbələrdən çıxarılan hökmlərin əksəriyyətinin Allahın nazil 
etdiyinə (araşdırma nəticəsində)  tam zidd olduğu açıq-aşkar görülməkdədir.99 

Bu ayənin nazil olma səbəbiylə əlaqədar təfsir kitablarında nəql edilən hadisə bizim 
üçün ibrət verici mahiyyətdədir.100 Buna bənzər bir çox rəvayətlərdən də görüldüyü 
kimi yəhudi din xadimləri Allahın kitabındakı hökmləri gizlədib, öz hökmlərini tətbiq 
edirdilər.  

Müsəlmanların özlərindən əvvəlki ümmətlər kimi eyni tarixi xətalara düşməməsini və 
Rəsulullahın sadəcə Allahın kitabıyla hökm etməsini göstərən növbəti ayədə belə 
buyurulmaqdadır: 

“Biz sənə, özündən əvvəlki kitabları təsdiqləyən və onları mühafizə edən Kitabı 
haqq olaraq nazil etdik. Elə isə onların arasında Allahın (sənə) nazil etdiyi 
(Kitabla) hökm ver. Sənə gələn haqdan ayrılıb onların istəklərinə tabe olma…” 
(Maidə, 5/48.) 

 Dində hökm sahibinin təkcə Allah olduğu Quranda belə qeyd edilməkdədir: 

"...Hökm vermək yalnız Allaha aiddir, başqasına deyil! Yalnız Ona ibadət 
etməyinizi əmr etdi. Doğru din budur. Lakin insanların çoxu bunu bilmir." (Yusif, 
12/40.) 
Bu kimi ayələrin bir çoxunda inananlardan yalnız Allaha itaət və kitabına rəayət 
etməkləri istənilməkdədir.  
Din adına nəyin doğru və nəyin səhv olduğuna qərar verəcək tək həlledici mərci, 
Allahın kitabı Qurandır. Ancaq buna baxmayaraq insanların çoxu Quranı tərk edib 
başqa mənbələrə yönəlməkdə, özlərindən bir çox qanun, cəza, haram və halal hökmlər 
icad etməkdədirlər.101  

                                                           
98 Əlavə olaraq bax: Müslim, “Hudud”, 28, həd., 1700, c. III, s. 1327. 
99 Əlavə məlumat üçün bax: “Quran və Din xadimləri”, s. 136-147. 
100 Hadisənin qısa məzmunu belədir: "Yəhudilər Rəsulullaha zina etmiş bir kişi və bir qadın gətirdilər. 
Rəsulullah da onlara: "Kitabınızda nə gördünüz?"- dedi. Onlar, "Üzlərini qaralayıb eşşəyə tərsinə 
mindirib gəzdirərək rəzil edirik."- dedilər. Rəsulullah, "Musaya Tövratı nazil edən Allah üçün söyləyin! 
Kitabınızda zinanın cəzasını belə görürsünüzmü?"- dedi. Aralarında bir gənc: "Xeyr! Kitabımızda 
zinanın cəzası rəcmdir."- dedi. Lakin biz, öndərlərimizin biri zina edəndə buraxır, zəif biri olanda isə 
cəzanı tətbiq edirdik. Sonra zəyiflərin üsyanı üzərinə ümumi belə bir hökm tətbiq etməyə başladıq. 
Rəsulullah, onlar haqqında Allahın kitabındakı hökmü verdi və rəcm edildilər." İbn Kəsir, eçə., c. III, s. 
137; Təbəri, eçə., c. IV, s. 589. 
101Shehzada, Kashif Ahmed, (Dini Anlamaqda) Quran yetərmi?,Çev.Afşin Bilgili, Karachi, 1998, s. 15. 



"De ki: 'Allahın sizə nazil etdiyi ruzi barədə deyin görüm, onun bir qismini haram, 
bir qismini isə halal saydınız'. De: 'Allahmı sizə izn verdi, yoxsa Allaha iftira 
yaxırsınız?" (Yunus, 10/59.) 
Nazil olan Kitabı (Quranı) kifayət görməyib başqa hökm və hökmdar axtaranların 
cəhalətdə olduqları və qurduqları sistemin cahiliyyə sistemi olduğu belə 
vurğulanmaqdadır: 
“Onlar cahiliyyə (dövrünün) hökmünümü istəyirlər? Qəti inanan bir camaat üçün 
Allahdan daha yaxşı hökm verən kim ola bilər?” (Maidə, 5/50.) 

Bu ayədə Allahın qoyduğu qayda-qanunları bir kənara qoyan ya da bunlardan xəbərsiz 
olan və insanlar tərəfindən qəbul edilən fitrətə zidd bütün qayda-qanunlar və quruluşlar, 
istəyir adları demokratiya, istəyir şəriət olsun cahiliyyə hökmünə daxildir. Belə qayda-
qanunlarda və quruluşlarda bəzən azğınlığın/tağutluğun bəzən də ədalətin izlərini görə 
bilirsiz. Bunlar bilavasitə, yürürlüyə qoyulan və icra edilən qanun maddələrinin 
məqsədəuyğunluğu ilə ölçülür. 
Maidə surəsi 44-47-ci ayələrində Allahın nazil etdikləri ilə hökm etməyənlərin tağut 
deyil, kafir, zalım və fasiq olaraq adlandırıldıqlarını görməkdəyik. Əgər Allahın nazil 
etdikləri ilə hökm verməyənlərin hər biri tağut deyə vəsfləndirilsəydi, onda Allahın 
əmrini yerinə yetirməyən, günah işləyən hər insan və hər sistem tağut olaraq adlandırıla 
bilərdi.102 Fəqət Allah Quranda bu ayrıcalığa diqqət yetirərək, nazil etdikləri ilə hökm 
verməyənlərin yerinə görə kafir, zalım və fasiq olduqlarını bildirməkdədir.103 

Ənənənin kafirliklə tağutluğu bir birinə qarışdırması və son dövr müfəssirlərinin 
yorumlarıyla tağutun siyasi idarəetməyə, ideologiyaya və fiqhə aid etməyə çalışması, 
müsəlmanları dünya hakimiyyətinə və bir iqtidar uğrunda savaşması düşüncəsinə 
yönləndirmişdir. Xüsusiylə kafirlərin yer üzündə törətdikləri haqsızlıqlar, zülmlər 
qurulacaq olan şəriət dövləti vasitəsiylə və cihadla ortadan qaldırılacağına, bu səbəblə 
digər kafirlərin ya müsəlman olmaları ya da öldürülmələri gərəkdiyi 
düşünülməkdədir. 104  Belə bir düşüncə, ənənənin Qurana verdiyi məal xətalarını 
təkrarlamağa və müsəlmanların qan içən və zorla din qəbul etdirən insanlar olduğu 
qənaətinə sövq etməkdədir. Ənənəni bu anlayışa sövq edən ayə və yorumları aşağıda 
təqdim etmək istəyirik: 

ِ ۖ فَِإِن اْنتََهوْ ا فََال ُعْدَواَن إِالَّ َعَلى الظَّاِلِمينَ  َّ ِ يُن   َوَقاِتلُوُهمْ  َحتَّٰى َال تَُكوَن فِتْنَةٌ َويَُكوَن الّدِ

                                                           
102 Məsələn: Kafir, bir şeyin üstünü örtmək deməkdir. Hər küfür edən bildiyimiz mənada kafir vəsfini 
almadığı kimi; Hər tüğyan edən də tağut vəsfini almaz. 
103 Kafirliklə Tağutluq tamamilə fərqli şeylərdir. Kafir, bir şeyi örtən; Tağut isə bir şeydə həddi aşan 

deməkdir. Dini termində kafir, Allahdan gələnləri örtüb yox sayan, gizlədən; Tağut isə həddi aşan, dinə 
əlavələr qatan, azğınlığı adət edən və Allahı istismar edərək özünə, məzhəbinə itaət etdirməyə çalışandır. 
Tağutluq edən bir şeyi gizlətməklə qalmır, başqa bir hökmü Allahın hökmü kimi təqdim edir. Yəni, 
günahı təkcə öz adına deyil, Allah adından Ona iftira edərək işləyir.  
104  Əbu Hənifə, belə bir düşüncəni tənqid edərək: İnsanlara kafirliklərindən ötrü deyil, həddi 
təcavüzlərindən ötrü savaş edilir, deyir. (Əbu Hənifə, “əl-Əbsad”, s. 54.) 



“Fitnə aradan qalxana qədər və din ancaq Allaha məxsus edilənədək onlarla 
vuruşun! Əgər son qoysalar, (bilin ki) düşmənçilik ancaq zalımlara qarşı olur.”105 
(Bəqərə, 2/193). 

Ayədə ifadə edilən “ َْوَقاتِلُوُهم = onlarla vuruşun!” cümləsini ərəb dili qaydalarına və 
əvvəlki ayələrlə əlaqəsinə rəayət etmədiyiniz təqdirdə, sanki bütün kafirlərlə vuruşmaq 
lazım olduğu başa düşülməkdədir. Ənənə də məhz bu cür metodla hərəkət etdiyi üçün 
ayəni kafirlərin hamısına təxsis etməkdədir. 

Halbuki, “ َْوَقاِتلُوُهم” kəliməsi “sizinlə vuruşan kəslərlə vuruşun” mənasına gəlir və 
əvvəlki ayələrlə birlikdə oxuduğumuz zaman söhbətin nədən getdiyi və hansı halda 
necə davranacağımız açıq-aydın göstərilir: 

“Sizinlə vuruşanlarla siz də Allah yolunda vuruşun, lakin həddən kənara 
çıxmayın. Allah həddi aşanları sevməz! (Döyüşdə onları) tutduğunuz yerdə 
öldürün və sizi çıxartdıqları yerdən siz də onları çıxardın! Fitnə qətldən daha 
pisdir… Fitnə aradan qalxana qədər və din yalnız Allaha məxsus edilənədək 
onlarla vuruşun! Əgər son qoysalar, düşmənçilik ancaq zalımlara qarşı olur.”  
(Bəqərə 2/190-193.) 

Ayədə din yalnız Allaha məxsus edilənədək ifadəsi, dini bir müsəlmana, bir yəhudiyə 
ya da bir xristiana deyil, təkcə Allaha məxsus etməyin əhəmiyyəti vurğulanmaqdadır. 
Hərkəsin dini Allahla özü arasındaki hür iradəsinə bağlanmalı, heç kim zorla dindar ya 
da zorla dinsiz edilməməlidir. Hər bir cəmiyyətdə Allahın qoyduğu azad nizam hakim 
olmalıdır ki, hər kəs öz seçimini hər hansı təzyiqə məruz qalmadan, çəkinmədən və 
utanmadan özü edə bilsin. 

Yüce Rabbimiz elçisine “Gerekeni Rabbin yapsaydı yeryüzünde olan herkes inanıp 
güvenirdi. Müminlerden olsunlar diye insanlara baskı mı uygulayacaksın?”106, 
“Sen sadece bir uyarıcısın”107  eğer kabul etmezlerse, “Sizin dininiz size, benim 
dinim de bana!”108 De.  

Ənənə yüzlərlə ayəni tək bir ayə ilə nəsx edərək, müsəlman olmayanların hamısının ya 
öldürülmələri ya da cizyə vermələri gərəkdiyini iddia etmiş və bu məsələdə ittifaq 
etmişdir.109 Ayə aşağıdaki kimidir: 

 َفاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكينَ  َحْيُث َوَجْدتُُموُهْم َوُخذُوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقعُُدوا لَ ُهْم ُكلَّ َمْرَصدٍ 

“O Müşriklərə harada rast gəlsəniz, öldürün, onları əsir tutun, onları mühasirəyə 
alın və onlara hər yerdə pusqu qurun.” (Tövbə 9/5.) 

                                                           
105 Bənzər ifadə bax: Ənfal, 8/39.  
106 Yunus, 10/99. 
107 Fatır, 35/23. 
108 Kafirun, 109/6. 
109 Qurtubi, e.ç.ə., 17/40; Razi, e.ç.ə., 10/521;  Zəmahşəri, e.ç.ə., 7/480; Təbəri, e.ç.ə., 12/63. 



