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mesinde Tauer’in bu eseri esas kabul edilmiþtir (Zafername, Ankara 1949). Timur
hânedaný uzmaný olan Tauer, birkaç makalesinde ve Hâfýz-ý Ebrû’nun Mecmû£a’sýnýn bir kýsmýnýn neþri olan Penc Risâle-i
TârîÅî ...: Cinq opuscules de ¥åfi¾-i Abr† concornant l’histoire de l’Iran au
temps de Tamerlan adlý eserinde (Prag
1959) bu dönemi ele almýþtýr. Ýran tarihi
metinlerine dair edisyonlarý, Osmanlý Devletiyle ilgili olarak Avrupa tarihindeki olaylarýn açýklanmasýna katkýda bulunmuþtur.
Bu konudaki kitabý Belgrad seferiyle þehrin fethini anlatýr ve çeþitli Ýran kaynaklarýnýn incelenmesiyle hazýrlanmýþtýr (Histoire
de la campagne du Sul¹ån Suleymån I er
contre Belgrade en 1521, Prag 1924). Mü-

ellif, Osmanlý tarihçisi Celâlzâde Sâlih Çelebi’nin Belgrad seferine dair eserinin bazý bölümlerini daha sonra bu çalýþmasýna
ilâve etmiþtir (Ar.O, VII/1-2 [1935], s. 191196). Tauer’in bir ilgi alaný da Fars edebiyatýdýr. Bu sahadaki temel eseri Jan Rypka’nýn hazýrladýðý Dejiny perske a tadzicke
literatury (Ýran ve Tacik edebiyatý tarihi,
Praha 1956, 1963) adlý kitap için yazdýðý
uzun makaledir. Arapça sahasýnda ise binbir gece masallarýnýn Çekçe tercümesiyle
meþhurdur (Tisic a jedna noc, I-VIII, Prag
1928-1963) ve bunlar masallarýn en geniþ
metinleri olarak bilinir. Bu eserine küçük
bir Ýslâm ansiklopedisi diye görülebilecek
derecede ayrýntýlý not ve yorumlar eklemiþtir. Tauer’in Çek tarihçisi Josef Susta’nýn yönetiminde hazýrlanan Dejiny lidstva
(Ýnsanlýk tarihi) adlý ilk Çek dünya tarihine
ve Tvurcove dejin (Tarihi yapanlar) adlý
ansiklopediye de büyük katkýsý olmuþ, özellikle Novy Orient’te birçok makalesi yer
almýþtýr. Ölümünden sonra World of Islam, Its History and Culture adlý bir eseri daha yayýmlanmýþtýr (Prag 1984).
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Sözlükte “yaralamak, ayýplamak, kusurlu görmek” anlamlarýndaki ta‘n kökünden
türeyen tâûn bazý dilcilere göre bulaþýp
yayýlan her hastalýðýn adýdýr. Tâunu vebanýn bir türü kabul eden Ýbn Kayyim elCevziyye’ye göre her tâun vebadýr, ancak
her veba tâun deðildir (e¹-ªýbbü’n-nebevî, s. 29-30). 1894 yýlýnda Fransýz bilim adamý Alexandre Yersin tarafýndan bulunarak “yersinia pestis” adý verilen basilin yol
açtýðý hastalýðýn hýyarcýklý, septisemik ve
akciðer vebasý diye çeþitli türleri bilinmektedir. Eski Ahid’in çeþitli yerlerinde Ýsrâiloðullarý’nýn isyankâr davranýþlarýnýn Allah’ýn
gazabýný üzerlerine çektiði, bu sebeple veba ile cezalandýrýldýklarý ifade edilir (Sayýlar, 16/44-48; Tesniye, 28/20-21; Mezmurlar,
78/50; 106/29). Bazý müfessirler, Kur’an’da (el-A‘râf 7/130-135) Hz. Mûsâ’ya inanmayan Firavun ve Mýsýrlýlar’ýn üzerine gönderildiði bildirilen tûfan, çekirge, haþere,
