
177

(1981), s. 51-93; a.mlf., “Tâ‘ûn and Wabâ’: Con-
ceptions of Plague and Pestilence in Early Is-
lam”, JESHO, XXV/3 (1982), s. 268-307; a.mlf.,
“Plagues in the Islamic World”, Dictionary of the
Middle Ages (ed. J. R. Strayer), New York 1989,
IX, 684-686; M. Ertuðrul Düzdað, Þeyhülislâm
Ebussuud Efendi Fetvalarý Iþýðýnda 16. Asýr
Türk Hayatý, Ýstanbul 1983, s. 154, 178, 182; D.
Panzac, La peste dans l’Empire ottoman 1700-
1850, Leuven 1985 (a.e.: Osmanlý Ýmparatorlu-
ðu’nda Veba: 1700-1850 [trc. Serap Yýlmaz], Ýs-
tanbul 1997); a.mlf., “Waba,”, EI 2 (Ýng.), XI, 3-4;
Uli Schamiloglu, “The Rise of the Ottoman Empi-
re: The Black Death in Medieval Anatolia and its
Impact on Turkish Civilization”, Views from the
Edge: Essays in Honor of Richard W. Bulliet
(ed. N. Yavari), New York 2004, s. 255-279; A.
Süheyl Ünver, “Türkiye’de Veba (Taun) Tarihçesi
Üzerine”, Tedavi Kliniði ve Laboratuarý, sy. 5
(1935), s. 70-88; J. Sublet, “La peste aux rets de
la jurispuridence: Le traité d’Ibn Hager al-Asqa-
lani sur la peste”, St.I, XXXIII (1971), s. 141-149;
B. Shoshan, “Waba,”, EI 2 (Ýng.), XI, 2-3.

ÿNükhet Varlýk

– —
TAVACI

Ortaçað’da 
bazý Türk ve Moðol devletlerinde 

kullanýlan bir askerî unvan.
˜ ™

Moðolca “saymak, toplamak, hesapla-
mak” anlamýndaki togacadan gelen tava-
cý (Doerfer, I, 262; Lessing, s. 1255) Çaða-
tay Türkçesi’nde “sayý sayan, asker topla-
ma müfettiþi, haberci, zâbit, dellâl, muh-
bir” gibi karþýlýklara sahipti. Terim olarak
ise geniþ yetkilerle donatýlan kumandan-
larý ifade eder. Tavacýlar orduya asker top-
lar, ordunun nizam ve inzibatýyla uðraþýr,
toplanma yerini belirler, kýtalarý teftiþ eder,
idam cezalarýnýn uygulanmasýna nezaret
eder, ganimetleri taksim eder ve hüküm-
darýn önünde geçit merasimlerini yaptý-
rýrdý. Bütün göçebe halklarýn devletlerin-
de rastlanan bu göreve daha çok Timurlu
kaynaklarýnda tesadüf edilir. Askerin bir
araya gelip sayýlmasýndan sonra Cengiz
Han tarafýndan teftiþ edildiðine dair ha-
berler (Þerefeddin Ali Yezdî, s. 17) bu ku-
rumun o dönemden itibaren varlýðýna bir
iþaret sayýlabilir.

Tavacýlar, sefere çýkýlacaðý zaman ya da
sefer esnasýnda vilâyetlere giderek aske-
rin toplanmasý ve orduya katýlmasýný sað-
lardý. Hükümdarla birlikler arasýndaki ha-
berleþmeyi düzenleyen tavacýlar, sefer sý-
rasýnda hükümdarýn emirlerini ordu ku-
mandanlarýna bildirdikleri gibi bazan bu
emre uyacaklarýna dair onlardan senet
(möçelka) alma iþini üstlenirlerdi. Orduda-
ki emîrler arasýnda görev daðýlýmý yapmak

da tavacýlarýn iþiydi. Sefer esnasýnda akýn
ve yaðma amacýyla çevreye daðýlan askerî
birlikleri tavacýlar toplardý. Yine sefer sýra-
sýnda kanal açýlmasý, konak yerlerinin dü-
zenlenmesi, þölen hazýrlýklarýnýn yapýlma-
sý gibi iþler bazan ordu inzibatýyla görevli
yasavul, bazan da malî iþlere bakan mu-
hassýl ile birlikte tavacýlarýn kontrolünde
gerçekleþtirilirdi (a.g.e., s. 46). Bir kýsým
savaþlarda her askerin kesilmiþ bir düþ-
man 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 yanýn-
da tavacýlarýn önemli bir görevi de askerî
kayýtlarý tutmaktý. Tavacýlar her bölgeden
çýkacak asker miktarýný ve bunlarýn terti-
bini, ulus emîrleriyle vilâyet hâkimlerinin
idaresinde orduya katýlacak askerlerin lis-
tesini düzenliyordu. Çin seferinden önce
askerin teftiþ edilmesi için Timur’dan aldýk-
larý emre göre tavacýlar askerleri 1000’erli
gruplar halinde sayacak  ve asker sayýsýnýn
arttýrýlmasýna elveriþli olan yerlerde sayýyý
arttýrýp deftere kaydedecekti. Ulus emîr-
leriyle vilâyet hâkimleri ayrýca gerekli le-
vazýmatý tavacýlara bildirecekti. Tavacýla-
ra asker toplama emri verildiðinde onla-
rýn askerlerin ihtiyaçlarýný temin ederek
belirlenen yerde ve zamanda bir araya
gelmelerini saðlamalarý gerekirdi. Nitekim
Timur, 1391 yýlýnda Toktamýþ Han üzerine
sefere çýkarken tavacýlara askerlerin teç-
hizatlarýyla birlikte teftiþe hazýr olmalarýný
emretmiþti (Aka, Timur ve Devleti, s. 110-
112).

