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baþýna saf altýndan taç koyduðu (Mezmur-
lar, 23/3), Ester bölümünde de Kraliçe Vaþ-
ti’nin tacýnýn (1/10), Ester’in baþýna konul-
duðu belirtilir. Ahd-i Atîk’te ayrýca baþ ta-
cý etmek (Eyub, 31/36), izzet ve hürmet
tacý (Mezmurlar, 8/5), faziletli kadýnýn ko-
casýnýn tacý ve aðarmýþ saçlarýn güzellik ta-
cý olduðu (Süleyman’ýn Meselleri, 12/4; 16/
31), gurur tacý, izzet tacý, güzellik tacý (Ýþa-
ya, 28/1, 5; 62/3) ve taç taþý gibi parlamak
(Zekarya, 9/16), tacýný toprakla kirletmek
(Mezmurlar, 89/39) gibi mecazi kullaným-
lar da bulunmaktadýr. Krallýk tacýnýn baþ-
tan düþmesi (Yeremya, 13/18) “yenilip ikti-
darý kaybetme” anlamýndadýr. Hz. Süley-
man’a düðün günü annesi tarafýndan giy-
dirilen taç (Neþîdeler Neþîdesi, 3/11) gü-
nümüze kadar uzanan bir geleneðin bili-
nen ilk uygulamasý sayýlabilir. Ahd-i Atîk’-
te kral ve kraliçelerin tacýndan baþka din
adamlarý ile kâhinlerin giydiði taçtan (Ze-
karya, 6/11) ve Ahd-i Cedîd’de alay edip eð-
lenmek için Hz. Îsâ’nýn baþýna takýlan di-
kenli dallardan yapýlmýþ taçtan (Matta, 27/
29; Markos, 15/17; Yuhanna, 19/2, 5) söz
edilir.

Tacýn ilk defa ne zaman kullanýldýðý hak-
kýnda kesin bilgi olmamakla beraber eski
Mýsýr ve Mezopotamya tanrýlarýnýn bu tür
baþlýklarla tasvir edildiði görülür. Bilinen
en eski taç örnekleri Mezopotamya kültü-
ründe Adad, Þamaþ, Marduk gibi baþtan-
rý tasvirlerinde yer alýr. Kalkaþendî, ilk taç
giyenin Ýran Hükümdarý Dahhâk ve onun
da muhtemelen Nemrûd olduðunu söyler
(Øub¼u’l-a£þâ, I, 473), fakat kitabýn baþka
bir yerinde (a.g.e., IV, 409) yine eski Ýran
hükümdarlarýndan Ûþhenç’in ilk defa taç
giydiðini belirtir. Günümüze ulaþan kabart-
malardan, mühür baskýlarýndan ve sikke-
lerden eski Ýran taçlarý hakkýnda bilgi edi-
nilmektedir. Bu taçlar alýnlýk ve topuz ol-
mak üzere iki kýsýmdan meydana geliyor,
inci ve deðerli taþlar kullanýlarak çeþitli an-
lamlar taþýyan sembolik motiflerle süsle-
niyordu. Her hükümdar için yeni bir taç ya-
pýlýr ve öncekinden farklý motiflerle beze-
nirdi. Hatta bir hükümdar tahttan ayrýlýp
tekrar tahta çýkarsa tacýný yenilemek zo-
rundaydý. Çok aðýr olan taçlar tahtta otu-
ran hükümdarýn baþýnýn üzerine gelecek
þekilde yukarýdan altýn zincirle asýlýrdý (Ýn-
dirkaþ, s. 9-10).