Bu ayədə işarət edilən “ َاْلُمْشِرِكين = o müşriklər" ifadəsini ənənə dininin sahibləri 
ümumiləşdirərək “ َُمْشِرِكين = müşriklər” deyə məna vermiş və o cümlədən ayə ilə 
əvvəlki və sonrakı ayələrin bağını qopararaq, bütün müşriklərin qanlarını arvad-
uşaqlarını və mallarını halal saymışlar.110  

Bu ayəni yuxarıdakı ayələrlə birlikdə gözdən keçirdiyimiz zaman, müsəlmanlara 
(müqaviləni pozaraq) xəyanət edən Məkkə müşriklərindən və bu xəyanətin misli ilə 
qarşılığından bəhs edildiyini görə bilərik.111 

Kafirlərlə müsəlmanlar arasındakı münasibətin ölçüsünü qaçıranlar və tağut kəliməsini 
öz siyasi görüşlərinə alət edənlər, Maidə surəsi 51-ci ayəni də çox istismar edərlər: 

  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َال تَتَِّخذُوا اْليَُهوَد َوالنََّصاَرٰى  أَْوِليَاءَ  ۘ بَعْ ُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعٍض ۚ َوَمْن يَتََولَُّهْم ِمْنُكْم َفِإنَّهُ ِمنْ ُهمْ 

“Ey möminlər! Yəhudi və Xristianları özünüzə yoldaş olaraq görməyin. Onlar bir 
birinin yoldaşlarıdır. Sizdən kim onlara yoldaşlıq edərsə, o da onlardandır..."112 

Ənənə, bu kimi ayələrdə keçən “ ُّأَْوِلَياءُ  , َوِلي = vəli, evliya” kəliməsini “dost” deyə 
tərcümə edərək, müsəlmanların kafirlərlə heçbir sahədə dostluq qura bilməyəcəyini 
iddia etməkdədir. Vəli kəliməsinin kök anlamı, “yaxın olmaq” yəni, maddi və mənəvi 
düşüncə yönündən yaxınlığı işarət edir.113 

Araşdırmamız nəticəsində; Qurani Kərim, vəli kəliməsini ümumiyyətlə dost mənasında 
işlətmədiyini və ərəb müfəssirlərinin də bu kəliməni Quranda keçən “sadiq=dost” 
mənasında yorumlamadıqlarını gördük. Vəliliklə əlaqəli bu kimi ayələrdə, möminlərin 
kafirləri özlərinə dost kimi görməklərinin qadağan olunmadığı, bilavasitə əqidədə 
bərabərliyin və müsəlmanlara hər hansı bir zərər yetirildiyi təqdirdə onlarla hərhansı 
bir yaxınlığın, yoldaşlığın qadağan edildiyi görülməkdədir.114 

Ənənəvi İslam düşüncəsinin tərsinə Quran bizə bu üç hal xaric, "Özləriylə 
savaşanlar", "Özlərini yurdlarından çıxaranlar" və "Özlərinə qarşı savaşanlara 
köməklik göstərənlər" 115  olmaqla, bunların xaricində hər cür din, inanc sahibi 
insanlarla ictimai, siyasi və ticari əlaqə saxlamağa, dost olmağa, hətta evlənməyə belə 
icazə vermişdir. 

Təəssüf ki, mövcud ənənə, qeyri-müsəlmanlarla müsbət əlaqələri ifadə edən bütün 
ayələrin (Tövbə 5-ci ayəylə) nəsx edildiyinə hökm vermiş və o cümlədən yer üzündə 
yaşayan bütün kafirlərin öldürülməsinə dair bir çox hədislər uydurmuşlar. Məsələn; 

                                                           
 şəkilçisi məlum, bilinəni ifadə edər. Yəni, sizinlə əhdi pozan, savaşan ”الْ “ kəliməsindəki اْلُمْشِرِكينَ  110
Məkkə müşrikləri qəsd edilir. Yoxsa, “ َُمْشِرِكين” ifadəsiylə hər hansı müşriklər deyil. 
111 Bax: Tövbə 4-10: Əlavə məlumat üçün bax: http://www.muselmanlar.com/tedqiqatlar/6156.html  
112 Maidə, 5/51. 
113 Əlavə məlumat üçün bax: “Kitap və Hikmət” jurnalı, sayı 25, “Vəli və Övliya”. 
114 Əlavə məlumat üçün bax: İbn Mənzur, “Lisanul Ərəb”, Vəli maddəsi. 
115 Bax: Mümtəhinə, 60/8-9. 



“İnsanlar ‘La ilahə illəllah’ deyənə qədər onlarla döyüşməyə əmr olundum. Kim ‘La 
ilahə illəllah’ deyib iman edərsə, malını və canını məndən xilas etmiş olar…”116 

Quran-i Kərimə  başdan sona tərs olan bu kimi rəvayətləri qəbul edənlər, özlərini yer 
üzündə Allahın fünksiyalarını icra edənlər kimi göstərərək, özləri də fərqində olmadan 
bir növ tağutluq edirlər. Eyni zamanda özlərini Allahın məqsəd bilmədiyi bir ideal 
uğrunda döyüşməyə və qaldıra bilməyəcəkləri yükün altına soxmaya çalışırlar.  

Halbuki Allah, inanmayanlara qarşı necə davranacağımızın təlimatını aşağıdakı ayədə 
göstərməkdədir: 

“Əgər seçimi Rəbbin etsəydi, yer üzündə olanların hamısı iman edərdi. İnsanları 
mömin olmağa sənmi məcbur edəcəksən?” (Yunus, 9/99.) 

Qurani Kərimdə insanların bu hürriyyətini əlindən almaq istəyənlərə qarşı belə 
buyurulur: 
ِ ۖ فَِإِن اْنتََهوْ ا فََال ُعْدَواَن إِالَّ َعَلى الظَّاِلِمينَ  َّ ِ يُن   َوقَاِتلُوُهْم َحتَّٰى َال تَُكوَن فِتْنَةٌ َويَُكوَن الّدِ
“Fitnə aradan qalxana qədər və din ancaq Allaha məxsus edilənədək onlarla 
vuruşun! Əgər son qoysalar, (bilin ki) düşmənçilik ancaq zalımlara qarşı olur.”117 
(Bəqərə, 2/193) 

Bu səbəblə kitabımız bizi İslam dövlətinin deyil, İslam dininin hakim olmasına təşviq 
edər və buradakı məqsədi; hər kəsin azad şəkildə inanmasına,  inancına görə təzyiqə, 
təcavüzə və zülmə uğramamasına, insanın insanı qul etməməsinə, hər hansı bir yerdə, 
dövlətdə qorxmadan çəkinmədən öz inancını rahat şəkildə dilə gətirərək; "mən 
Müsəlmanam!" ya da "mən kafirəm!, mən Yəhudiyəm, Xristianam! Məcusiyəm!” ya 
da “mən heç bir dinə mənsub deyiləm!"- deyə biləcək səviyyəyə gətirməkdir. Yəni, 
Allahın insana verdiyi inanc və yaşama hürriyyətinə toxunmamağı məqsəd bilir. 
Bir insan, Allaha inanmağa və Ona itaət etməyə bir başqasını məcbur etsə belə, həmin 
insan ona qarşı tağutluq etmiş sayılır. Allah, heç kimə dində qanun-qayda qoyma 
səlahiyyəti vermədiyi haqda  belə deyir: 

“Yoxsa Allahın dində izin vermədiyi şeyləri onlar üçün şəriət qanunu edən 
şərikləri vardır? Əgər (cəzanın qiyamətə saxlanması) sözü olmasaydı, aralarındakı 
iş bitmiş olardı. Həqiqətən, zalımları ağrılı-acılı bir əzab gözləyir.” (Şura, 42/21.) 

Bu məsələylə əlaqəli ayələri cəm etdiyimiz təqdirdə belə bir nəticəyə gəlirik; “Heç kim 
Allah adına hərəkət edə bilməz, hər kəs sadəcə Allahın əmri ilə hərəkət etməyə sövq 
edilir.”118 

 
 
 
3. ELÇİLƏRİN QARŞISINDAKI TAĞUT.   
 

                                                           
116 Buxari, Zəkat,1; Tirmizi, İman,1.  
117 Bənzər ifadə bax: Ənfal, 8/39.  
118 Əbdüləziz Bayındır, “Din və Dövlət Münasibətləri”, s. 18. 



Cəmiyyətlərin hər birinin özlərinə məxsus ənənələri yəni, inançları və qəbul etdikləri 
qayda-qanunları olmuşdur. Allah Təala, bu cəmiyyətlərdə olan batıl inançlara və qayda-
qanunlara müdaxilə etmək üçün öz elçilərini və kitablarını göndərmişdir. Bu elçilərin 
qarşısında duranların, onlara düşmənlik edənlərin başında ən çox öz batıl ənənələrini 
müdafiə edənlər olmuşdur.  
İlk insandan bu yana məsələn, Adəmin qarşısında duran və onu Allah adına aldadan ilk 
tağut, İblis olmuşdur. İblis Adəmi belə aldadır: 
“Şeytan onların bir-birindən gizli qalan ayıb yerlərini özlərinə göstərmək üçün 
onlara vəsvəsə verdi: 'Rəbbinizin sizə bu ağacı qadağan etməsi, siz hökmdar və ya 
(Cənnətdə) həmişəlik qalanlardan olmayasınız’- deyədir. (Üstəlik) Onlara: 
'Şübhəsiz ki, mən sizin (yaxşılığınızı istəyən) nəsihətçinizəm'– deyə and içdi.” (Əraf, 
7/20-21.) 

İblisin, Allahı istismar edərək Adəmi yoldan çıxarması, onu azğınlığın son həddi olan 
tağutluğa götürür. İnsanları aldatmağın, özünə qul etməyin ən asan yolu Allahı və dini 
istismar etməkdir. Çünki, hər hansı birini aldatmaq, özünə inandırmaq istəyən biri 
qarşısındakını ya and verməklə ya da daha həssas bir nöqtəsinə toxunmaqla “Allah belə 
istəyir, Allah belə əmr edir” deyə, qandırmağa çalışır.  
Adəmdən sonra gələn insanların əksəriyyəti də öz həmcinsləri tərəfindən bu yolla 
(İblisin metoduyla) qandırılmışlar. Bu işdə ən məharətli olanların yəhudilər olduğu 
qənaətindəyik. Quranın ən çox onlardan bəhs etməsinin bir səbəbi də bu olduğunu 
düşünürük. 
Qurani Kərim, yəhudi din xadimlərinin Allahın elçilərinə qarşı necə mübarizə 
apardıqlarından, fürsət olduqca onları necə öldürmək istədiklərindən və hətta bir 
qismini öldürdüklərindən bəhs etməkdədir.119 O cümlədən İsa əleyhissəlamın ən qəddar 
düşmənləri də bunlar olmuşdur. İncil, İsa əleyhissəlamla din xadimləri arasında olan 
mübarizəyə çox yer verməkdədir. Məsələn bunların birində: 
“İsa; hər hansı bir günah əfv edilə bilər, lakin Allaha atılan iftira (şirk) əfv 
edilməyəcəkdir. Ferisilər (yəhudi din xadimləri), İsanın bu sözü üzərinə onu cinlərin 
əfəndisi deyə şərlədilər.” 
İsa, xalqa möcüzə göstərdi, fəqət Ferisilər, onu öldürmək üçün plan hazırladılar.”120 
 
İsa əleyhissəlamın vəfatından sonra onun bu haqq mücadiləsini insanların uydurduğu 
yeni bir dinə yəni, Xristianlığa və bir tağuta dönüştürən, yəhudi din xadimi Pavlus və 
onun davamçıları olmuşdur.121 
Həm əhli-Kitabın həm də müsəlman görünən münafiqlərin müxtəlif əsaslarla, 
bəhanələrlə və yeri gələndə maraqlı təkliflərlə peyğəmbər əleyhissəlamı Allahın 
kitabından uzaqlaşdırma cəhdlərində olduqlarını, bu səbəblə Allah Təalanın 
peyğəmbərinə həmişə diqqətli olmasını tövsiyə etdiyini görürük:  
“Allahın sənə göstərdiyi şəkildə insanlar arasında hökm verəsən deyə, sənə kitabı 
bir məqsəd üçün nazil etdik; o halda xəyanət edənlərdən olma!”122  
 

                                                           
119 Bax: Bəqərə, 2/91. 
120 Yeni Əhd, Matta, 12-13; Markos, 3/20-23. “İsaya dedilər: Tələbələrin niyə ənənəmizə bağlı deyil? 
İsa cavab verdi: Siz Allahın əmrini buraxıb, insanların adətlərinə tabe olursuz. Buna da Allahın adını 
verirsiz. Bu yolla daha bir çox şey uydurmaqdasınız.” Yeni Əhd, Matta, 15/2-3. 
121 Geniş məlumat üçün bax: “Quran və Din Xadimləri”, s. 159-163. 
122  Nisə, 4/105; Allah, belə bir təhdidi ən sevdiyi elçilərindən biri olan Muhəmməd əleyhissəlama 
göndərməklə məsələnin nə qədər ciddi olduğunu və bir elçinin belə, duyğularına qapılıb Allahın insanlar 
üçün qoyduğu hökmdən, ədalətdən uzaqlaşma ehtimalı ola biləcəyini xəbər verməkdədir. 