Moðollar’daki iki divandan biri Dîvân-ý
Büzürg-i Emâret idi. Askerî bir devlet vas-
fý taþýmasýndan dolayý sistemin en üstün-
de bulunan, Dîvân-ý A‘lâ’dan ayrý olan ve
Tavacý Divaný adý da verilen bu divanýn bey-
leri Cengiz Han yasasý ve Timur’un töresi
gereðince diðer bütün görevlilerden önce
geliyordu. Türkler ve Türkleþmiþ Moðol-
lar’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 etme-
si ve kelimenin kaynaklarda tavaciyân (ta-
vaciyân-i büzürg, ümerâ-ý tavacý) þeklinde ço-
ðul olarak kullanýlmasý tavacý sayýsýnýn bir-
den fazla olduðunu göstermektedir. Ge-
nellikle ayný ailelerden seçilen tavacýlarýn
idarî hiyerarþideki yeri hükümdar ve divan
emîrlerinden sonra üçüncü sýradaydý ve
hükümdar ailesine en yakýn gruplarýn ba-
þýnda geliyordu.

yerden uzaklaþýlmasý yasaklanmaz; veba-
nýn bulaþýcýlýðý konusunda, ayrýca veba olan
yerden dýþarýya çýkmanýn dinen câiz olup
olmadýðý hakkýnda uzun tartýþmalar bulu-
nur. XVI. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren
hastalýðýn bulaþýcýlýðý görüþü aðýrlýk ka-
zanmýþ, dolayýsýyla salgýnýn görüldüðü yer-
den havasý temiz olan bir yere gitmenin
cevazýyla ilgili fetvalar verilmiþtir. Meselâ
Taþköprizâde Ahmed Efendi’nin kaleme al-
dýðý Risâletü’þ-þifâß li-(fî)edvâßi’l-vebâß
adlý eserde bu husus açýkça dile getirilir.
Ebüssuûd Efendi’nin de bu konuda fet-
valarý mevcuttur. Tâundan kaçmaya þer‘an
izin olup olmadýðý sorusuna karþýlýk Hak
Teâlâ’nýn kahrýndan lutfuna sýðýnmak ni-
yetiyle câiz olacaðý yolunda fetva vermiþ
(Düzdað, s. 182), küçük bir çocuðu salgýn
esnasýnda þehre getirip ölümüne yol açan
kimsenin diyet ödemesi gerektiðini belirt-
miþtir (a.g.e., s. 154). Öte yandan tâundan
kaçýp görevini yapmayan imam ve müez-
zin gibi vazifeliler için ta‘zir ve azil cezasý-
na hükmetmiþtir (a.g.e., s. 178). Ýbn Hâti-
me’nin Ta¼sîlü ³arazi’l-šå½ýd fî taf½îli’l-
mara²i’l-vâfid, Ýdrîs-i Bitlisî’nin, Risâle-
tü’l-ibâß £an mevâšý£i’l-vebâß ve Ali Hibrî
Efendi’nin Fevâid-i Hibriyye’si veba hak-
kýndaki eserler arasýndadýr.
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uygulamalarýn ortaya çýktýðý ve bunlarýn Hz.
Peygamber tarafýndan kaldýrýldýðý bilin-
mektedir (Buhârî, “Hac”, 67, 91).