Araplar’da taç geleneðinin daha çok Ýran
etkisindeki Hîre, Gassân ve Necid bölgele-
rinde görüldüðü anlaþýlmaktadýr. Bunun-
la beraber Kalkaþendî, Yemen bölgesinde
ilk taç giyenin Kahtânîler’den Müeyyed ol-
duðunu söylemektedir (Øub¼u’l-a£þâ, V,
18). Mâlik b. Nüveyre, Lahmîler’in son hü-

kümdarý Nu‘mân b. Münzir’in tacýyla ilgili
bir beytinde onun zebercet, yakut ve al-
týnla süslendiðini belirtir (Cevâd Ali, V, 208).
Hîreliler Ýran’a, Gassânîler Bizans’a baðlýy-
dý ve meliklerinin taçlarý onlar tarafýndan
gönderilirdi. Yemâme ve Uman bölgesi me-
liklerinin taçlarýný ise Ýran kisrâsý yollar ve
meliklere “zü’t-tâc” denirdi (Hamîdullah,
I, 444, 450). Hicaz bölgesinde taç gelene-
ði bulunmamakla birlikte hicretten önce
Hazrecliler’in, reisleri Abdullah b. Übey b.
Selûl’ü kral ilân etmek istedikleri ve ken-
disi için Medine’deki kuyumculara bir taç
sipariþ ettikleri bilinmektedir (DÝA, I, 140).

Hadislerde taçtan gerçek ve mecazi an-
lamlarda söz edilir. Hz. Peygamber, sarý-
ðýn önemini vurgulamak için onun Arap-
lar’ýn tacý mesabesinde (tîcânü’l-Arab) ol-
duðunu söyler (Ahmed b. Hüseyin el-Bey-
haký, V, 175, 176). Bir hadiste rýzasýný göze-
terek evlenen kimseye Allah tarafýndan
hükümranlýk tacý giydirileceði (Ebû Dâvûd,
“Edeb”, 3), yani mutluluk bahþedileceði,
baþka bir hadiste cennette müminin giye-
ceði tacýn üzerinde yer alan incilerin par-
laklýðý ifade edilmektedir (Müsned, III, 75;
Tirmizî, “Sýfatü’l-cenne”, 23). Hz. Âiþe’den
gelen bir rivayette Habeþ Hükümdarý Ne-
câþî’nin nasýl taç giydiði anlatýlmaktadýr
(Ýbn Râhûye, II, 574). Kalkaþendî’nin ver-
diði bilgiye göre Fâtýmîler’de taç geleneði
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Hükümdarlýk alâmeti
ve tarikat sembolü bir tür baþlýk.
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Aslý Farsça tâc olan kelimenin Arapça’-
daki çoðulu tîcândýr. Isâbe denilen ve kýy-
metli taþlarla süslenen bir sarýk çeþidi de
taç sayýlmýþtýr. Türk edebiyatýnda iklîl, ef-
ser ve dîhîm gibi Arapça ve Farsça keli-
meler taç anlamýnda kullanýlmýþtýr. Ahd-i
Atîk’te, Saul’ü öldüren Amâlikalý’nýn onun
tacýný ve kolundaki bileziði alýp Hz. Dâvûd’a
götürdüðü (II. Samuel, 1/10), Dâvûd’un
Rabba’ya (Amman) gidip Ammonoðulla-
rý’nýn kralýný yenerek onun kýymetli taþ-
larla süslü bir “talant” aðýrlýðýndaki altýn
tacýný aldýðý ve baþýna giydiði (II. Samuel,
12/30; I. Tarihler, 20/2), Rabb’in Dâvûd’un

Bâbürlü Hükümdarý Ekber Þah’ýn imparatorluk tacýný Þah Ci-

han’a vermesini tasvir eden bir minyatür (Dublin Chester

Beatty Library, MS. nr. 7)