kurbaðalar ve kan gibi musibetler için kullanýlan “ricz” kelimesini tâun olarak açýklamýþtýr (Taberî, VI, 41). Hz. Peygamber,
tâunun önceki milletlerden bir gruba ve
Ýsrâiloðullarý’na ceza olarak (ricz) gönderilen bir hastalýk olduðunu belirtmiþ, bir
yerde veba çýktýðýný duyanlarýn oraya gitmemelerini, bulunduklarý beldede ortaya
çýktýðý takdirde oradan ayrýlmamalarýný
söylemiþtir (Buhârî, “Týb”, 100; Müslim,
“Selâm”, 92- 97; Müsned, I, 173, 176-177,
182; V, 202, 213). Bir rivayete göre Resûl-i
Ekrem, Kur’an’da kýssalarý anlatýlan bazý
peygamberlerin ümmetleri gibi toptan helâk yerine kendi ümmetinin Allah yolunda savaþarak yaralanma (ta‘n) ve tâunla
ölümünü dilemiþ; tâunun Allah’ýn bazý kimseleri cezalandýrdýðý bir çeþit azap, müminler için bir rahmet olduðunu söylemiþ,
ona yakalanan bir kiþinin sabredip ecrini
Allah’tan bekleyerek bulunduðu yerde kalmasý, bunun Allah’ýn takdiri olduðuna ve
baþýna Allah’ýn yazdýklarýnýn dýþýnda hiçbir
þeyin gelmeyeceðine inanmasý durumunda kendisine þehid sevabý verileceðini belirtmiþtir (Buhârî, “Týb”, 31; “Kader”, 15;
tâundan ölmenin þehitlik sayýldýðýný belirten diðer rivayetler için bk. Buhârî, “Cihâd”, 30, “Týb”, 30; Müslim, “Ýmâre”, 166).
Bir baþka rivayete göre Resûlullah ümmetinin sonunun ta‘n ve tâun olacaðýný ifade
etmiþ, Hz. Âiþe’nin, “Ta‘ný biliyoruz, tâun

nedir?” sorusuna karþýlýk, “Karnýn alt kýsmýnda ve koltuk altýnda çýkan develerdekine benzer bezedir” demiþtir (Ýbn Abdülber, VI, 212; Ýbn Kayyim el-Cevziyye, s. 29;
Münâvî, IV, 288). Eski kaynaklarda tâunun
belirtileri arasýnda koltuk altýnda, kulak arkasýnda, burun yanýnda ve vücudun yumuþak dokulu kýsýmlarýnda siyah, yeþil ve
bozuk renkte, çok acý veren çýbanlarýn çýkmasý, bunlardan kanlý irin akmasý ve kusma, kalp çarpýntýsý, baygýnlýk gibi durumlar zikredilir.
Ýslâm tarihinde birçok tâun olayý kaydedilmiþtir. Hz. Peygamber zamanýnda görülen ilk tâun 6 yýlýnda (627) Medâin’de
meydana gelen Þîrûye tâunudur. Hz. Ömer
devrinde birkaç tâundan söz edilir. Belâzürî, onun zamanýnda Hayber yahudileri
arasýnda veba salgýný çýktýðýný haber vermektedir (Fütûh, s. 32). 17 veya 18 (639)
yýlýndaki Amvâs tâununda içlerinde Ebû
Ubeyde b. Cerrâh ve Muâz b. Cebel gibi
sahâbenin ileri gelenlerinin de bulunduðu 25-30.000 kiþi ölmüþtür (Ýbn Kesîr, VII,
79 vd.). Suriye bölgesi ordu kumandaný
Ebû Ubeyde b. Cerrâh tarafýndan ÞamHicaz yolu üzerindeki Serð kasabasýnda
karþýlanan Hz. Ömer’e Þam’da veba çýktýðý haberi verilince vebanýn olduðu yere
gitmemiþ, kendisine, “Allah’ýn kaderinden mi kaçýyorsun?” diyen Ebû Ubeyde’ye Allah’ýn kaderinden yine O’nun kaderine sýðýndýðýný söylemiþtir (Buhârî, “Týb”,
30; Müslim, “Selâm”, 100). 69 (688) yýlýnda Basra’da meydana gelen tâun salgýný,
“sel sularýnýn önüne gelen her þeyi alýp götürmesi gibi” insanlarý âniden öldürmesinden dolayý Cârif tâunu diye anýlmýþtýr.