Ümumiyyətlə Tövratda, İncildə və Quranda Allahın dini və elçiləri qarşısında duran ən 
böyük maneənin din xadimləri olduğu qeyd edilməkdədir. Özlərini yer üzündə Allahın 
dininin təmsilçiləri olaraq görən və bu səlahiyyətlə dini özlərinin istədiyi şəklə 
çevirməyə, istədiyi hökmü çıxarmağa çalışan bir çox din xadimləri, göndərilən elçiləri 
də özlərinə bənzətməyə çalışmışlar. 
Hədislərdə də bu haqda məlumatlar çoxdur. Məsələn, bunlardan biri belə nəql 
edilməkdədir: 
Yəhudilərin qabaqda gedənlərindən bir qrup əhbar 123  öz camaatları ilə olan bir 
mübahisədə lehlərinə hökm çıxarmaq üçün Nəbi əleyhissəlama gələrək:  
“Ey əba Qasım, sən də bilirsən ki, biz əhbarıq, əgər biz sənə tabe olarsaq, bütün 
yəhudilər səni qəbul edərlər. Bizimlə qövmümüz arasında bir dava var, sənə 
mühakiməyə gəldik, əgər bizim lehimizdə hökm verərsən, şübhəsiz sənə iman edər və 
səni təsdiq edərik…”124 
Bu kimi rəvayətlər, həm Xristianların həm də Yəhudilərin dini həqiqətləri qəbul etmək 
və dini hökmləri mənimsəmək yönündə seçimi təkcə öz din xadimlərinə buraxdığını və 
onlara nə qədər bağlı qaldıqlarını göstərməkdədir. O cümlədən müşriklər və digər din 
mənsubları da belədir.  
Keçmişdən günümüzə qədər din xadimlərinin xalqa din deyə təqdim etdikləri və xalqın 
da din deyə mənimsədikləri bir dəyər sistemləri olmuşdur. Xalqdan bəslənən bu 
sistemlərini itirməmək üçün göndərilən elçilərə (bildikləri halda) qarşı çıxmışlar.  
“Onlar dedilər: Gəlmisən ki, atalarımızın ibadət etdiklərini buraxıb tək Allaha 
ibadət edək? Əgər doğru danışanlardansansa, bizə vəd etdiyin əzabı gətir”. (Əraf, 
7/70.) 
Müsəlmanlar, rəsulullahın vəfatının üstündən çox keçmədən (Quranın əhli-Kitab, 
müşriklər və münafiqlər üzərindən) özlərinə verilən bu ibrət nümunələrini yadırğadılar. 
Təəssüf ki, İslam aləmi özlərindən əvvəlki din mənsubları kimi dini təkcə Allaha 
məxsus etmədilər və Kitabını kifayət görmədilər. Allaha aid səlahiyyətləri, hökmləri öz 
imamlarına, şeyxlərinə və müctəhidlərinə vermək surətiylə aralarında paylaşdılar. 
Allah adından yeni məzhəblər, hökmlər, halallar və haramlar icad etdilər. Sonra da 
Quranın təbiriylə: “Hər firqə özündəkiylə öyünməyə başladı.”125 

Bir məsələdə Allahın hökmü olduğu halda başqa birinin hökmünü tərcih etmək, insanı 
dindən çıxarır. Əgər bu tərcih etdiyi hökmü Allah adından təqdim edərsə, o zaman təkcə 
dindən çıxmaqla qalmadığına həddini aşaraq tağutluq etdiyinə qənaət gətirməkdəyik. 
Çünki, dinin tək sahibi Allah olduğunu və dini məsələdə bütün qaydaları və hökmləri 
yalnız Onun qoyduğunu bu ayədən də görməkdəyik: 

“(İçində) Allahın hökmü olan Tövrat özlərində olduğu halda onlar səni necə hakim 
təyin edirlər? Hələ bir bundan sonra da (verdiyin hökmdən) üz çevirirlər. Onlar 
mömin deyillər.” (Maidə, 5/43.) 
 

                                                           
123 Yəhudi din xadimi sinifinin alim təbəqəsi. 
124 Tirmizi, “Kitabut-Təfsir”, c. V, s. 294; Atalay, Orhan, agə., s. 31. 
125 Möminun, 23/53. 



Allahın kitabı əllərində olduğu halda yəni, bir işdə Allahın əmri olduğu halda buna 
rəğmən son qərarı özlərinin hakəm təyin etdiklərinin verməsini istəyən ilk müsəlman 
(!) firqə Xarici firqəsi olmuşdur.126  

Bu firqə, Əli (r.a.) ilə Muaviyə arasındakı savaş nəticəsində ortaya çıxmışdır. Muaviyə 
tərəfdarlarının hiyləsi ilə nizələrin ucuna taxılan “Hökm Allahındır!”,“Allahın Kitabı 
aramızda hakəm olsun!” şüarlarının təsirində qalan bu firqə, savaşı saxlamaq üçün 
Əliyə təzyiq göstərmişlər.127 

Onlar, Quranın üsyankarlarla əlaqəli açıq hökmünü həyata keçirmək əvəzinə “Allahın 
Kitabı aramızda hakəm olsun!”, “Hökm Allahındır!”- şüarlarlarını səsləndirərək, 
aralarındakı hökmün verilməsini özlərinin hər iki tərəfdən seçdikləri hakəmlərin 
ixtiyarına buraxdılar. İmam Əli, hər nə qədər də “hal-hazırda Allahın verdiyi hökmü 
yerinə yetiririk!”, “bunun hökmünü Allah vermişdir” 128 - desə də cahil tayfanı 
sakitləşdirə bilmədi. Sonradan bu tayfa öz aralarından birini əmir seçərək, Qurandan 
bildikləri ayə parçalarıyla Allah adına hökm verməyə və özlərinə qatılmayan digər 
müsəlmanları və liderləri təkfir etməyə başladılar.  

Onların bu metodlarını günümüzə qədər daşıyan və özlərini Allahın yer üzündəki 
təmsilçiləri kimi aparan bu insanların, Qurandakı ayələrin bir qismini nəsx etməklə və 
kəlimələrin bəzilərini təhrif etməklə əslində özlərini Allahın yerinə hökm verən bir 
tağut yerinə qoyduqlarından xəbərsizdirlər. 

İndi bu Tağut kəliməsiylə Quranda kimlərin və nələrin qəsd edildiyinə nəzər yetirək. 

 
 
 
 

4. QURANDA TAĞUT  
 
Quranda ط غ ي kökündən əmələ gələn kəlimələr 39 yerdə keçər.129 Həddi aşanları, 
ölçünü qaçıranları, suyun daşqınlığını130, insanların öz nəfsinə131 və cəmiyyətə qarşı 
azğınlığını ifadə edərkən Quran bu kəlimələri müxtəlif vəznlərdə/formada bir çox yerdə 
işlədir.132 Hər bir insanın həddini aşa və aza biləcəyini ifadə edən ayə belədir: 

ْنَساَن لَيَْطغَٰى    َكالَّ إِنَّ اْإلِ

                                                           
126  Hakimlik  iki cürdür: 1. Var olan hökmü bildirmək, ortaya çıxarmaq. 2. Var olan bir hökmə 
söykənmədən öz hökmünü ortaya qoymaq. Burada birincisi caiz, ikincisi isə şirkə aparan bir yoldur. 
Yuxarıdakı Nisə 105-ci ayəsilə peyğəmbərdən istənilən də birinci şıkka rəayət etməsidir. 
127 Amr b. As, savaşdan qabaq Müaviyəyə“Olmaya! ordundakı əsgər sayısının çoxluğuna güvənəsən! 
Dua et ki, Əlinin ordusunda cahillərin sayı çox olsun!” 
128 Bax: Maidə, 5/33. 
129 Bax: Abdulbaki Muhamməd Fuad, əl-Mucemul-Müfehres li elfazil-Quranil-Kərim, Darül Hədis, 
Qahirə, s. 426-427. 
130 Bax: Haqqa, 69/11. 
131 Bax: Naziat, 79/37. 
132 Bu kəlimə Quranda 26 yerdə isim olaraq, 13 yerdə feil olaraq keçməkdədir. 



“Xeyr! İnsan, doğrudan da, həddini aşır.”133 

Xüsusiylə həddini aşan və azğınlıq edən Fironu Musa (ə.s.)-a belə tanıtmaqdadır:  

 اْذَهْب ِإلَى فِْرَعْوَن إِنَّهُ َطَغى
“Fironun yanına get! Çünki o, azğınlaşıb həddini aşmışdır.”134 

Hər kəsin bəzi hallarda bilərək ya da bilməyərək həm özünə həm də Allaha qarşı xətalı 
və həddini aşan davranış sərgiləməsi mümkündür.  

Quran, insanların Allahın nazil etdiklərinə qarşı çıxmasını və azğınlıqda həddi aşmasını 
“Tüğyan=Azğınlıq” olaraq ifadə edər.135 Bu azğınlıqlarının son həddinə çatanların isə 
məsələn; Allaha paralel ilahlar, dininə paralel dinlər icad edənlərin və ya bunlar adından 
insanları azdıran şeylərin “tağut” olaraq ayrı bir sifət aldıqlarını görməkdəyik. 

Allahın Quranda işlətdiyi kəlimələrin hər birinin öz yeri və möhtəşəmliyi olduğu kimi 
bu kəlimənin də öz yeri və möhtəşəmliyi vardır. Tağut kəliməsinin isim, sifət, müfrəd 
cəm, müzəkkər və müənnəs olaraq işlədilməsi, bu kəlimənin bir tək şeyə təxsis 
edilməyəcəyini də göstərməktədir. 
Tağut kəliməsi Quranda 8 yerdə keçər və bunlar aşağıdakılardır:  

“Dində məcburiyyət olmaz. Doğrular, səhvlərdən ciddi şəkildə ayrılmışdır. Kim 
tağutu rədd edib Allaha güvənərsə, heç vaxt qırılmayan ən möhkəm qulpa 
yapışmış olar. Allah Eşidəndir, Biləndir. İnanıb güvənənlərin ən yaxını (vəlisi) 
Allahdır. O, onları zülmətlərdən nura çıxarır. Kafirlərin özlərinə ən yaxın (vəli) 
bildikləri isə tağutlardır, bunlar da onları nurdan zülmətə salarlar. Onlar alov 
sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar.” (Bəqərə,  2/256-257) 
 
Kitapdan faydalandırılmış olanları heç görmədinmi? Tağuta/Azgınlara və bütlərə 
bel bağlayıblar, ayələrə göz yumanları (kafirləri) razı salmaq üçün "Bunların 
yolu, inanıb güvənənlərin yolundan daha doğrudur." deyirlər. (Nisə, 4/51.) 
 “Sənə və səndən əvvəl nazil edilənlərə iman gətirdiklərini iddia edənləri 
görmədinmi? Onlar tağutun qarşısında mühakimə olunmaq istəyirlər. Halbuki 
onlara tağuta inanmamaq əmr olunmuşdur. Şeytan isə onları dərin bir azğınlığa 
salmaq istəyir.”  (Nisə, 4/60) 
 
 “Möminlər Allah yolunda vuruşurlar, kafirlər isə tağut yolunda vuruşurlar. Elə 
isə şeytanın həmkarları/evliyaları ilə vuruşun! Şübhəsiz ki, şeytanın hiyləsi 
zəifdir.” (Nisə, 4/76)  
 
“De ki, Allah qatında cəza etibarilə bundan daha pisini sizə xəbər verimmi? 
Allahın lənətlədiyi, ona qəzəbləndiyi, özlərini də meymunlara və donuzlara 
döndərdiyi şəxslər və tağuta ibadət edənlərin halı daha pisdir. Onlar, doğru 
yoldan daha çox azanlardır!” (Maidə, 5/60) 
 

                                                           
133 Ələq, 96/6. 
134 Tə-ha, 20/24; Naziat, 79/17. 
135 Bax: Maidə, 5/68. 



 “Biz hər ümmətə: 'Allaha ibadət edin, Tağutdan çəkinin! – deyə elçi göndərdik. 
Onlardan bir qismini Allah doğru yoluna qəbul etdi, bir qismi isə haqq yoldan 
azdı. Yer üzündə dolaşıb görün ki, yalançıların aqibəti necə oldu!?” (Nəhl, 16/36.) 
 
 “Tağuta ibadət etməkdən çəkinib Allaha üz tutanlara müjdə vardır. Qullarımı 
müjdələ!” (Zümər, 39/17) 
 
Quranda tağutla əlaqəli ümumi olaraq, batıl inancların və şər güclərintəmsil edildiğini 
görməkdəyik.136 
Biz, tağutun nə qədər böyük və tarixi bir problem olduğunu anlatmaq üçün Məkkədə 
nazil olduğu rəvayət edilən yəni, yuxarıda təqdim etdiyimiz son iki ayədən başlamaq 
istəyirik: 
 
“Biz hər ümmətə: 'Allaha ibadət edin, Tağutdan çəkinin! – deyə elçi göndərdik…” 
 
Bu ayə, bütün ümmətlərə göndərilən elçilərin “La ilahə illəllah=Allahdan başqa ilah 
yoxdur” şüarını xəbər verməkdədir.137 O cümlədən bütün müsəlmanların da bildiyi 
kimi Allahın son elçisi Muhəmməd əleyhissəlam da bu şüarla insanları Allahın yoluna 
çağırmağa başlamışdı. Lakin, müəyyən dövrdən sonra bu şüarın özünün, insanlar 
tərəfindən doğru anlaşılmadığını və təhrif edildiyini görməkdəyik. Yəni, insanların 
çoxu bu kəliməylə sanki qəlblərindəki iki, üç ya da çox sayda Allahı təkə düşürməyin 
qəsd edildiyini və kafirlərə, müşriklərə də bu mənadakı bir şüarın təbliğ edildiyini başa 
düşürlər. Halbuki, məsələnin tamamilə fərqli olduğunu yəni, Allahın belə bir qəlb 
yaratmadığını, hər insanın qəlbində bir tək Allah olduğunu lakin, Allahla özləri arasına 
köməkçi ilahlar yerləştirdiyini həm yaradılışımızdan həm də Allahın kitabından bilirik. 
Quranda ifadə edildiyi kimi;  
“Onlara (müşriklərə) özlərini kimin yaratdığını soruşsanız, əlbəttə “Allah”- 
deyəcəklər.” (Zuhruf, 43/87.) 
“Onlara yeri, göyü kim yaratdı, sizə ruzini kim verir deyə soruşsanız, “Allah”- 
deyəcəklər.” (Ənkəbut, 29/61.) 
Deməli, problem Allaha inanıb inanmamaqda deyil, Allahla öz aralarına qoyduqları 
vasitəçilərdədir. Bunların çətinə düşəndə vasitəçilərini atıb, həqiqi ilaha (Allaha) dua 
etdikləri bildirilməkdədir.138 
Müasir dövrümüzün insanlarının çoxunda olduğu kimi, o günün Məkkə müşriklərinin 
də çətin vəziyyətə düşdükləri vaxt köməyə çağırdıqları (digər hallarda isə qəlbə həbs 
etdikləri) həqiqi bir Rəbbi var idi. Amma həyatlarına əks etdirdikləri isə Rəbbə yaxın 
deyə nisbət etdikləri uydurma xilaskarlar, müqəddəslər, vasitəçilər yer alırdı və bunları 
Allah Quranda “min dunillah” kəliməsiylə ifadə etmişdir. Əslində bu xilaskarlar, 
müqəddəslər, vasitəçilər onların yalançı ilahları və həqiqi tağutlarıdır. 
Uca Allah, bütün cəmiyyətlərin ortaya çıxardığı bu tağutlara qarşı öz kitabını və 
elçilərini göndərmişdir ki, bu kitabların və elçilərin ana şüarı “Lə ilahə İlləllah” 
olmuşdur.  
Buna görə göndərilən kitablar və elçilər “illellah=təkcə Allah var” xəbərdarlığı ilə 
deyil, “la ilahə illellah=Allahdan başqa ilah yoxdur” şüarıyla gəlmişlər. Bu şüarla: İlk 
əvvəl (Allahın yaxınlığına baxmayaraq), insanların özlərinə daha yaxın bildikləri 