Türleri. Haccýn menâsikinden sayýlan
kudûm, ziyaret ve vedâ tavafý olmak üze-
re üç tür tavaf vardýr. Bunlardan ziyaret
(ifâza) tavafý haccýn rükünlerindendir. Um-
re ibadeti bakýmýndan da umre tavafý rü-
kün niteliðindedir. Hanefî, Mâlikî ve Han-
belî fakihlerine göre tavafýn türleri yedi
olup diðerleri adak, Mescid-i Harâm’ý se-
lâmlama (tahiyyetü’l-mescid) ve tatavvu ta-
vafýdýr. Þâfiîler’e göre ise altý tür tavaf bu-
lunmaktadýr: Kudûm, rükün, vedâ, tahal-
lül, adak ve tatavvu. Onlara göre rükün ta-
vafý haccýn ve umrenin rüknü olan tavafý,
nâfile tavaf tahiyyetü’l-mescidi içerir. Ta-
hallül tavafý Þâfiî mezhebine has bir adlan-
dýrmadýr. Yedili tasnife göre tavaf türleri
þunlardýr: 1. Kudûm tavafý. Mekke’ye geliþ
(kudûm) münasebetiyle yapýldýðý için “ka-
dim, vürûd”, Kâbe’yi selâmlama amacý ta-
þýdýðý için “tahiyye” ve Kâbe ile ilk buluþ-
maya iþaret ettiði için “lika” tavafý olarak
da adlandýrýlýr. Mîkat sýnýrlarý dýþýnda otu-
ran kimselerin (âfâkî) ifrad veya kýran hac-
cýna niyet etmeleri halinde kudûm tavafý
yapmalarý Mâlikî mezhebine göre vâcip, di-
ðer üç mezhebe göre sünnettir. Mekke’ye
gelir gelmez yapýlmasý müstehap olmak-
la birlikte Arafat vakfesine kadar yapýlabi-
lir. Âfâkî olmayanlar, sadece umre veya te-
mettu‘ haccý yapanlar, Mekke’ye uðrama-
dan doðrudan Arafat’a çýkanlar ve özel hal-
leri olan kadýnlar bu tavafý yapmaz. Ýfrad
haccý yapanlarýn Mekke’ye varýnca eda et-
tikleri ilk tavaf kudûm, kýran ve temettu‘
haccýna niyet edenlerin ise umre tavafý-
dýr. Kýran haccý yapanlar umreyi tamam-
ladýktan sonra kudûm tavafýný eda eder-
ler.

2. Ziyaret tavafý. Arafat dönüþü Mina’-
da gece kalýnan günlerde Kâbe’ye gidile-
rek yapýlan bir ziyaret kabul edildiði için
böyle adlandýrýldýðý gibi Arafat iniþinden
sonra yapýlmasý dolayýsýyla ifâza tavafý, ya-
pýlmasý farz olduðu için farz tavaf ve hac-
cýn iki rüknünden biri olduðu için rükün
tavafý gibi adlarla da anýlmaktadýr. Bu ta-
vafýn haccýn rükünlerinden biri olduðun-
da icmâ edilmiþtir. Ziyaret tavafýnýn sa-
hih olabilmesi için þu þartlarýn bulunmasý
gerekir: a) Arafat vakfesinden sonra ya-
pýlmasý. b) Tavafa niyet edilmesi. Hanefî,
Mâlikî ve Þâfiî mezheplerine göre mutlak
þekilde tavafa niyet edilmesi yeterli ise de
Hanbelî mezhebine göre özellikle ziyaret
tavafýna niyet vâciptir. c) Belirlenen vakit-
te yapýlmasý. Hanefî ve Mâlikî mezheple-
rine göre bu vakit bayramýn birinci günü

fecr-i sâdýktan, Þâfiî ve Hanbelî mezhep-
lerine göre ise arefe gününü bayramýn bi-
rinci gününe baðlayan gecenin yarýsýndan
itibaren baþlar. Son vaktinin herhangi bir
sýnýrý olmayýp ömrün sonuna kadar yapý-
labilir. Ancak Ebû Hanîfe’ye göre kurban
bayramýnýn üçüncü günü güneþ batýnca-
ya kadar, Mâlikî mezhebinde ise zilhicce
ayý içinde yapýlmasý vâciptir; bu süreler geç-
tikten sonra yapýlýrsa “dem” (koyun veya
keçi kesmek) gerekir. Þâfiî ve Hanbelî mez-
hepleriyle Ebû Yûsuf ve Muhammed’e gö-
re ise tehir sebebiyle herhangi bir ceza ge-
rekmez. Bütün mezheplere göre efdal olan
bayramýn birinci günü yapýlmasýdýr. Kadýn-
larýn özel halleri sebebiyle bu tavafý gecik-
tirmelerinden dolayý herhangi bir ceza söz
konusu deðildir. Akabe cemresine taþ at-
týktan sonra cinsel iliþkinin dýþýndaki bü-
tün yasaklar kalktýðý halde bu yasak ancak
ziyaret tavafýnýn ifasý ile kalkar. Hacda Ara-
fat vakfesinden ve ziyaret tavafýndan, um-
rede tavaftan alýkonmayý ifade eden “ih-
sâr” durumuyla ilgili ayrýntýlý hükümler bu-
lunmaktadýr (bk. ÝHSÂR).