Basra’daki tâunun üç gün devam ettiði
ve her gün 70.000 insanýn öldüðü rivayet
edilmiþtir. Burada oturan sahâbî Enes b.
Mâlik’in ailesinden seksene yakýn kiþi hayatýný kaybetmiþtir. Feteyât adý verilen tâun
87’de (706) Basra, Vâsýt ve Þam bölgesini etkisi altýna almýþtýr. 131 (749) yýlýnda
yine Basra ve çevresinde çýkan tâun üç ay
kadar sürmüþ ve her gün 1000 kadar insan
ölmüþtür (Nevevî, I, 105-107). Ýbn Kesîr
muhtelif tâun salgýnlarýndan söz eder. 749
(1348) yýlý olaylarýný anlatýrken geniþ bir
coðrafyaya yayýlan tâun sýrasýnda Dýmaþk
þehri ve yakýnlarýnda bir günde 300’den
fazla insanýn öldüðünü, sadece Emevî Camii’nde bir vakitte on beþ kiþinin cenaze
namazýnýn kýlýndýðýný kaydeder (el-Bidâye,
XIV, 237 vd.). 764’te (1363) Mýsýr’da görülen tâun salgýnýnda da birçok insan hayatýný kaybetmiþtir (a.g.e., XIV, 317). Hastalýðýn yayýlmasýnda kara ve deniz yoluyla ti175
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caret ve haberleþme gibi hareketlilikler etkili olmuþtur.
Ýlkçað’dan günümüze kadar veba salgýnlarý üç evrede ele alýnýr. Bunlardan ilki
milâdî 541 yýlýnda baþlayan ve Jüstinyen
vebasý olarak bilinen hastalýktýr. VIII. yüzyýlýn ortalarýna kadar aralýklarla süren veba Ýslâm’ýn doðduðu ve yayýldýðý topraklarý da etkilemiþtir. Ardýndan XIV. yüzyýla
gelinceye kadar büyük kayýplara yol açan
veba salgýný kaydedilmemiþtir. 1330’larda
Orta Asya steplerinden baþlayýp 1347’de
Ýpek yolu boyunca ilerleyen ticaret kervanlarý aracýlýðýyla Ýslâm dünyasýna ulaþan ve
“kara ölüm” diye nitelenen ikinci evre kýsa sürede bütün eski dünyayý etkisi altýna almýþ ve aralýklarla devam ederek XIX.
yüzyýlýn ortalarýna kadar aðýr kayýplara sebebiyet vermiþtir. Bombay vebasý diye bilinen üçüncü evre XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Güneydoðu Asya’dan çýkarak bütün
dünyaya yayýlmýþ ve XX. yüzyýlýn ortalarýna kadar sürmüþtür.
Kara ölüm evresinde hastalýk Ön Asya
ve Akdeniz havzasýna ulaþmýþ, oradan deniz yoluyla Ýslâm dünyasýnýn büyük bir kýsmýný etkisi altýna almýþtýr. Çok aðýr geçen
ilk salgýndan sonra bunu izleyen salgýnlar
yaklaþýk her on yýlda bir yeniden ortaya
çýkmýþtýr. Kara ölümün ardýndan gelen salgýnlarda veba hastalýðý Venedik ya da Ragusa (Dubrovnik) gibi Avrupa’nýn Akdeniz’deki limanlarýndan ticaret yoluyla Ýslâm
dünyasýna taþýnmýþ ve liman þehirlerinden
iç bölgelere doðru ilerlemiþtir. XV. yüzyýlda ve XVI. yüzyýlýn baþlarýnda genellikle
hastalýðýn izlediði yayýlma çizgisi Akdeniz
havzasýnda batýdan doðuya olmuþtur. Ýslâm dünyasýný etkileyen salgýnlarýn XVI.
yüzyýlýn baþlarýndan itibaren yeni alanlara
doðru yayýlmaya baþladýðý görülmektedir.