                                                           
136 Bu kəlimənin başqa bir ifadəylə İncildə də öz əksini tapdığını görürük:“Heç kim iki əfəndiyə qulluq 
edə bilməz. Siz Allaha və Mammona qulluq edə bilməzsiz.” Yeni Əhd, “Matta”, 6/24. 
137 Bax: Ənbiya, 21/25. 
138 Bax: Ənkəbut, 29/65; Loğman, 31/32. 



qurtarıcılardan daşınması və (kitabına baxmayaraq), uydurduqları mənbələrdən 
arınması istənilməkdədir. 
Ən son gələn Allahın elçisi Muhəmməd əleyhissəlam da bu şüarla gəlmiş və vəzifəsi 
özündən əvvəlki elçilər kimi, cəmiyyətin din adına ortaya qoyduqları tağutları ortadan 
qaldırmaq olmuşdu. Nazil olan ayələr bu minvalla göndərilmiş və dəvəti qəbul edənlər 
də belə mujdələnmişdir: 
“Tağuta ibadət etməkdən çəkinib Allaha üz tutanlara müjdə vardır. Qullarımı 
müjdələ!” (Zümər, 39/17.) 
Muhamməd əleyhissəlam,  özlərini Allaha ən yaxın və İbrahimin dininə bağlı olaraq 
görən əhli-Kitaba və o cümlədən özlərini Kəbənin sahibi və İbrahim əleyhissəlamın 
sələfi, ümməti olaraq görən bir cəmiyyətin içinə göndərilmişdi. Belələrinə tövhidə 
yönəlmələrini və tağutdan çəkinmələrini təbliğ etmək (cəmiyyətimizdə olduğu kimi), 
xətalarını göstərmək və həqiqətləri çatdırmaq çox çətindir. Bu səbəblə onlar Allahın 
Kitabına dəvət edildikləri zaman Muhəmməd əleyhissəlama belə bir qarşılıq 
vermişdilər: 
 “Onlara: 'Allahın nazil etdiyinə itaət edin!'– deyildikdə, onlar: 'Yox! Biz 
əcdadımızın (sələfin) getdiyi yolu tutub gedəcəyik!'– deyərlər. Əgər şeytan onları 
(Cəhənnəm) odunun əzabına doğru sürükləyirsə necə olsun?” (Loğman, 31/21.) 

Quran ən çox Allahın dininə alternativ olaraq ixtira edilən dəyərlərdən; ilahlardan, 
dinlərdən, kitablardan, qurtarıcılardan və məzhəblərdən bəhs edər. Bu uydurma 
dəyərlər, insanları Allahdan uzaqlaşdıran ən böyük tağutlardır ki, qurucuları da 
Quranda gördüyümüz kimi böyük əksəriyyəti din xadimləri və rəhbərləri olmuşdur. 
Bunlar öz ideologiyalarını insanlara din və tək həqiqət deyə təqdim etmək surətiylə bu 
ideologiyalarını müdafiə etməyə və uğrunda döyüşməyə sövq etmişlər. 
Tusi, “əl-Amali” kitabında İmam Cəfərin belə dediyini nəql edər: “Gənclərinizi həddi 
aşanlardan uzaq tutun ki, onları yoldan çıxarmasınlar. Çünki Gulat/həddi aşanlar, 
Allahın ən pis varlıqlarıdır. Onlar, Allahın əzəmətini alçaldır və Allahın qullarına 
Rəblik istinad edirlər.” 
Qədimdən olduğu kimi müasir dövrün insanlarının da ən böyük problemi, Allah və dini 
adına təqdim olunan bu tağutlara bağlanmalarıdır. Hər biri öz tağutunu Allahın dini və 
kitabı qədər müqəddəsləşdirmiş, Allahın hər cür hökmünü və səlahiyyətini 
imamlarının, alimlərinin, şeyxlərinin əllərinə buraxmış və özlərini onların 
qurtaracağına inandırmışdır. Hər biri bir firqəyi-naciyə/qurtuluş firqəsi yaratmış, 
insanları dünya və axirət səadətlərini vəd edən bir xəyala düşürmüşdür. Bu səbəblə, 
özlərini bu hiyləgər tağutlara alət edənlərə ya da tağutluq edənlərə başqaları nə deyərsə, 
desin; istəyir yüzlərlə ayə oxunsun və ya elçilərdən nümunələr verilsin veclərinə 
olmayacağı keçmişdən günümüzə qədərki təcrübələrlə sabitdir. Bu səbəblə Allah Təala: 
“Kafirləri (Ayələrə göz yumanları) xəbərdar etsən də etməsən də fərqi yoxdur; 
onlar inanıb güvənməzlər.”139- buyurmaqdadır. 
Özlərinə müsəlman deyən insanların çoxunu Allahın kitabına dəvət etdiyiniz zaman 
Məkkə müşriklərinin reaksiyasına bənzər bir reaksiya verməklərinin altında yatan ən 
böyük səbəbin; Allahın dinini, kitabını əksik görməkləri və bu dinin tamamlayıcılarının 
öz müqəddəsləri/tağutları olduğunu düşünməkləridir: 
“Açıq-aydın oxunan Kitabı sənə nazil etməyimiz onlar üçün kifayət deyilmi? 
Həqiqətən, bunda iman gətirən adamlar üçün mərhəmət və ibrət vardır.” (Ənkəbut, 
29/51.) 

                                                           
139 Bəqərə, 2/6. 



a) Quranda Din Xadimlərini Tağutlaşdıranlar. 
 
Allahın göstərdiyi yolu, Kitabı kifayət görməyib özlərindən yeni şeylər140 əlavə edən 
dindarların (!) ya da bəyənməyib özlərinə yeni bir yol icad edən dinsizlərin (!) əslində 
qarşı çıxdıqları, mübarizə apardıqları şey eynidir: Allahın hakimiyyəti. Bunu Quran çox 
gözəl izah edər: 
“Allah tək olaraq xatırlandığı zaman Axirətə inanmayanların qəlbini nifrət 
bürüyür. Ondan qeyriləri yad edildiyi zaman isə onlar sevinirlər.”141 

Ayə, ənənəçilərin və özlərini dindən uzaq görən insanların halını çox gözəl əks 
etdirməkdədir. Belə ki; Allah rəsulu, Tövbə surəsinin 31-ci ayəsini “Alimlərini və din 
xadimlərini, o cümlədən Məryəm oğlu Məsihi Allahla öz aralarına qoyub rəbb 
etdilər. Halbuki, onlara ancaq tək olan ilaha ibadət etmək əmr olunmuşdur. 
Ondan başqa ilah yoxdur. Allah, onların şərik qoşduqlarından uzaqdır.”- deyə, 
oxuyanda Xristian olan Ədiy ibn Xətəm, Rəsulullaha etiraz etmiş və “Mən də bir 
Xristianam lakin biz, əhbar və rahiblərimizi Rəbb etmirik və onlara ibadət də etmirik.”- 
demişdi. Bunun üzərinə Rəsulullah belə buyurdu: “Allahın haram etdiyini halal, halal 
etdiyini də haram etdikləri vaxt, onların dediklərini qəbul etmirsizmi?” Ədiy ibn Xətəm 
“Bəli, qəbul edirik, çünkü onlar dini məsələdə səlahiyyətli şəxslərdir.”- dedi. Bu 
cavabına qarşılıq Rəsulullah: “Elə bu onları Rəbb etmək deyil də nədir?”- buyurdu.142 
Dini məsələdə Allaha aid səlahiyyətləri bir başqasına vermənin mənası bir başqasını 
Rəbb etmək və bu məsələdə başqalarını tağutlaşdırmaq deməkdir. Qurandan, 
hədislərdən və tarixdən günümüzə qədər gələn müşahidələrdən görməkdəyik ki, əhli 
Kitab, öz din xadimlərini Rəbb qəbul etməkdə və Allahın dini qarşısında ən böyük 
maneəyə çevirməkdə yəni, öz tağutlarını yaratmaqdadırlar. 
 
Verilən bu izahat, halal və haramın ölçülərini təyin etmək səlahiyyətini özündə 
görənlərin, nəfslərini ilah və Rəbb yerinə qoyduqlarını, onlara qanun qoymaq 
səlahiyyəti tanıyanların da onları özlərinə Rəbb etdiklərini vurğulamaqdadır. Əhli-
Kitab, Allahın hökmlərini tərk edərək din xadimlərinin şəxsi görüşlərinə inandılar. 
Allahın əmrləriylə onların görüşləri tərs düşəndə din xadimlərinin görüşlərini 
seçdilər.143 
Əhli Kitabın, dinlərini necə təhrif etdiklərini yaxşı bilən Rəsulullah və səhabəsi, 
Allahdan gələn kitabın dinin tək mənbəyi olduğunu və tövhidin olmazsa olmaz şərti 
olduğunu görmüşlər. Həyatları boyunca bu mənbəyi bulandırmamağa çalışmışlar. Bu 
səbəblə Rəsulullah bir şeydə qərar ya da hökm verdiyi zaman səhabə belə sual verərdi: 
“Ey Allahın Elçisi! Bu sənin fikrinmi yoxsa, Allahdan vəhymi gəldi?” Çünki, vəhy 
gəldiyi zaman Nəbi də daxil, hərkəs bu vəhyə boyun əymək və ona uymaq 
məcburiyyətindədir. 

                                                           
140 Məsələn; Müsəlmanlar, Allahın kitabını kifayət görməsinlər deyə, belə bir hədis uydurulmuşdur: “Elə 
bir vaxt gələcək ki, sizin aranızdan bir nəfərə məndən bir hədis nəql ediləndə, oturduğu yerə söykənmiş 
halda belə deyəcək:“Rəsulullah belə bir şey deməz. Hədisi burax, mənə Qurandan dəlil gətir” (Əbu 
Yəla, Müsnədu Əbi Yəla, 3-cü cild, s. 346.) 
141 Zümər, 39/45; Özlərini müsəlman görən bəzi müşriklərin belə bir etirazı ola bilər ki, bəs “biz axirətə 
inanırıq”. Halbuki, axirətə həqiqi mənada inanmaq, oranın da həqiqi Maliki/Sahibi Allah olduğunu qəbul 
etmək və özləri barəsində veriləcək hökmdə Allaha şəriklər qoşmamaqdır. Fəqət çoğu, 
Peyğəmbərlərinin, imamlarının, şeyxlərinin özlərinə şəfaət edib, qurtaracaqlarına inanmaqdadırlar. 
142 İbn Kəsir, eçə., c. IV, s. 144; Təbəri, eçə., c. VI, s. 354. 
143 Yeni Əhd, “Matta”, 15/3. 