3. Vedâ tavafý. Bu isimle anýldýðý gibi ar-
dýndan hacýlar memleketlerine dönecek-
leri için “sader” tavafý ve Kâbe son defa
görüldüðü için “âhirü’l-ahd” tavafý þeklin-
de de adlandýrýlmaktadýr. Vedâ tavafý hac
menâsikinin sonuncusudur. Hanefî ve Han-
belî mezhepleriyle Þâfiîler’de tercih edi-
len görüþe göre bu tavaf vâciptir. Çünkü
Hz. Peygamber hac ibadetini yerine geti-
ren sahâbîlere son iþ olarak Kâbe’yi tavaf
etmelerini emretmiþtir (Ebû Dâvûd, “Me-
nâsik”, 83). Mâlikîler ise hayýzlý kadýnýn bu
tavafý yapmadan Harem bölgesinden ay-
rýlmasýna izin verilmesini gerekçe göste-
rip vedâ tavafýnýn müstehap olduðu gö-
rüþünü benimsemiþtir. Vâcip sayanlara gö-
re bu tavafýn þartlarý þunlardýr: a) Âfâkî
olmak. Mekkeliler için vâcip deðildir. Þâfiî
mezhebinde ise dinen sefer sayýlacak bir
mesafeye gitmek üzere Mekke’den ayrý-
lan Mekkeliler’in de bu tavafý yapmasý vâ-
ciptir. b) Hayýzlý kadýn henüz Mekke’den
ayrýlmadan temizlenirse onun da bu tava-
fý yapmasý vâciptir, aksi takdirde deðildir.
c) Hanefî mezhebine göre hac ibadeti için
Mekke’de bulunuyor olmak gerekir. Âfâkî
bile olsa yalnýzca umre yapmak için Mek-
ke’de bulunanlara bu tavaf vâcip deðildir.
Çünkü vedâ tavafý hac menâsikinden sa-
yýlmaktadýr. Eda edilen vedâ tavafýnýn sa-
hih olabilmesi için -ziyaret tavafýndan son-
ra olmak þartýyla- mutlak þekilde tavafa
niyet etmek yeterlidir. Ziyaret tavafýnýn
ardýndan yapýlan herhangi bir nâfile tavaf
vedâ tavafý niyetiyle yapýlmasa bile onun
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Kâbe’nin etrafýnda
usulüne uygun biçimde

dönmek anlamýnda
fýkýh terimi.

˜ ™

Sözlükte “bir þeyin çevresinde dönmek,
dolaþmak” anlamýndaki tavâf kelimesi fý-
kýh terimi olarak usulüne uygun þekilde
Kâbe’nin etrafýnda dönmeyi ifade eder. Kâ-
be sol tarafa alýnarak Hacerülesved hiza-
sýndan baþlanýp ayný noktada tamamlanan
her dönüþe “þavt” ve yedi þavta tavaf adý
verilir. Tavafýn yapýldýðý alana metâf deni-
lir. Tavaf eden kiþi, her þeyin baþka bir þe-
yin etrafýnda belli bir düzen içinde döndü-
ðü kozmik düzenin bir parçasý olmayý ken-
di iradesiyle kabul ederek bu harekete ka-
týlmaktadýr. Tavaf kelimesi Kur’ân-ý Kerîm’-
de geçmemekle birlikte bir âyette Kâbe’yi
tavafla ilgili fiil (el-Hac 22/29) ve iki âyette
Kâbe’yi tavaf edenleri belirtmek için “tâi-
fîn” (el-Bakara 2/125; el-Hac 22/26) kulla-
nýlmýþ, Safâ ve Merve tepeleri arasýnda ya-
pýlan sa‘y de tavaf etmek fiiliyle belirtilmiþ
(el-Bakara 2/158), ayný kökten türeyen ke-
limeler sözlük anlamýnda birçok âyette yer
almýþtýr (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “tvf”
md.). Hadislerde ise tavaf ve türevleri söz-
lük ve terim anlamlarýyla sýkça geçmekte-
dir (Wensinck, el-Mu£cem, “tvf” md.). Kâ-
be’nin ilk defa Hz. Âdem, hatta ondan ön-
ce melekler tarafýndan tavaf edildiði bazý
rivayetlerde yer almaktadýr (Ezraký, I, 45).
Yahudilik (Mezâmir, XXVI, 6), Hinduizm ve
Budizm’in yaný sýra Ýran ve Roma gele-
neklerinde de tavafa benzer ritüellerin bu-
lunduðu nakledilmektedir (EI 2 [Ýng.], X,
376). Hz. Ýbrâhim ve Ýsmâil’den sonra Arap-
lar’ýn Kâbe’yi tavaf ettikleri, Câhiliye dö-
neminde çýplak tavaf etme gibi edep dýþý