Osmanlý Devleti’nin 5 Þubat 1858’de Brezilya ile yaptýðý dost-

luk, ikamet, ticaret ve seyr-i sefâin muahede kapaðýnda Bre-

zilya armasýnda taç (BA, Muahede, nr. 36)
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Taç mecazi anlamda devleti, gücü ve bir
iþte zirveyi temsil etmiþ, dolayýsýyla üst
düzey yöneticileri tanýtmak için lakap ola-
rak kullanýlmýþtýr. Meselâ Fâtýmîler’de “tâ-
cü’l-ulemâ ve’l-hükkâm” kadýlarýn, “tâcü’l-
ümenâ” tüccarlarýn, “tâcü’l-mutasarrifîn,
tâcü’l-asfiyâ, tâcü’r-riâse” vezirlerin, “tâ-
cü’l-fudalâ” kalem erbabýnýn, “tâcü’l-mille”
kýlýç ve kalem erbabýnýn, “tâcü’l-hilâfe” ha-
lifenin lakabýdýr (Ebü’l-Kasým Ýbnü’s-Say-
rafî, s. 71, 85, 89, 103; Kalkaþendî, VI, 42).
Bazý önemli kiþiler tarihe isimlerinden ön-
ce Tâcüddevle, Tâcülmülk ve Tâcülmülûk
gibi unvan-lakaplarýyla geçmiþtir. Taç ay-
ný zamanda bazý eserlerin adlarýnda ge-
çer. Ýbnü’l-Mukaffa‘ýn Kitâbü’t-Tâc fî sî-
reti Enûþirvân’ý, Câhiz’in Kitâbü’t-Tâc li-
aÅlâši’l-mülûk’ü, Cevherî’nin Tâcü’l-lu-
³a’sý, Hoca Sâdeddin Efendi’nin Tâcü’t-
tevârîh’i, Zebîdî’nin Tâcü’l-£arûs’u gibi.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Müsned, III, 75; Ýbn Râhûye, Müsned (nþr. Ab-
dülgafûr Abdülhak Hüseyin el-Belûþî), Medine
1412/1991, II, 574; Câhiz, et-Tâc li-aÅlâši’l-mülûk
(nþr. Ahmed Zeki Paþa), Kahire 1332/1914, neþ-
redenin giriþi, s. 35; Ahmed b. Hüseyin el-Beyha-
ký, Þu£abü’l-îmân (nþr. M. Saîd Besyûnî Zaðlûl),
Beyrut 1410, V, 175, 176; Ebü’l-Kasým Ýbnü’s-Say-
rafî, el-Æånûn fî dîvâni’r-resâßil (nþr. Eymen Fuâd
Seyyid), Kahire 1410/1990, s. 71, 85, 89, 103; Kal-
kaþendî, Øub¼u’l-a£þâ (Þemseddin), I, 473, 506;
II, 449; III, 540, 579, 590; IV, 409; V, 18; VI, 42;
XIII, 296; Cevâd Ali, el-Mufa½½al, V, 207, 208, 209,
210; Salâh Hüseyin el-Ubeydî, el-Melâbisü’l-£Ara-
biyyetü’l-Ýslâmiyye fi’l-£a½ri’l-£Abbâsî e¦-¦ânî,
Baðdad 1980, s. 83 vd., 157; Hamîdullah, Ýslâm
Peygamberi, I, 199, 443, 444, 450, 502; II, 885;
Concordance to the Good News Bible (ed. D. Ro-
binson), Suffolk 1983, s. 220; Zeren Tanýndý, Si-
yer-i Nebî: Ýslâm Tasvir Sanatýnda Hz. Muham-
med’in Hayatý, Ýstanbul 1984, s. 1, 2, 31, 38, 42,
44, 47, 50, 63, 69, 77, 78, 83, 85; The Arts of
Persia (ed. R. W. Ferrier), Ahmedabad 1990, s.
224; Amina Okada, Imperial Mughal Painters (trc.
D. Dusinberre), Paris 1992, s. 33, lv. 32; Nâzým
Yýlmaz – Hacý Osman Yýldýrým, Osmanlý Arþivin-
de Bulunan Muâhedenâmelerden Örnekler, An-
kara 2000, s. 33, 41, 42, 57, 59, 60, 63, 71, 72,
75, 76, 86, 101, 111, 115, 147, 194, 220; Züh-
re Ýndirkaþ, Türkler’de Hükümdar Tacý Gelene-
ði, Ankara 2002, s. 2 vd., 6 vd., 9-10, 19 vd., 44
vd., lv. 1, 2, 6, 16, 20, 29, 30, 56, 68, 88, 99,
118-122, 124, 129, 130; Sâdýk Kiyâ, “Tâc”, Hü-
ner ve Merdum, sy. 60, Tahran 1346/1967, s. 4-
14; Îsâ Behnâm, “Nakþ-ý Rüstem der Tâcgüzârî
Padþâhân-i Sâsânî”, a.e., s. 15-20; W. Björkman,
“Tadj”, EI 2 (Ýng.), X, 57-58; Talat Koçyiðit, “Ab-
dullah b. Übey b. Selûl”, DÝA, I, 140; Tahsin Ya-
zýcý, “Feth Ali Þah”, a.e., XII, 451.