İmam Cəfər Sadiqdən, Tövbə 31-ci ayəsindəki “əhbarlarını/alimlərini və 
ruhbanlarını/din xadimlərini rəblər qəbul etdilər.” sözünün mənası soruşulanda İmam 
belə cavab vermişdir:  
“Allaha and olsun ki,  Əhbar və Rahiblər, yəhudiləri və xristianları özlərinə ibadət 
etməyə çağırmırdılar. Əgər çağırsaydılar, yəhudi və xristianlar bunu heç bir zaman 
qəbul etməzdilər. Lakin, Əhbar və Rahiblər, onlar üçün bəzi haramları halal və 
halalları da haram hesab etdilər. Onlar da bunu olduğu kimi qəbul etdilər. Nəticədə, 
yəhudi və xristianlar özləri də fikir vermədən, Əhbar və Rahiblərinə ibadət etdilər.”144 
Təbəri təfsirində: “Allahın qadağan etdiyi şeylərdə öndərlərinə itaət etmək, onları 
Rəbb qəbul etmək mənasına gəlməkdədir.”- deyir. Məsələn, Allahın haram qıldığı bir 
şeyi onlar halal qıldı deyə halal, Allahın halal qıldığı bir şeyi onlar haram qıldı deyə 
haram saymaq, rəbb qəbul etməkdir.145 
Elmalılı Həmdi, təfsirində bu ayə ilə əlaqədar belə deyir:  
"Hər hansı birini Rəbb qəbul etmək üçün nə olursa olsun ona "Rəbb" ünvanını vermiş 
olmaq şərt deyil. Yəhudi və Xristianlar öz Əhbar və Ruhbanlarına Rəbb deməmişlərsə 
də onları Rəbb yerinə qoymuşlar. Dində hökm qoya bilmə hüquqlarının olduğuna 
inanmışlar. O halda yəhudi və xristianları müahizə etdiyimiz kimi öz din alimlərimizə, 
ülul-əmr adlanan dövlət başçılarımıza itaəti də Allaha itaət ölçüsündə etməliyik. Bu 
səbəbdən, bir kimsənin Allahın əmrinə uyğun davranıb davranmadığını hesaba 
qatmayaraq, onun əmrinə tabe olmaq və xüsusilə dinin hökmləri açıq olan xüsuslarda 
onu hökm qoyma səlahiyyətlisi bilib; nə desə, nə əmr etsə doğru fərz etmek, Allahın 
əmrinə tərs düşməyini düşünmədən, onun əmrlərini ibadət edərcəsinə yerinə yetirmək 
onu Rəbb olaraq qəbul etmək və ona ibadət etmək deməkdir."146 
Fəxrəddin Razi, bu xəstəliyin müsəlmanlara necə bulaştığının nümunəsini verməkdə və 
öz müəlliminin müsəlmanlarla əlaqədar sözünü belə rəvayət etməkdədir:  
"Fakihləri təqlid edən bir qrup gördüm. Bəzi mövzularla əlaqədar olaraq bir çox ayə 
oxudum. Məzhəb fikirləri bu ayələrə zidd idi. Bu ayələri qəbul etmədilər və heç iltifat 
göstərmədilər. Təəccüblə mənə baş qaldırdılar. "Əcdadımız belə dediyi halda bu 
ayələrin zahiriylə necə əməl edilə bilər?"- dedilər. Artıq bu xəstəliyin bir çox dünya 
əhlinin damarlarına nüfuz etdiyini görürsən."147  
               
Bütün bu dəyərləndirmələri və mövcud halı ən gözəl şəkildə bizə izah edən Allahın 
Kitabıdır. Aşağıdakı ayə, Allaha inanıram deyənlərin və özlərini müsəlman 
göstərənlərin halından bəhs edər: 
 
“Sənə və səndən əvvəl nazil edilənlərə iman gətirdiklərini iddia edənləri 
görmədinmi? Onlar tağutun qarşısında mühakimə olunmaq istəyirlər. Halbuki 
onlara tağuta inanmamaq əmr olunmuşdur. Şeytan isə onları dərin bir azğınlığa 
salmaq istəyir.”  (Nisə, 4/60) 

Burada özünü mömin olaraq göstərən bəzi şəxslərin əvvəlki ayənin əsaslarına rəayət 
etmədikləri və aralarındakı məsələlərin həllini Allaha və elçisinə götürmədikləri 
bildirilməkdədir. Ayədə həm bir məsələnin həllini (Quranda olduğu halda) başqa 

                                                           
144 Usul-u Kafî, c.2, s. 398. 
145 Təbəri, eçə., c.VI, s. 354. 
146 Elmalılı, Hamdi Yazır, eçə., c. IV, s. 318. 
147 Razi, eçə., c. VI, s. 31. 



mənbələrdə görən zehniyyət tənqid edilməkdə həm də din və Allah adından özünü belə 
bir məqama gətirən, insanları azdıran şeylərin tağut olduğu qeyd edilməkdədir. 

Təfsirlərdə bu ayənin; özünü müsəlman göstərən bir münafiqin Yəhudi biri ilə 
münaqişə etdiyi zaman məsələni Rəsulullaha deyil, yəhudi din xadimi və şairi olan Kab 
b. Əşrəfə götürdüyü üçün nazil olduğu rəvayət edilmişdir.148  
Elə bu və digər ayələr bizə, ən böyük tağutun Allahın dininə, qoyduğu qaydalara 
baxmayaraq, insanları Allah və dini adına qandıranlar olduğunu, sonra isə insanları 
azdıqmaqda vasitə etdikləri qaydaları və məhkəmələri quranlar olduğunu 
göstərməkdədir. Allah adına ortaya qoyulan lakin, Allahın dini ilə əlaqəsi olmayan bu 
qanun və məhkəmələri yaradanların yəni, tağut qurucularının əksəriyyəti din xadimləri 
olmuşdur. İnsanların özləri ilə Allah arasına “İlah”, “Rəbb”, “Vəli” deyə qoyduqları bu 
şəxsləri Qurani Kərim, tağut olaraq adlandırır. 
Bundan sonrakı ayədə isə Quran, həm rəsulullah dövründəki münafiqləri həm də 
rəsulullahdan sonra ortaya çıxacaq münafiqləri ifşa edəcək şəkildə belə səslənir: 
“Onlara Allahın nazil etdiyinə və bu Elçiyə gəlin!”-deyildiyi zaman, o ikiüzlülərin 
(münafiqlərin) səndən tamamilə uzaqlaşdıqlarını görərsən.” (Nisə, 4/61) 
Bu gün təəssüf ki, özünə müsəlmanam deyənlərin Allahın bu çağrısına eyni reaksiyanı 
verməkləri -yəni, din adına Allahın deyil, başqalarının yoluna çağırmaları- onları 
münafiqlərin halına düşürməkdə və o cümlədən tağutluq etməkdə olduqlarını 
göstərməkdədir. 
 

b) Quranda Öz Minhəclərini/yollarını Tağutlaşdıranlar. 
 
Rəsulullahın vəfatından sonra Müsəlmanların əhli kitabın elədiyi kimi; Allahın kitabına 
kifayət qədər əhəmiyyət verməməkləri, Onu əksik görərək, alternativ mənbə icad 
etməkləri və öz din xadimlərini dində tək həqiqi aftoritet olaraq görməkləri, onları 
Allahın kitabından uzaqlaşmağa və başqa hökm qoyucu/tağutları yaratmağa sövq 
etmişdir. Çox keçmədən özlərindən əvvəlkilərin xətalarını təkrarlayan müsəlmanlar, 
din xadimlərinin ortaya qoyduqları bənzər metodla Qurandan uzaq bir din anlayışını 
sərgiləmiş və özlərini Allaha yaxın, elçisinə bağlı bir ümmət olaraq görməyə 
başlamışlar.  
Belə bir anlayış onlara öz xətalarını görməyə mane olmaqda və başqalarından 
uzaqlaşmağa yol açmaqdadır. Uydurulmuş dinin mənsublarına bulaşmış bu psixoloji 
xəstəlik, hər cür yeniliyin və birliyin qarşısına sədd çəkməkdədir. Bunların ümumi 
prinsipi belədir: “Həqiqət budur, bundan başqa həqiqət yoxdur.” 149  Bu metodla 
hərəkət edənləri yəni, öz iddialarına Allahı və elçisini ortaq edən, onlar adından 
təfsirlər, rəvayətlər uyduranları Quran, belə tənqid etməkdədir: 
“Sən onların Allaha iftira ataraq, Onun adından necə yalan uydurduqlarına bax! 
Bu, açıq-aşkar bir günah olaraq kifayətdir! Kitabdan özlərinə bir pay verilənləri 
görmürsənmi? Onlar Cibt və Tağuta inanır və kafirlər üçün də: 'Bunlar 
möminlərdən daha doğru yoldadırlar', - deyirlər.” (Nisə, 4/50-51.) 

                                                           
148 Təfsirlərdə bu ayənin nazil olma səbəbi belə izah edilmişdir: Münafiqlərdən biri, bir yəhudi ilə 
münaqişəyə girmişdi. Münaqişənin həlli üçün yəhudi, Rəsulullaha baş vurmağı təklif etdi, münafiq isə 
bunu qəbul etmədi. Münafiq, İslam düşmənliyində həddi aşan və şerləri ilə Rəsulullahı pisləyən yəhudi 
şairi Kab b. Əşrəfin hakim olmasını istədi. Səhabədən ibn Abbasın ifadəsinə görə, ayədə zikr edilən 
“Tağut” ilə qəsd edilən elə bu Kabdır. 
149 Əli Şəriəti, “Dinə Qarşı Din” s. 13. 



Allahın dinini ümumbəşər vəsflərdən çıxarıb, özlərinə məxsus bir dinə dönüşdürən bir 
çox din xadimi, özlərindən olmayanların, özlərinə uymayanların doğru yolda 
olmadıqlarını və cənnətə girə bilməyəcəklərini iddia etməkdədir. Onların bu iddialarını 
Quran belə ifşa edər: 
“Dedilər ki; 'Yəhudilərdən və xaçpərəstlərdən başqa heç kəs Cənnətə daxil 
olmayacaq!' Bu onların xam xəyallarıdır. De: 'Əgər doğru deyirsinizsə, dəlilinizi 
gətirin!'” (Bəqərə, 2/111.) 
Ayədə, öz ideologiyalarını din deyə təqdim edənlərin və bu səbəblə özlərini xüsusi 
məqama gətirənlərin əslində şeytanın cənginə düşdüyü və əsassız xam xəyallara 
qapıldığı bildirilməkdədir. Bütün insanların eyni dəyərdə yaradıldığı, Allah qatında 
eyni məsuliyyətləri daşıdığı və hər kəsin hətta Nəbilərin, Öz kitabının (Quranın) 
əsaslarından hesaba çəkiləcəyi belə xəbər verilməkdədir: 
“De: 'Ey Kitab əhli! Nə qədər ki, Tövrata, İncilə və Rəbbinizdən sizə nazil edilənə 
düzgün əməl etmirsiniz, siz doğru yolda deyilsiniz'. Əlbəttə, Rəbbindən sənə nazil 
edilən (Quran) onlardan bir çoxunun azğınlığını və küfrünü artıracaqdır. Sən isə 
kafir tayfa üçün heyfsilənmə.” (Maidə, 5/68.) 
 
Buradan eyni zamanda səhv yol tutanların da kimlər olduğu başa düşülür. Beləki, 
Allahın kitabına rəayət etməyənlərin istəyir özlərinə İbrahimi, istəyir İsəvi, istəyir 
Muhəmməd ümməti, istəyir əhli-Sünnə (peyğəmbərin izində), istəyir əhli-Şiə 
(peyğəmbərin ailəsi tərəfdarı) desin batıl yolda olduqlarına dəlildir. 
Əhli Kitab din xadimlərinin özlərini xüsusi məqama gətirmə və ayrıcalıqlı görmək 
xəstəliyinin çox keçmədən müsəlmanlar arasında da yayıldığını üzülərək müşahidə 
etməkdəyik. İnsanlardan bir qrupu özlərinin Sünni, digəri Şiə, bir başqası Sufi olması 
ilə xilas olacaqlarını iddia etmişlər. Bununla da kifayətlənməyərək öz aralarında 
firqələrə, camaatlara bölünərək özlərini haqq dininin, qurtuluşun yolçuları olaraq 
görmüşlər.150  
Bir çox din xadimi və rəhbərləri, dinindən və kitabından xəbərsiz insanlara özlərinin 
yaratdığı müqəddəslərə, qurtarıcılara bağlanmağı şərt qoşmaqda və əbədi səadətin bu 
bağlılıqda olacağını təlqin etməkdədir. Hər dinin və məzhəbin bağlı olduğu 
müqəddəsləri fərqli olduğu üçün insanlar fərqli firqələrə bölünməkdə, hər biri digərini 
kənarlaşdırmaqda, beləliklə aralarında münaqişə və düşmənlik əsrlərdir sürməkdədir. 
Qısaca desək, bütün bu firqələrdə əsas olan; Quranın təqdim etdiyi inanc və yaşayış 
şəkli deyil, özlərinin təqdim etdiyi məzhəbə və camaata mənsub olmaqdır. Bu barədə 
məsələn, “Kim əhli sünnətin minhəcindən/yolundan ayrılır və onların ortaq görüşlərinə 
tərs düşünürsə, azmışdır.”151- kimi uydurma hədislər ələ alınmaqdadır. Şiə isə müxalif 
olaraq öz üsullarına və görüşlərinə uymayanların yoldan çıxdığını iddia etməkdədir ki, 
bu iddialarına əsas gətirdikləri rəvayətlərdən bir neçəsi bunlardır: “İbrahimin milləti 
ancaq bizim şiəmizdir, digər insanlar buna daxil deyildir.” 152  Digəri, “Nəsəbini 
(inancını) soruşanda Ələvi deyilsə, o insanın axirət günü öyünəcəyi heç bir şeyi 
yoxdur.”- kimi buna bənzər bir çox hədislərdir. 
Əhli Sünnə alimlərindən olan və sünnənin kitab üzərində hakim olduğunu müdafiə edən 
Şatıbi153 özlərinin mənimsədiyi şəriəti belə tərif etməkdədir: “İslam şəriəti məsumdur, 

                                                           
150 Həvva, Səid, əl Əsas Fis-Sünnə, Yayın Pazarlama, Çvr: Ural, A., Çetintaş, R., İstanbul, 1992, 8/93. 
151 İbn Teymiyyə, Taqiyyuddin b. Əbil Qasım b. Hadr, Məcmuu’l-Fətava, thk., Abdurrahman b. Kasım; 
ibn Muhamməd, Darul-Arabiyyə, 3/348; Həvva, Səid, egə., 8/115. 
152 Küleyni, e.g.ə., c. VIII, s. 35. 
153 Şatıbi bu ifadəsindəki məqsədin “sünnətin açıqlayıcı məqamda olmasından” olduğunu deyər. 
(Sâtıbi, əl-Muvafakat, c. IV, s. 6.) 