Bu dönemde veba sadece Akdeniz havzasýyla sýnýrlý kalmamýþ, Balkan yarýmadasý,
Karadeniz havzasý, Kafkasya, Orta Asya,
Kýzýldeniz ve Hint Okyanusu’na uzanan ticaret ve haberleþme aðlarýný da içine alarak daha karmaþýk bir yayýlma seyri izlemiþ ve eskisinden daha sýk görülür hale
gelmiþtir. Böylece etkisi giderek artan salgýnlar XVI. yüzyýlýn son çeyreðinden itibaren Ýslâm dünyasýnda yaklaþýk her yýl meydana gelmiþtir. Bütün XVII. yüzyýl boyunca bu sýklýkta görülen salgýnlarýn XVIII ve
XIX. yüzyýllarda seyrekleþmekle birlikte yaklaþýk her yeni gelen nesille beraber tekrar
ortaya çýkmýþtýr.
Osmanlýlar’ýn en güçlü dönemini yaþadýðý, Safevî ve Bâbür imparatorluklarýnýn
hýzla geliþtiði XVI. yüzyýlda yeni ticaret ve
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haberleþme aðlarýnýn kurulmasý, yol güvenliðinin saðlanmasý ve bölgeler arasýndaki hareketliliðin artmasýyla hastalýðýn eskisinden daha kolay ve daha geniþ alanlara yayýldýðý görülmektedir. Ýran, Irak ve
Azerbaycan’da Safevîler birçok Avrupa devletiyle ticarî iliþkiler kurmuþ, yeni yollar,
köprüler, kervansaraylar sayesinde bölgede önemli ticaret merkezleri oluþturulmuþ,
insanlarýn ve ticaret mallarýnýn dolaþýmý
artmýþ, bunun sonucunda Safevî topraklarý veba salgýnlarýndan ciddi biçimde etkilenmiþtir. Ayný dönemde bütün Hint yarýmadasýna yayýlan ve XIX. yüzyýlýn ortalarýna kadar hüküm süren Bâbürlüler de birçok Avrupa devletiyle ticaretini geliþtirmiþ, Kýzýldeniz ve Basra körfezinden geçen ticaret yollarý yanýnda Doðu Afrika ve
Doðu Asya ile olan ticaretin de artmasý ve
ülkenin batýsýndaki kervan ticareti yolunun önem kazanmasýyla Bâbürlü topraklarý veba salgýnlarýna hedef olmuþtur. Balkanlar, Karadeniz, Kafkasya, Orta Asya,
Anadolu, Arap yarýmadasý, Ýran, Kuzey Afrika ve Doðu Akdeniz arasýndaki ticaret
yollarýnýn kesiþme noktasýnda yer alan Osmanlý Devleti topraklarý veba salgýnlarýnýn yayýlmasýný kolaylaþtýran yeni baðlantý aðlarý teþkil etmiþtir. Fetihler sonucunda imparatorluk topraklarý ve nüfusu çok
artmýþ, eski ticaret ve haberleþme yollarýna yenileri eklenmiþtir. Ayný dönemde ortaya çýkan ya da geliþen birçok þehir merkezi ve hýzla artan nüfus da salgýnlar için
uygun þartlar hazýrlamýþtýr.