ÿNebi Bozkurt

™ TASAVVUF. Taç, þeyhlerin veya sülûk-
te belli bir mertebeye ulaþmýþ derviþlerin
tarikat kýyafeti olarak kullandýklarý, tarikat-

lara göre farklý þekil ve renklerdeki baþlýk-
larýn (külâh) adýdýr. Tacý taþýyan kiþinin mâ-
nevî makamýnýn bir remzi olduðundan taç
Osmanlý tarikat çevrelerinde “tâc-ý þerif,
tâc-ý edeb, tâc-ý saâdet” terkiplerinde ol-
duðu gibi saygý ifade eden sýfatlarla birlik-
te kullanýlmýþtýr. Tasavvufun ilk dönemle-
rinde sûfî kisvesi hýrka kelimesiyle karþý-
lanmýþtýr. Bu dönemde þeyhin derviþine
giydirdiði taç, ona verdiði herhangi bir ör-
tü, mendil veya gömlek hýrka kapsamý için-
de deðerlendirilmiþtir (Þa‘rânî, II, 100; Ri-
sâle-i Tâc u Kisve, vr. 147b). Tarikatlarýn
teþekkülünden sonra taç bir tasavvuf te-
rimine dönüþmüþ, tarikat âdâbýna dair
eserlerde þeyhin derviþine taç giydirme-
si ayrýntýlý biçimde anlatýlmýþ, bu konuda
müstakil eserler kaleme alýnmýþtýr.

Ýlk devirlerde zâhid ve sûfîlerin, tarikat-
larýn oluþumunun ardýndan tarikat ehli-
nin zühd, takvâ ve mânevî kemal sembo-
lü halinde baþlarýna giydikleri tacýn tasav-
vuf âdâbý içerisinde yer almasýna sebep
olarak Kur’an ve Sünnet’ten birçok delil
ileri sürülmüþtür. Kur’an’da geçen “takvâ
elbisesi” ifadesi (el-A‘râf 7/26) sûfî tacý ve
hýrkasý, “Biz sana kevseri verdik” (el-Kev-
ser 108/1) âyetindeki kevser Hz. Peygam-
ber’e mi‘racda verilen nûrânî kudret tacý
þeklinde yorumlanmýþtýr (Risâle-i Tâc u Kis-
ve, vr. 135a-136a). Sadece baþlarýna amâ-
me saran müþriklerden farklýlýðýn belirtisi
þeklinde Hz. Peygamber’in ve sahâbenin
yassý baþlýk (kalensüve) kullanmalarý, üze-
rine beyaz, siyah veya yeþil amâme sar-
malarý, risâle ve taylasan býrakmalarý ve
Resûl-i Ekrem’in Hz. Ali’ye sarýk sarmasý
sünnetten bazý delillerdir. Eþrefoðlu Rû-
mî, Resûlullah’a mi‘racda altý veya on iki
terkli / terekli mânevî bir taç verildiðini,
daha sonra bu tacýn Hz. Ali’ye intikal et-
tiðini, silsilesi Hz. Ali’ye ulaþan (Alevî) tari-
katlarda sülûk mi‘racýnýn belli mertebele-
rine erip hilâfete hak kazanan müridlere
bu mânevî ve irfanî mirasýn intikalinin bir
iþareti olmak üzere taç giydirildiðini anla-
týr (Tarîkatnâme, s. 54-55). Mahmûd b.
Nefes eþ-Þa‘bânî, Asr-ý saâdet’te dal taç,
arakýyye benzeri örme taç, tek terkli taç
ve on iki terkli taç olmak üzere dört tür
baþlýk giyildiðini, dal tacý Halvetîler’in, tek
terkli tacý Bektaþîler’in, on iki terkli tacý
Zeynîler’in giydiðini aktarýr (Risâle-i Tâciy-
ye, vr. 20b). Seyyid Nizamoðlu’na göre me-
þâyihin taçlarý peygamberlere verilen taç-
lardan ortaya çýkmýþtýr (Risâle-i Tâc-ý Nizâ-
mî, vr. 1b).