xəta və təhrifdən qorunmuşdur. Onu təbliğ edən peyğəmbər (a.s.) də məsumdur. 
Ümməti də icma etdikləri məsələlərdə məsumdurlar.”154 
Bu kimi iddiaların bir başqa qorxunc versiyası əhli Şiədə mövcuddur. Əbu Cəfərə 
əsaslandırılan rəvayətlərdə:  
“Biz, əmrlərimizə itaət edilməklə və qadağalarımızdan qorunmaqla əmrolunduğunuz 
məsumlarıq. Biz səmanın altında və yer üzündə Allahın dəqiq dəlilləriyik.” “Allaha 
bizimlə itaət edilir, Allah bizimlə tanınır və Allaha bizimlə tövhid edilir.”155 
Bütün bunlar göstərir ki, din xadimlərinin bir qismi; öz fətvalarını şəriət, öz əqidələrini 
din deyə təqdim edərək, Allaha və Elçisinə qarşı alternativ bir din icad etmiş və bu dinə 
qarşı çıxanlara da müharibə elan etmişlər. Bunu da Allahın dini və şəriəti adına 
etdiklərini bildirmişlər. 156  Əslində isə nə üçün döyüşdüklərini və nəyi müdafiə 
etdiklərini Allah bu ayəsi ilə izah etməkdədir: 
“Möminlər Allah yolunda vuruşurlar, kafirlər isə tağut yolunda vuruşurlar. Elə 
isə şeytanın həmkarları/evliyaları ilə vuruşun! Şübhəsiz ki, şeytanın hiyləsi 
zəifdir.” (Nisə, 4/76.) 
Qurani Kərim və tarixi materiallar bizə baş verən müharibələrin inananlar və 
inanmayanlar arasında deyil, inananlarla özləri kimi inanmayanlar arasında olduğunu 
göstərməkdədir. Bir az daha aydınlıq gətirərsək; müharibə və ixtilaflar, Allahın insan 
fitrətinə bəxşetdiyi beynəlxalq fitri/təbii dəyərləri müdafiə edənlərlə, bu fitrətə qarşı 
gələrək özlərinə görə uydurma dəyərlər icad edib müdafiə edən iki sinif arasında davam 
etmiş və etməkdədir. Quran bu iki sinifin birini Allah yolunda döyüşənlər, digərini isə 
tağut yolunda döyüşənlər olaraq adlandırmaqdadır. 
Müsəlmanların çoxunun əsrlərdir özlərindən əvvəlki əhli Kitabın xətalarını davam 
etdirməsi, eyni metodla hərəkət etməsi yəni, əqidədə və fiqhdə Allahın kitabına deyil, 
elçilərinə əsaslandırılan rəvayətlərə və din xadimlərinin fətvalarına yönəlmələri 
qısacası, dini şəxslərə şamil etmələri onların Allaha deyil, tağuta boyun əymələrini 
göstərməkdədir. Bu məsələlərdə müsəlmanlar, Allah qatında əhli Kitabla eyni 
vəziyyətdə olub, eyni günahı işləməkdədir.  
Əhli Kitab, Allahın dininə və kitabına hansı xəyanəti etmişsə, müsəlmanlar da eyni 
xəyanəti davam etdirməkdədir. Həm əhli Kitabın həm də müsəlmanların bu 
vəziyyətdən xilas olmaları üçün dini şəxslərdən/tağutlardan qaldırıb, Allaha xas 
etmələri lazımdır. Dini Allaha xas qılmaq, Allahın həm yaratdığı həm də nazil etdiyi 
ayələrinə şərik qoşmamaqla olur. Əksi təqdirdə müsəlmanlar da digər din mənsubları 
və əhli Kitab kimi dünyada (necəki üzləşirlər) və axirətdə eyni aqibətlə üzləşəcəklər. 
Allahın ən böyük lütfünə layiq görülmüş müsəlmanların zəif düşmələri və öz 
torpaqlarında belə terorçu kimi qələmə verilmələrinin başlıca səbəblərindən biri, icad 
etdikləri paralel dinləri kor koruna təqlid edərək, hər qrupun öz tağutunu müdafiə 
etməkləri olduğunu deyə bilərik. Əgər dediyimizin əksini sübut edən bir hal ortada 
olsaydı, İslamın ilk dövründəki kimi qüdrətli olur və müasir dövrümüzün Roma və 
Sasani imperiyalarını yerlə bir etmiş olardı. Bizi belə bir qənaətə sövq edən və belə bir 
sözü verən Allah Təaladır: 
“Allah, sizlərdən iman gətirib yaxşı işlər görənlərə vəd etmişdir ki, özlərindən 
əvvəlkiləri hakim etdiyi kimi onları da yer üzünün hakimi edəcək, möminlər üçün 
onların Özünün bəyəndiyi dinini möhkəmləndirəcək və onların qorxusunu sonra 
arxayınçılıqla əvəz edəcəkdir. Onlar Mənə ibadət edir və heç nəyi Mənə şərik 
qoşmurlar. Bundan sonra küfr edənlər məhz onlar fasiqlərdir.” (Nur, 24/55.)  

                                                           
154 Sâtıbi, el-Muvafakat, c. II, s. 54. 
155 Kuleyni, “Usulud-din”, c.I. s. 145, 165. 
156 Bax: Ənam, 6/112. 



Müsəlmanlar üçün belə bir əhdin həyata keçməsi üçün, onların təkcə Allaha qul 
olmaqları və Ona heç bir şeyi şərik qoşmamaqları ilə mümkündür. 
Təəssüf ki, Allahın təqdim etdiyi din və fitrət anlayışı hələlik Qurandan uzaqlaşmış 
müsəlmanlar (!) üçün uzaq görülən bir ehtimaldır. Çünki, həmin müsəlmanlar (!) 
özlərini belə bir anlayışa çağıranları hər əsrdə olduğu kimi  həmişə zındıqlıqla, 
agentliklə ittiham etmiş və cəmiyyətdən kənarlaşdırmağa çalışmışlar. Əslində hər yeni 
icad edilən tağuta qarşı özünü müdafiə edən bir müsəlmanın vəziyyəti Harun 
əleyhissəlamın vəziyyətinə və hər cəmiyyətin halı da Musa əleyhissəlamın cəmiyyətinə 
bənzədilə bilər. Belə ki, bu cəmiyyət Musa əleyhisəlamın qısa bir müddət ərzində 
yanlarından ayrılmasını fürsət bilərək, buzovu yenidən ilah qəbul etmiş və öz istədikləri 
dinə tərəf yönəlmişlər.  
İslam aləmi, hər nə qədər də bütə, inəyə sitayiş etməsə də Allahın dinini şəxslərə aid 
etmişdir. Bu şəxsləri rəbləşdirməklə, Allaha aid səlahiyyətləri verməklə, 
ilahlaşdırmaqla əhli-Kitabdan və müşriklərdən heç də geri qalmadıqlarını 
görməkdəyik. Bu müqəddəsləşdirdikləri şəxsləri hər işdə vasitəçi etməklə bir növ 
insanları Allahın əlindən qurtarmağa çalışmaqdadırlar. Məsələn, Məkkə müşriklərinin 

“Latı, Uzzanı”, Xristianların “Ale Luiya! = Buyur, əmrindəyəm ya İsa!” çağırışları, o 

cümlədən özlərinə müsəlmanam deyənlərin “Mədəd ya Geylani!”, “Ləbbeyk ya Əli, ya 
Hüseyn!” kimi bənzər çağırışların eyni məqsədə xidmət etdiyini göstərməkdədir. 
Belələrinə qarşı imamların necə bir reaksiya verdiklərini bir nümunəylə göstərməyə 
çalışaq: 

Əl Kəşşi, Musadifdən nəql edir: “İnsanların Küfədə “Ləbbeyk! ya Cəfər!” deyə, 
çağırdıqlarını eşidəndə Cəfər Sadiqin evinə gəldim və bunu ona xəbər verdim. İmam 
dərhal səcdəyə qapandı və sinəsini göyərçin kimi yerə yapışdıraraq ağlamağa başladı. 
Barmağıyla işarət edərək belə deyirdi: Xeyr! Mən qəfəsdəki Allahın kiçik bir quluyam! 
Bunu dəfələrlə təkrarladı. Başını qaldıranda gözyaşları saqqalından damlayırdı. 

Mən ona bu xəbəri verdiyim üçün peşmanlıq çəkdim və dedim ki, niyə bu qədər 
üzüldünüz? İmam buyurdu: Ey Musadif! Əgər Nəsranilərin İsa haqqında dediklərinə 
İsa sussaydı, qulağını kar və gözünü kor etməsi Allaha şərt olurdu.”157 

Tağutla əlaqədar aşağıda təqdim edəcəyimiz son ayənin təfsirlərdə təkcə yəhudi 
cəmiyyətiylə əlaqədar nazil olduğu rəvayət edilsə də biz, bu qənaətdə deyilik. Biz, 
aşağıdakı ayənin Allahın açıq-aşkar hökmlərinə, xəbərdarlıqlarına göz yumaraq 
özlərinə yeni dini hökm-qoyucu tağutlar yaratmış olan bütün insanlarla əlaqədar 
olduğunu düşünməkdəyik. Ayə belədir:  
“De ki, Allah qatında cəza etibarilə bundan daha pisini sizə xəbər verimmi? 
Allahın lənətlədiyi, ona qəzəbləndiyi, özlərini də meymunlara və donuzlara 
döndərdiyi şəxslərin və tağuta ibadət edənlərin halı daha pisdir. Onlar, doğru 
yoldan daha çox azanlardır!” (Maidə, 5/60.) 
Tağutla əlaqədar Quranda bizə izah edilən bu ayələrdən və verilən hədis 
nümunələrindən ümumi olaraq belə bir nəticə çıxarda bilərik:  
Tağut; Allahdan başqa ilah olarak görülən, Allahla insanların arasına qoyulan158, dua 
və ibadət edilən, Allaha aid səlahiyyətlər verilən, Allahın yaratdığı və nazil etdiyi 

                                                           
157 Əbu Amr əl-Kəşşi, “Risali Kəşşi, s. 192-193. 
158 Quranda “min dunillah= َّ  .olaraq ifadə edilir ” ِمْن دُوِن 



ayələrinə şərik seçilən hər cür soyut və somut varlıqlardır. İnsanların Allahla özləri 
arasına qoyub, “ilah, rəbb, vəli” deyə, vəsfləndirdikləri varlıqlar Qurani Kərimdə 
ümumi olaraq tağut adlandırılmaqdadır. Allah, Quranda insanların qulluq etdikləri bütə 
tağut deməz, fəqət qulluq etdikləri insana tağut deyər. Bunların bir çoxu Allah adından 
hərəkət edərək insanları yoldan çıxarırlar. Allah, öz dininə və nizamına çağırdığı halda, 
bunlar öz idelogiyalarına, Allah adından özlərinin meydana çıxardıqları dinə və 
nizamlarına çağırmaqdadır. Günahı öz adına deyil, Allah adına, Ona yükləyərək yəni, 
“Allah belə istəyir, Allah belə buyurur, dinimiz belə əmr edir” deyə, işləməkdədir.  
Bilavasitə, Quranda Allahın əmr və qadağalarına haqq, tağutun əmr və qadağalarına isə 
batıl deyilir. Hər hansı hökmün özü, sistem, təşkilat, görüş və fikirlər ya haqq ya da 
batıl olur. Haqqa uyana mömin və ya müsəlman, batıla uyana isə kafir və ya zalım 
deyilir. 
 
 
 

6. TAĞUTUN SİYASƏTƏ ALƏT EDİLMƏSİ. 

Tağutu, ənənənin iddia etdiyi kimi siyasətə endirməyin və Allahın hökmü ilə hökm 
etməyənlərə məxsus etməyin heç bir əsası yoxdur. Tağut, siyasi bir qavram deyil, 
etiqadi bir qavramdır.  
Quran, özündən əvvəlki və nazil olduğu  dövrdəki dövlət sistemini tağut deyə vəsf 
etməmişdir. Çünki, dövlət sistemi dini bir məqam deyil, siyasi bir məqamdır. Dövlət 
bir təşkilatdır. Təşkilatların dini olmur, insanların dini olur. Dövlət idarəsinin və ya 
xilafətin dini bir məqam olduğu düşüncəsi müsəlmanlar arasında sonradan 
yayılmışdır.159  
Belə bir düşüncə, əsrlərdir xalqı idarəçilərin qulu halına gətirdi. Bu idarəçilər, əvvəllər 
“müsəlmanların əmiri” ikən, sonra “Peyğəmbərin xəlifəsi” oldular. Bu da bəs olmadı 
sonradan gələnlər özlərini “Allahın xəlifəsi” olaraq gördülər. Yəni, özlərini “Allahın 
yer üzündəki təmsilçiləri” kimi göstərdilər. Belə bir sistem isə şəriət olmaqdan çıxıb, 
Xristianlıqdakı Teokrasi sisteminə çevrildi.160 

Xüsusilə, Allahın dinini və şəriətini təmsil etdiyini iddia eden lakin, bunun əksini icra 
edən dövlət qanunlarında və icraçılarında tağutluğun izlərini daha çox görmək olar.161 
Bunu da əlavə edək ki, batıl bir sistemin idarəçilərinin tağut deyə vəsfləndirilməsi 
onların, istəyərək Allaha alternativ olan batıl şeyləri Onun adından tətbiq etməsi ilə 