XVI. yüzyýlda Ýslâm ülkelerini etkileyen
salgýnlar arasýnda en önemlileri 1511-1513,
1520-1529, 1533-1549, 1552-1566 yýllarý
arasýnda görülmüþ, 1570’lerde baþlayan
salgýn XVII. yüzyýlýn baþlarýnda da etkisini
sürdürmüþtür. Bu salgýn özellikle Ýstanbul,
Anadolu, Balkanlar, Mýsýr ve Kuzey Afrika’da, ayrýca Safevî ve Bâbürlü topraklarýnda ve Avrupa’da son derece etkili olmuþtur. XVII. yüzyýlda da birçok salgýn görülmüþtür. Bunlarýn en önemlileri 1603, 16111613, 1620-1624, 1627, 1636-1637, 16471649, 1653-1656, 1659-1666, 1671-1680,
1685-1695 yýllarýnda meydana gelmiþ,
1697’de çýkan salgýn XVIII. yüzyýlýn ilk yýllarýna kadar sürmüþtür. XVIII. yüzyýlda ortaya çýkan salgýnlar daha hafif geçmiþ, ancak 1713, 1719, 1728-1729, 1739-1743,
1759-1765, 1784-1786, 1791-1792 tarihlerinde yine etkili olmuþtur. XIX. yüzyýl boyunca giderek etkisini kaybeden salgýnlarýn en önemlileri 1812-1819 ve 1835-1838
yýllarýnda görülmüþtür. XIX. yüzyýlýn ortalarýna doðru karantina teþkilâtýnýn kurulmasý ve yeni saðlýk yönetmeliklerinin uy-

gulanmasýndan kýsa bir süre sonra Anadolu, Mýsýr ve Doðu Akdeniz’de veba salgýnlarý büyük ölçüde azalmýþtýr. Modern
dönem öncesine ait güvenilir istatistik bilgileri bulunmadýðýndan vebanýn öldürücülük oranýný kesin þekilde tesbit etmek
güçtür. Ancak þiddetli geçen salgýnlarda
nüfusun en az üçte birinin yok olduðu ve
sýk sýk tekrar eden salgýnlarýn demografik etkilerinin uzun vadede büyük kayýplara yol açtýðý belirlenmiþtir. XVII. yüzyýldan itibaren Ýslâm ülkelerinde görülen veba salgýnlarýnýn öldürücülük oranýnýn Avrupa’ya göre daha düþük olduðu kaydedilmektedir.
Tarihî kaynaklarda tâunla ilgili çeþitli terimler kullanýlmýþtýr. Özellikle XIV. yüzyýlýn
ortalarýnda baþlayan kara ölüm sýrasýnda
ve sonrasýnda yazýlan týp metinlerinde hastalýðýn farklý türleri genellikle doðru biçimde açýklanmýþ, diðer eserlerde de hastalýktan bahsedilirken doðru tanýmlar yapýlmýþtýr. Çeþitli türlerde birçok eser veba salgýnlarýndan söz eder. Bunlar arasýnda mahkeme kayýtlarý, hükümler, fetvalar, diplomatik yazýþmalar, þiirler, biyografik eserler, seyahatnâmeler, mezar taþlarý, veba
risâleleri zikredilebilir. Tedavi yöntemleri
için kaleme alýnan çok sayýda risâlede deðiþik tedavi usullerinden söz edilir.
Eski Yunan ve Roma týbbýnýn etkisiyle
önceleri hastalýðýn sebebi bozulmuþ havaya baðlanýr ve yüksek yerlerde ikamet
edilmesi, temiz hava getiren rüzgârlara
açýk evlerde oturulmasý, yaþanýlan mekânda ve dýþarýdaki havayý arýndýrmak için sirke, sandal aðacý ve gül suyu kullanýlmasý
tavsiye edilirdi. Saðlýðý koruma yöntemleri arasýnda en yaygýn olaný kan aldýrmaktý. Bunun yaný sýra hastalýðýn tedavisinde
merhem, þurup, yaký vb. ilâçlar, yiyecek ve
içeceðin hazýrlanýþýna dair bilgiler de eserlerde yer almaktadýr. Ayrýca çok sayýda farmasötik madde ihtiva eden ve her derde
deva olarak kullanýlan tiryaklar Avrupa’da
olduðu gibi Ýslâm ülkelerinde de yaygýndý. Modern týp öncesinde hem Avrupa’da
hem Ýslâm ülkelerinde vebaya karþý ayný
türden önleyici ya da tedavi edici yöntemler kullanýlmýþtýr. Týbbýn yanýnda dua, astroloji ve büyüye de sýkça baþvurulmuþtur. Veba dualarý, büyü reçeteleri, muskalar, týlsýmlar vb. mânevî tedavi usullerine vebaya dair eserlerde bolca rastlanmaktadýr.