Tacýn þekli tarikatlar döneminde zama-
na, mekâna ve tarikatlara göre deðiþerek
birçok çeþidi ortaya çýkmýþ, her tarikatýn

vardý ve taç “el-âlâtü’l-mülûkiyye” arasýnda
sayýlýyordu. Taç “et-tâcü’þ-þerîf” diye anýlýr,
merasimlerde halife sarýk yerine onu gi-
yerdi. Saray görevlileri arasýnda da sonra-
dan kendilerine “leffâf” denilen, taç giy-
dirmekten sorumlu “þâddü’t-tac” adý ve-
rilen görevliler bulunurdu. Yine Kalkaþen-
dî’nin yazdýðýna göre Fâtýmî tacý büyük
inciler ve deðerli taþlarla süslüydü (Øub-
¼u’l-a£þâ, III, 540, 579, 590).

Uygur duvar resimlerinde taç tasvirine
çok yerde rastlanýr. Isýk Göl bölgesinde
Kargalýk kurganýnda kafes iþi ve kakma
taþlarla süslü bir kadýn tacý bulunmuþtur.
Ulan Batur Tarih Enstitüsü’nde muhafa-
za edilen ve Kültigin’e ait olduðu sanýlan
mermer heykel baþý taçlýdýr. Türkler’de taç
geleneði Ýslâm’a girmelerinden sonra da
devam etmiþtir. Selçuklu hükümdar tas-
virlerinde baþlarýndaki kesik lâle veya her
biri yapraðý andýran üç dilimli taçlar dik-
kat çeker. Reþîdüddin Fazlullah-ý Hemedâ-
nî’nin Câmi£u’t-tevârîÅ adlý kitabýnda Sel-
çuklu hükümdarlarý bu þekilde taçla tas-
vir edilmiþtir (Ýndirkaþ, lv. 118-122, 124).
Anadolu Selçuklu eserlerinde melek figür-
leri taçlý iþlenmiþtir. Mi‘racnâme veya si-
yer-i nebî gibi Osmanlý dönemi minyatür-
lü eserlerinde de melekler taçlý olarak res-
medilmiþtir (Tanýndý, bk. bibl.). Selçuklu-
lar’dan sonra Ýran’da kurulan Ýslâm dev-
letlerinde ve Hindistan’daki bazý sultan-
lýklarda tacýn kullanýldýðý anlaþýlmaktadýr.
Tasvirlerde Kaçar hükümdarlarýnýn baþ-
larýnda yukarýya doðru geniþleyen ve zik-
zaklarla sona eren, deðerli taþlarla süslü
taçlar olduðu görülür (The Arts of Persia,
s. 224; DÝA, XII, 451). Bâbürlüler’de ge-
nellikle hükümdarlar deðerli taþlar ve in-
cilerle süslenmiþ sarýk kullanmýþsa da taç
geleneði yine devam etmiþtir. Biçitr tara-
fýndan 1631’de yapýlan bir resim Ekber
Þah’ýn impatorluk tacýný Þah Cihan’a veri-
þini göstermektedir (Okada, s. 33, lv. 32).
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