                                                           
159 Ətraflı məlumat üçün bax: Əbdüləziz Bayındır, “Din və Dövlət Münasibətləri”. 
160 Hakimiyyəti Tanrıya və ya Tanrı iradəsinə isnad edən idarələrə, sistemlərə teokratik sistem deyilir. 
Belə sistemlərdə kral ya da hər hansı bir idarəçi, Tanrı tərəfindən təyin edilir və onun tərəfindən vəzifəyə 
gətirilir. Bu cür düşüncənin bənzər versionu, əhli Şiədə də mövcuddur. Məcusilərdən keçmə bu 
düşüncəyə görə; Liderlər, Tanrının xülul etdiyi və xalqı idarə etdiyi şəxslərdir. 
Əhli Şiə, İmamların Allah tərəfindən insanları idarə etmək üçün vəzifələndirildiyinə inanmaqdadır. Bu 
barədə uydurduqları rəvayətlərin birində belə deyilir: “İmamlıq ancaq Allah tərəfindən nəss/dəlil 
əsasında, yaxud o imamdan öncəki imamın onun imamətini açıqlaması əsasında öz təsdiqini tapır, 
insanların seçməsi ilə, istəməsi ilə olmaz. İnsanlar istədikləri şəxsi imam təyin etmək, yaxud bu vəzifədən 
uzaqlaşdırmaq (səlahiyyətlərdən məhrum etmək) haqqına sahib deyil”. (Küleyni, e.ç.ə. 1/65; 
Məhəmməd Rza əl‐Müzəffər, “Əqaid əl‐İmamiyyə (Şiə inancları)”, səh. 50.) 
161 Özünü Sünni, Şiə İslam dövləti ya da Xristian dövləti kimi qələmə verən teokratik sistemlərdə belə 
şeylər çox yayğındır. 



mümkündür.162 Belə bir özəyə, xislətə sahib olmayan idarəçilər, tağut sayılmazlar.163 
Fəqət bu onların bir çoxunun azğınlıq etmədiyi və tuğyana düşmədiyi mənasına gəlməz. 
Məsələn,  
Günəşə səcdə edən Səbə Kraliçəsi, müşrik olduğu halda Quranda onun ədalətli 
idarəçiliyi, hikmətli davranışı tərif edilməkdədir.164 
Yüsif (ə.s.), Fironla bərabər ölkəni idarə etmişdilər. Firon, onun dinindən deyildi.165 
Nəcaşi, öz ölkəsini Allahın şəriəti ilə idarə etmirdi. Fəqət, Rəsulullah (ə.s.), onun idarə 
etdiyi ölkəyə öz səhabəsini (əminamanlıqlarını qorumaq üçün) göndərir. Rəsulullahın 
Nəcaşi öldükdən sonra qiyabi cənazə namazını da qıldırdığı rəvayət edilməkdədir.166 
Bir müsəlman, şərtlər nə olur olsun və hansı dövlətdə yaşayır yaşasın, Allahın qoyduğu 
beynəlxalq dəyərləri ilk əvvəl özü yaşamağa və sonra da başqasına təbliğ etməyə 
çalışmalıdır. 
Musa əleyhissəlam, Firon idarə etdiyi ən zalım dövlətdə yaşadı. Lakin Allah, Musanı 
Fironun dövlətinə qarşı deyil, birbaşa özünə təbliğ üçün göndərmişdi.167 Musa və xalqı 
ölümlə üz-üzə gələndə Allahın əmriylə yaşadıqları yerdən çıxdılar. 
Fironun arvadı (Asiya) Müsəlman idi və eyni dövlətdə, eyni sarayda arvadı olaraq 
həyatını sürdürdü. Allah, Quranda bu qadını tərif etməkdədir.168 Bir başqa nümunə; 
Nuh əleyhissəlamın arvadı və oğlu kafir idi. Fəqət Nuh əleyhissəlam, nə arvadını 
boşamadı nə də oğlundan üz döndərmədi. Onlara Allahın qəzəbi gələnə qədər nəsihət 
və xəbərdarlıq etdi.169 
Allahın hökmü bir dövlətdə və ya bir ölkədə tətbiq edilsə də edilməsə də müsəlman 
olan şəxsin vəzifəsi gücü yetdiyi qədər bu hökmlərə özünün rəayət etməsidir. Bu vəzifə 
bir dövlətə ya da ölkəyə verilməmişdir.170 Əgər bir ölkənin vətəndaşları və idarəçiləri 
müsəlman olub, Allahın hökmünə rəayət etmirlərsə, o zaman məsuliyyət daşıyırlar. Bir 
ölkənin başçısı ya da xalqı müsəlman isə öz gücləri  ölçüsündə cəhd etməli və Allahın 
qoyduğu ölçülərlə (şəriətlə) idarə etməyə çalışmalıdırlar. Gücləri yetməyən şeylərdən 
isə məsuliyyət daşımırlar.171 
Bir müsəlman, vətəndaşı olduğu ölkənin -istəsə də istəməsə də- hakimiyyəti altına 
girmişdir.172 Həmin ölkədə dövlət başçısı seçiləndə istərsə bu seçimdə iştirak edər, 

                                                           
162 Məsələn, Allahın verdiyi inanç və ibadət hürriyyətini insanların əlindən alıb, onları inanmadıkları ve 
ibadət etmədikləri üçün Allah adından cəzalandıran bütün batıl sistem idarəçiləri tağutdur. Şəriət adı 
altında qurulan bu cür batıl sistemlərin idarəçiləri, qeyri-müsəlman ölkə idarəçilərindən daha zalımdır. 
163 Özünü Kapitalist, Demokratik, Liberal və Laiq kimi göstərən dövlətlərin kafir, zalım, fasiq və hətta 
müsəlman idarəçiləri ola bilər. Bu kimi isimlər daşıyan dövlətlər cahiliyyə dövləti adlansa da tərkibində 
tüğyanla dolu qanun maddələri və tağutluq edən idarəçiləri ola bilər. Amma Teokratik, Şəriət sistemi və 
idarəçiləri kimi Allahı öz məqsədlərinə alət etmir, insanları özlərinin inandığına inanmağa ve itaət 
etməyə məcbur etmirlər.  
164 Bax, Nəml, 27/23-33. 
165 Bax: Yusif, 12/76. 
166 Buxari, “Cənaiz”. 
167 Bkz. Naziat, 79/17-20. 
168 Bkz. Kasas, 28/9, Tahrîm, 66/11. 
169 Bkz. Tahrim, 66/10; Hud, 11/42-43. 
170  Dövlət, Günəş kimi olmalıdır. Onun əqidəsi ədalətdir. Hər inancda, rəngdə olan insana bərabər 
yaxlaşmalıdır. (Əbdüləziz Bayındır). 
171 Bax: Bəqərə 2/286. 
172 Bax: Mömin, 40/28. 



istərsə etməz.173  Əslində “mən səs vermirəm”- deyən də öz seçimini etmiş olur.174 
Əgər seçilənlərdən biri (əqidəsindən asılı olmayaraq) digərindən daha yaxşı, dürüst və 
işin əhli isə, həmin adama səs verməsi, müsəlmanın insanlıq vəzifəsidir. 175  Hətta 
seçilənlərdən biri müsəlman olduğu təqdirdə, qeyri-müsəlman ondan daha dürüst və 
işin əhli isə həmin qeyri-müsəlmanı seçməsi daha doğrudur.176 Çünki Allah, işi əhlinə 
verməyi və insanlar arasında ədalətlə hökm etməyi əmr edər: 
“Allah sizə əmanətləri əhlinə verməyi və insanlar arasında hökm verərkən ədalətlə 
hökm vermənizi əmr edir. Allahın sizə verdiyi bu öyüd-nəsihət necə də gözəldir! 
Şübhəsiz ki, Allah Eşidəndir, Görəndir.” (Nisə, 4/58.) 

İslam, dövlət başçısı seçimlərini də tək qaydaya bağlamamışdır. Yəni, dövlət başçısı 
istər atadan oğula177, istər seçim yoluyla178, istər vəsiyyət yoluyla179, istərsə də şura 
yoluyla180 seçilə bilər.  
Nəticədə, idarəyə seçilən biri aşağıdakı iki xüsusiyyəti daşımalıdır: 

1. İşin əhli olması.181 
2. Mömin olması.182 

Əgər seçiləcək idarəçilərdən biri işin əhli, digəri mömin olarsa, yuxarıda verilən əmr 
ecabı işin əhli seçilir. Çünki, istər mömin istər kafir olsun, işi bunlardan əhli olmayan 
birinə verdiyiniz zaman ədalət yerinə gəlməz.183 
Dövlətin əsası ədalət, vəzifəsi də bu ədaləti qorumağa yönəlik olmalıdır. Ədalət isə, 
təkcə möminlərə və şəriətlə idarə edilən dövlətlərə məxsus bir xüsusiyyət deyildir. Bu 
xüsusiyyəti hərhansı bir kafir və hər hansı cahiliyyə cəmiyyəti də daşıya  bilər.184 
Quranda “İslam dövləti” deyə bir məfhum yoxdur. Çünki dövlət, bir təşkilatdır və 
təşkilatların da dini olmaz. Amma müsəlmanların dini və dövləti olur. Bu dövlət, 
müsəlman və kafir ayrıcalığını güdmədən Allahın beynəlmiləl qanunlarını icra edərək, 
ədaləti təsis etməyə çalışmalıdır. 

“İslam dövləti” sözü, ilk dəfə Pakistan qurulanda (İslami cərəyanların təsiri ilə) 
işlədilməyə başlanmışdır. Əvvəllər müsəlmanların idarə etdiyi dövlətlər “Əməvi”, 
“Abbasi”, “Osmanlı” adları ilə adlandırılırdı. Rəsulullah dövründə isə heç dövlətin adı 
belə yox idi.185  

                                                           
173 Çünki, ona başqa alternativ yəni, müsəlmanlardan birini seçmə ixtiyarı verilməmişdir. Əgər verilib 
də seçməzsə, o zaman günahkar olur. 
174 İnsanları cəmiyyətdən kənar, ictimai-siyasi fəaliyyətlərdən uzaq tutmaq və özlərinin diktə etdiyi 
ideologiyalara, qaydalara qul etmək üçün çalışan istihbarat təşkilatlarının oyunlarından birisi də budur. 
175 Bax: Əli-İmran, 3/104. 
176 Peyğəmbər əleyhissəlamın Məkkə fəth edildikdən sonra Kəbənin açarlarını (əmisi Abbas və İmam 
Əli  istəməsinə baxmayaraq) onun xidmətçisində saxladığı kimi... 
177 Bax: Nəml, 27/16. 
178 Əli (r.a.)-ı Xalqın seçdiyi kimi. 
179 Əbu Bəkrin Öməri vəsiyyət etdiyi kimi. 
180 Bax: Şura, 42/38; Ömər (r.a.)-ın özündən sonra xəlifə seçmələri üçün təyin etdiyi 8 nəfərlik Şura 
heyəti.  
181 Bax: Nisə, 4/58. 
182 Bax: Nisə, 4/59. 
183 İşin əhli demək, o işdə Allahın qoyduğu qadağaları ən yaxşı bilən və həyata keçirən deməkdir. 
184 Misal olaraq: Məkkə müşriklərinin, yerli və əcnəbi insanların haqsızlığa məruz qaldıqları təqdirdə 
başvura biləcəkləri (Peyğəmbərimizin də gənc yaşlarında qatıldığı) “Hilful-Fudul” adında bir məhkəmə 
heyəti təsis etdikləri məlumdur. 
185 Heç bir peyğəmbər, İslam dövləti qurmaq cəhdində olmamışdır. Bütün elçilərin və möminlərin Allah 
yolundakı cihadı/cəhdi, İslam dövlətinin qurulmasına yönəlik deyil, İslam dininin hakim olmasına 



Əgər bir dövlətə “İslam dövləti”- deyilərsə, bu dövlətdə görülən hər hansı bir xətanın 
vəbalı İslama yamanmış olur. Ancaq, Əməvi deyiləndə Əməvilərin, Abbasi deyiləndə 
Abbasilərin tənqid edilməsində isə heç bir problem yoxdur. Çünki, bu dövlətləri quran, 
idarə edən insanlardır və insanların da xəta etməsi normaldır.186 

Bir mömin, yaşadığı ölkədə ya da idarədə vəzifə aldığı bir işdə gücü yetdiyi qədər 
ədaləti saxlamağa çalışmalıdır.187  
Peyğəmbərimiz (ə.s.), özündən sonra qurulacaq dövlətin başına hər hansı birini təyin 
etməməsi, dövlət başçısını seçmə vəzifəsini ümmətinə buraxdığını görməkdəyik. Fəqət 
sonradan peyğəmbərimiz adından “Qədiri Xum” da İmam Əlini vəsiyyət etdiyi barədə 
yorum çıxaranlar188 və o cümlədən peyğəmbərimizin vəfatı əsnasında kağız və qələm 
istəməsi, lakin, Ömərin buna mane olduğunu dilə gətirənlər olmuşdur ki, bunların heç 
birinin əsli-əsası olmadığı qənaətindəyik.189 Çünki belə bir iddia, həm səhabənin böyük 
əksəriyyətinin xəyanət etdiyi, həm də peyğəmbərimizin təbliğ vəzifəsini yerinə 
yetirmədiyi mənasına gəlir. 
İslamda “din adamı-dünya adamı" kimi ifadələr doğru olmadığı kimi, "dünyəvi dövlət, 
dünyəvi qanunlar", "şəriət dövləti, şəri qanunlar" kimi ifadələr də doğru deyildir. Bu 
kimi ifadələri işlədənlər, din mövzusunda öz cəhalətlərini göstərir. Dünyada yaşayan 
hər kəs dünyəvidir. Allahın qoyduğu qaydalar, insanlar üçün bu dünyada etibarlıdır və 
hər kəs bu qaydalara əməl edib-etməməklərinə görə hesaba çəkilir. 190  Bu səbəblə 
insanlar Allahın qoyduğu beynəlxalq qanunları qurduqları dövlət sisteminə tətbiq 