Osmanlýlar’da XV. yüzyýldan itibaren yazýlmaya baþlanan veba risâlelerinde salgýn hakkýnda daha önceki dönemlere ait
eserlerden farklý bir bakýþ açýsýnýn yer aldýðý görülür. Bu eserlerde salgýnýn çýktýðý
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yerden uzaklaþýlmasý yasaklanmaz; vebanýn bulaþýcýlýðý konusunda, ayrýca veba olan
yerden dýþarýya çýkmanýn dinen câiz olup
olmadýðý hakkýnda uzun tartýþmalar bulunur. XVI. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren
hastalýðýn bulaþýcýlýðý görüþü aðýrlýk kazanmýþ, dolayýsýyla salgýnýn görüldüðü yerden havasý temiz olan bir yere gitmenin
cevazýyla ilgili fetvalar verilmiþtir. Meselâ
Taþköprizâde Ahmed Efendi’nin kaleme aldýðý Risâletü’þ-þifâß li-(fî)edvâßi’l-vebâß
adlý eserde bu husus açýkça dile getirilir.
Ebüssuûd Efendi’nin de bu konuda fetvalarý mevcuttur. Tâundan kaçmaya þer‘an
izin olup olmadýðý sorusuna karþýlýk Hak
Teâlâ’nýn kahrýndan lutfuna sýðýnmak niyetiyle câiz olacaðý yolunda fetva vermiþ
(Düzdað, s. 182), küçük bir çocuðu salgýn
esnasýnda þehre getirip ölümüne yol açan
kimsenin diyet ödemesi gerektiðini belirtmiþtir (a.g.e., s. 154). Öte yandan tâundan
kaçýp görevini yapmayan imam ve müezzin gibi vazifeliler için ta‘zir ve azil cezasýna hükmetmiþtir (a.g.e., s. 178). Ýbn Hâtime’nin Ta¼sîlü ³arazi’l-šå½ýd fî taf½îli’lmara²i’l-vâfid, Ýdrîs-i Bitlisî’nin, Risâletü’l-ibâß £an mevâšý£i’l-vebâß ve Ali Hibrî
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TAVACI
Ortaçað’da
bazý Türk ve Moðol devletlerinde
kullanýlan bir askerî unvan.

—

™

Moðolca “saymak, toplamak, hesaplamak” anlamýndaki togacadan gelen tavacý (Doerfer, I, 262; Lessing, s. 1255) Çaðatay Türkçesi’nde “sayý sayan, asker toplama müfettiþi, haberci, zâbit, dellâl, muhbir” gibi karþýlýklara sahipti. Terim olarak
ise geniþ yetkilerle donatýlan kumandanlarý ifade eder. Tavacýlar orduya asker toplar, ordunun nizam ve inzibatýyla uðraþýr,
toplanma yerini belirler, kýtalarý teftiþ eder,
idam cezalarýnýn uygulanmasýna nezaret
eder, ganimetleri taksim eder ve hükümdarýn önünde geçit merasimlerini yaptýrýrdý. Bütün göçebe halklarýn devletlerinde rastlanan bu göreve daha çok Timurlu
kaynaklarýnda tesadüf edilir. Askerin bir
araya gelip sayýlmasýndan sonra Cengiz
Han tarafýndan teftiþ edildiðine dair haberler (Þerefeddin Ali Yezdî, s. 17) bu kurumun o dönemden itibaren varlýðýna bir
iþaret sayýlabilir.
Tavacýlar, sefere çýkýlacaðý zaman ya da
sefer esnasýnda vilâyetlere giderek askerin toplanmasý ve orduya katýlmasýný saðlardý. Hükümdarla birlikler arasýndaki haberleþmeyi düzenleyen tavacýlar, sefer sýrasýnda hükümdarýn emirlerini ordu kumandanlarýna bildirdikleri gibi bazan bu
emre uyacaklarýna dair onlardan senet
(möçelka) alma iþini üstlenirlerdi. Ordudaki emîrler arasýnda görev daðýlýmý yapmak

da tavacýlarýn iþiydi. Sefer esnasýnda akýn
ve yaðma amacýyla çevreye daðýlan askerî
birlikleri tavacýlar toplardý. Yine sefer sýrasýnda kanal açýlmasý, konak yerlerinin düzenlenmesi, þölen hazýrlýklarýnýn yapýlmasý gibi iþler bazan ordu inzibatýyla görevli
yasavul, bazan da malî iþlere bakan muhassýl ile birlikte tavacýlarýn kontrolünde
gerçekleþtirilirdi (a.g.e., s. 46). Bir kýsým
savaþlarda her askerin kesilmiþ bir düþman baþý getirmesi istendiðinde bunun
kontrolü de tavacýlara aitti (a.g.e., s. 110,
177). Ankara Savaþý’ndan sonra Yýldýrým
Bayezid’in oðullarýnýn âkýbetini tavacýlar
araþtýrmýþtý (a.g.e., s. 186). Bunun yanýnda tavacýlarýn önemli bir görevi de askerî
kayýtlarý tutmaktý. Tavacýlar her bölgeden
çýkacak asker miktarýný ve bunlarýn tertibini, ulus emîrleriyle vilâyet hâkimlerinin
idaresinde orduya katýlacak askerlerin listesini düzenliyordu. Çin seferinden önce
askerin teftiþ edilmesi için Timur’dan aldýklarý emre göre tavacýlar askerleri 1000’erli
gruplar halinde sayacak ve asker sayýsýnýn
arttýrýlmasýna elveriþli olan yerlerde sayýyý
arttýrýp deftere kaydedecekti. Ulus emîrleriyle vilâyet hâkimleri ayrýca gerekli levazýmatý tavacýlara bildirecekti. Tavacýlara asker toplama emri verildiðinde onlarýn askerlerin ihtiyaçlarýný temin ederek
belirlenen yerde ve zamanda bir araya
gelmelerini saðlamalarý gerekirdi. Nitekim
Timur, 1391 yýlýnda Toktamýþ Han üzerine
sefere çýkarken tavacýlara askerlerin teçhizatlarýyla birlikte teftiþe hazýr olmalarýný
emretmiþti (Aka, Timur ve Devleti, s. 110112).
Moðollar’daki iki divandan biri Dîvân-ý
Büzürg-i Emâret idi. Askerî bir devlet vasfý taþýmasýndan dolayý sistemin en üstünde bulunan, Dîvân-ý A‘lâ’dan ayrý olan ve
Tavacý Divaný adý da verilen bu divanýn beyleri Cengiz Han yasasý ve Timur’un töresi
gereðince diðer bütün görevlilerden önce
geliyordu. Türkler ve Türkleþmiþ Moðollar’ýn iþlerine de bakan divana Türk Divaný
da deniliyor, kâtiplerine ise “bahþý” veya
“nüvîsendegân-ý Türk” adý veriliyordu (Aka,
Mirza Þahruh, s. 188). Timur’un 1370’te
bir defada sekiz kiþiyi tavacý tayin etmesi ve kelimenin kaynaklarda tavaciyân (tavaciyân-i büzürg, ümerâ-ý tavacý) þeklinde çoðul olarak kullanýlmasý tavacý sayýsýnýn birden fazla olduðunu göstermektedir. Genellikle ayný ailelerden seçilen tavacýlarýn
idarî hiyerarþideki yeri hükümdar ve divan
emîrlerinden sonra üçüncü sýradaydý ve
hükümdar ailesine en yakýn gruplarýn baþýnda geliyordu.
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