                                                           
yönəlik olmuşdur. Yəni, insanları təkcə Allaha qul olmağa və Onun hükmünə uymağa çağırmışlar. Bu 
çağırdıqları; bir cəmiyyətdə istər dövlət olsun istər olmasın, hər yerdə, hər ailədə və hər şəraitdə yerinə 
yetiriləcək şeylərdir. 
186 Məsələn, bir evdə qurulan ailə bir ölkədə qurulan dövlətə bənzəyir. Həmin ailə İslamı qəbul edərək 
yaşıyırsa, ona İslam ailəsi deyil, Müsəlman ailə deyilir.  
187 Yaşadığı ölkəyə və idarəyə tağut deyərək, oranı tərk etmək, mübarizədən qaçmaq və edilən zülmə göz 
yummaq mənasına gəlir. Belə etdiyiniz təqdirdə, bir Nəbi olsanız belə Yunus kimi azarlanarsız. 
188 Şiə mənbələri: Nəbi əleyhissəlam, Vəda Həccindən dönəndə yolda Maidə surəsinin 67-ci “Ey Allahın 
Elçisi! Rəbbindən sənə nazil olanı təbliğ et: əgər bunu etməzsən Onun elçiliyini yerinə yetirməmiş 
olarsan. Allah səni insanlardan qoruyur.” ayəsi nazil olur. Ayə, Rəsulullahın “Ümmət Əlinin 
vəlayətini qəbul etməz və dindən çıxar, təhlükəsiylə gizlədiyi üçün nazil olmuşdur,” Artıq ayə nazil 
olunca, Həcc karvanını Qədir Xumda toplayır və: “Mən kuntu məvlahu fəhuvə Əliyyun Məvlahu=Mən 
kimin mövlası isəm Əli də onun mövlasıdır.”- deyərək, Əlinin imamətini elan edər. Elandan sonra da 
Maidə surəsinin 3-cü ayəsi nazil olur: “…Bu gün dininizi kamil etdim, sizə olan nemətimi 
tamamladım…” Səhabə isə öz aralarında həmişə bu hadisəni gizlətməyə çalışmışdır. (Kuleyni, “əl-
Kafi”, I/289.)  
Əliyyulkari, “Bunu bu qaydada uyduranların Allah, iki yaxasını bir araya gətirməsin!” deməkdədir. 
(Əliyyulkari, “əl-Əsrar, b.7, s.413.) 
Bizə görə, belə bir sözün Allaha, elçisinə və Əli əleyhissəlama bir iftira olduğu açıqdır. Nə Allah, sözünü 
açıq deməkdən, nə elçisi nə də Əli (ə.s.) bu mühüm əmri elan edib həyata keçirməkdən aciz deyildir. Bir 
də ki, rəvayəti doğru qəbul etsək belə; “Mövla” kəliməsinin kök anlamı “Yaxınlıq” deməkdir. Burada 
Peyğəmbər (ə.s.), Əli mənim “yaxınım, əqrabam” deməklə, onu qorumağa çalışmışdır. Özündən sonra 
başçı seçməklə əlaqəsi yoxdur. 
189 Əgər mane olubsa, onda “Sizə özümdən sonra Allahın kitabını və əhli beytimi buraxıram. Bu ikisinə 
sarıldığınız müddətcə dəlalətə düşməzsiniz” sözünü necə deyib? Deməli, bu sözün də uydurma olduğu 
ilk iddialarından məlum olur. Bu və buna bənzər rəvayətlə əlaqədar ətraflı məlumatı “Quran və Din 
xadimləri” kitabımızdan əldə edə bilərsiz. 
190 Allah, dünyada istəyənin Yezid kimi istəyənin də Hüseyn kimi yaşamasını sərbəst buraxmışdır. Heç 
bir peyğəmbər nə Yezid kimilərini yox etmək nə Hüseyn kimilərini taxta gətirmək nə də yer üzündə 
hakimiyyət qurmaq üçün göndərilməmişdir. İslam, təkcə siyasi sahədə deyil, hər sahədə qəlblərə taxt 
quran beynəlxalq bir dindir. Bu dini təkcə siyasətə və əhli beyt davasına (!) endirməyə çalışmaq həm 
İslamı qavramamaq həm də müsəlmanlar arasında fitnə-fəsad yaratmağa qapı açmaqdır. Bu kimi fikirlər, 
sonradan dini öz siyasətlərinə alət etmək istəyənlərin uydurduqları bidətlərdir. 



etsələr yəni, İslama yönəlsələr, hər kəsin haqq və hüquqlarına rəayət edilmiş olar. Yəni 
biz,  Qurani-Kərimdə olan prinsipləri mövcud dövlətə tətbiq etmək surətilə həmin 
dövləti ədalətə, doğruya, inkişafa və mədəniyyətə yönləndirə bilərik.191 Əksi təqdirdə, 
insanların nəzəriyyələrinə əsaslanan rejimlər, insanı ancaq insana qul edər ki, bunu 
insanlıq tarixi boyunca müşahidə etməkdəyik.192 

Əlavə olaraq bunu da qeyd edək ki, istər Allahın əmrlərinə, istərsə insanların 
nəzəriyyələrinə əsaslanan rejimlərdə əsas faktor, hakimiyyətdə olan şəxsin icraatlarıdır. 
Çünki, adı şəriət ya da demokratik olan bir rejimə elə bir idarəçi hakim olar ki, o, nə 
şəriəti nə də demokratik qaydaları icra etməz. Məsələn, əməvi dövləti şəriətə 
əsaslandığını iddia etsə də Müaviyə, Yezid, Mərvan kimiləri şəriəti və ədaləti icra 
etmədikləri məlumdur. Fəqət eyni rejimə hakim olan Ömər ibn Əbdüləziz şəriəti və 
ədaləti ayaqda tutmuşdur. Bunun tam tərsi Fironun idarə etdiyi bir rejimə Yusif (ə.s.) 
kimi bir peyğəmbər ədaləti gətirmişdir. Nəticə etibariylə, əsas olan; insanların hansı adı 
daşıdıqları, hansı rejimdə yaşadıqları deyil, nəyi yürürlüyə qoyduqları və nəyi 
həyatlarına əks etdirdikləridir. İnsanlar yaşadıqları, inandıqları və cəhd etdikləri şeylərə 
görə dəyər qazanır.193 

Beynəlxalq dəyərlərə, yəni, yaradılan və nazil olan ayələrə/dəlillərə göz yuman, 
həqiqəti və Tanrını öz tərəfində görən hər cəmiyyətə Allah, belə bir tövsiyə 
verməkdədir: Uydurulan tağutu yıxmaq və tövhidi biliyə yiyələnmək. Bunu aşağıdakı 
ayədən görməkdəyik: 
“De: 'Ey Kitab əhli! Bizim və sizin aranızda olan eyni bir kəlməyə gəlin ki, 
Allahdan başqasına qul olmayaq! Ona heç bir şeyi şərik qoşmayaq və Allahın 
qarşısında bir-birimizi rəbləşdirməyək'. Əgər onlar üz döndərsələr, deyin: 'Şahid 
olun ki, biz müsəlmanlarıq!” (Əli-İmran, 3/64.) 

Bir insan, İslamın təqdim etdiyi şəhadəti ancaq bu şüura sahib olduğu zaman 
təsdiqləmiş olur.194  
Bu gün bütün din mənsublarının, xüsusiylə bizi daha çox rahatsız edən və özlərini İslam 
dininin mənsubları olaraq görən müsəlmanların əsrlərdir Allaha altenativ uydurduqları 
qurtarıcı şəxslərdən və Kitabına alternativ uydurduqları mənbələrdən, yəni tağutlardan 
xilas olmaları lazımdır. Bunlardan xilas olmadıqları müddətcə nə özlərinin, nə 
əməllərinin, nə dilə gətirdikləri şəhadətin, etdikləri duaların və ibadətlərinin Allah 
qatında bir dəyəri olmadığını bilmələri lazımdır. 

                                                           
191 Ətraflı məlumat üçün Bax: Əbdüləziz Bayındır “Din və Dövlət Münasibətləri”. 
192Hər cəmiyyətin idarəçiliyə baxışı fərqli ola bilir. Məsələn: Ərəblər, dövlət idarəçiliyində asabiyyətə/nəsəbə 
baxırlar. Türklərdə dövlət özü müqəddəs görülür. Farslarda isə dövlət başçısı özü müqəddəs sayılır. (Mikayıl 
Bayram). 
193 Xalq üçün idarəçilər və alimlər haqqın ölçüsü olmayacağı kimi, idarəçilər və alimlər üçün də haqqın 
ölçüsü xalq olmamalıdır. Bunlardan birinə yönəlmək, ya diktatorluğu ya da demokratiyanı meydana 
gətirir. Demokratiya, hür düşüncənin əsaslarındandır və bu yönüylə diktatorluqla müqayisə belə edilməz. 
Məsələn; 
“Hakimiyyət qeydsiz-şərtsiz millətindir” demək, həqiqətin deyil, Demokratiyanı müdafiə etməyin bir 
göstərisidir. İnsanlar, Allahın onlara verdiyi demokratik haqlardan istifadə edərək, haqqı hakim edə 
biləcəkləri kimi, haqqa qarşı da gələ bilərlər. Bu səbəblə Allah, haqqın xaricindəki bütün sistemləri və 
cəmiyyətləri cahiliyyə olaraq tanıtmışdır. 
194 Əgər şəhadət gətirdiyi halda, yenə də başqa ideologiyaların, məzhəblərin tərkibindən çıxmamışsa, 
bu şəhadəti onun özünü yalanlamış və heçbir fayda saxlamamış olur. 



Araşdırmamızın nəticəsi bizə bu acı həqiqəti göstərir ki: Məzhəblər və onların əksər 
din xadimləri (bilərək ya da bilməyərək), din düşmənləriylə eyni məqsədə xidmət 
etməkdədirlər. Hər ikisi Allahı və kitabını təsirsiz hala gətirməyə çalışırlar. Yerinə öz 
müqəddəslərini, kitablarını, düşüncələrini, əmr və cəzalarını yürütmək istəyirlər. Bu 
ikisi arasında ən təhlükəlisi, məzhəbini din halına gətirən saxtakar din xadimləridir. 
Çünki bunlar, bütün bu yenilikləri Allah adından tüğyanlıq edərək təqdim edərlər.195 

Biz, Allahın verdiyi ad xaricində başqa adlar, göstərdiyi yol xaricində başqa yollar 
qəbul etməyin və bunları Allahın dini adına müdafiə etməyin küfür, fisq ve zülm 
olduğunu yaxşı bilməliyik.196 Belə bir şeyi mənimsəyən bir kütlə (istər adı şəriət, istər 
demokrat olsun), tağuta qulluq edən cahiliyyə kütləsidir. Quranda bu haqda belə 
buyurulur: 
“Onunla aranıza qulluq etmək üçün qoyduğunuz şeylər, sizin və atalarınızın 
adlandırdığı adlardan başqa bir şey deyildir. Allah onlara dair heç bir dəlil nazil 
etməmişdir. Hökm yalnız Allahındır. O əmr etmişdir ki, yalnız Ona ibadət 
edəsiniz. Doğru din budur, lakin insanların çoxu (bunu) bilmir.” (Yusif, 12/40.) 

İnsanların Quranda olan bir hökmü bəyənməyib, başqa qanun-qayda (!) gətirməkləri 
xoş qarşılanmamaqda və bunun cəmiyyətə ədalət, mərhəmət gətirməyəcəyi 
vurğulanmaqdadır: 
“Onlara oxunan Kitabı sənə nazil etməyimiz onlar üçün kifayət deyilmi? 
Həqiqətən, bunda iman gətirən adamlar üçün mərhəmət və ibrət vardır.” (Ənkəbut, 
29/51.) 
 
Son olaraq, aşağıdakı ayədə deyildiyi kimi; artıq istəyən Uca Allahın, istəyən də 
tağutun yolunu tutsun: 
“Dində məcburiyyət yoxdur. Artıq doğru yol azğınlıqdan aydın fərqlənir. Kim 
tağutdan üz çevirib Allaha iman gətirərsə, heç vaxt qırılmayan ən möhkəm 
dəstəkdən yapışmış olar. Allah Eşidəndir, Biləndir. Allah iman gətirənlərin 
Himayədarıdır, onları zülmətlərdən nura çıxarır. Kafirlərin himayədarları isə 
tağutlardır, onları nurdan zülmətə salarlar. Onlar Od sakinləridirlər və orada 
həmişəlik qalacaqlar.” (Bəqərə, 2/256-257.) 

 
 
 
 

 

 

 

                                                           
195 Məsələn: “Həqiqi din Yəhudilik və ya Xristianlıqdır,  həqiqi yol Sünnilik ya da Şiəlikdir!” demələri 
kimi. 
196 Yəhudilik, Xristianlıq, Sünnilik, Şiəlik, Sələfilik, Sufilik, Ələvilik kimi. Halbuki Allah, dininə 
təslim olana bir ad vermiş: Müsəlman. 


