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TAVACI

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
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tehap bir tavaftýr. Ancak umre veya ku-
dûm tavafý gibi farz yahut nâfile bir tavaf
yapan kimsenin ayrýca selâmlama tavafý
yapmasý gerekmez. Bir engelden dolayý
selâmlama tavafýný yapamayan kimse ta-
hiyyetü’l-mescid namazý kýlmakla yetinir.
6. Tatavvu tavafý. Mekke’de bulunulan sü-
re içinde hac ve umreyle ilgili olarak yapý-
lan tavaflar dýþýnda yapýlan nâfile tavaflar-
dýr. Uzak yerlerden gelen kimselerin nâfi-
le tavaf yapmalarý Mescid-i Harâm’da nâfi-
le namaz kýlmalarýndan efdaldir. Hac mev-
simi dýþýnda Mekkeliler için de hüküm ay-
nýdýr. Hanefîler’e göre baþlanýlan nâfile ta-
vafýn bitirilmesi vâcip hale gelir. 7. Adak
tavafý. Diðer ibadetlerde olduðu gibi ta-
vaf adayan kiþinin bunu yerine getirmesi
vâciptir. Adak sýrasýnda vakit belirlenme-
miþse özel bir zamaný yoktur. Tahallül ta-
vafý. Hac için ihrama girdiði halde hacca
yetiþemeyen kimsenin ihramdan çýkmak
için yapacaðý tavaftýr ve Þâfiî mezhebine
hastýr. Diðer üç mezhepte bu durumdaki
kiþi umre yaparak ihramdan çýkar. Þâfi-
îler’e göre de bu kimse tavaf ve sa‘y yap-
týktan sonra týraþ olarak ihramdan çýkar,
ancak bu umre sayýlmaz; ayrýca kudûm
tavafýndan sonra sa‘y yapýldýysa yeniden
sa‘y yapmak gerekmez.

Geçerlilik Þartlarý. Hanefî mezhebinde
tavafýn geçerli sayýlmasý için þu þartlar
aranýr: a) Kâbe’nin etrafýnda, yani Mes-

cid-i Harâm’ýn içinden yapýlmasý. Dýþýndan
yapýlýrsa Kâbe deðil Mescid-i Harâm ta-
vaf edilmiþ olur. Makam-ý Ýbrâhim’in ar-
kasýndan veya Mescid-i Harâm’ýn içindeki
direklerin arkasýndan tavaf etmekte ise
sakýnca yoktur. b) Þavt sayýsýna uyulma-
sý. Tavafta þavt sayýsýnýn yedi olduðunda
görüþ birliði bulunmakla birlikte Hanefî
mezhebine göre dördü rükün, üçü vâcip,
diðer üç mezhepte ise tamamý rükün sa-
yýlmýþtýr. Þavtlarýn sayýsýnda þüpheye dü-
þen kimse Þâfiî ve Hanbelî mezheplerine
göre henüz tavaftan çýkmamýþsa yaptýðý-
ný kesin þekilde bildiði sayý üzerinden ha-
reket eder; tavaftan çýktýktan sonra mey-
dana gelen þüpheyi dikkate almaz. Hane-
fî mezhebine göre farz veya vâcip tavaf-
larda bu konuda þüpheye düþen kimse ta-
vafýný iade eder; nâfile tavaflarda güçlü
kanaatine göre davranýr. Mâlikî mezhe-
binde þöyle bir ayýrým yapýlmýþtýr: Her gün
tavafta kaç þavt yaptýðýnda þüpheye dü-
þen bir kimse (müstenkih) ise tahmin etti-
ði en yüksek sayý üzerinden, böyle deðilse
en az sayý üzerinden tavafýný tamamlar.
c) Ýbadet niyetiyle yapýlmasý. Tavaf niyeti
olmaksýzýn Kâbe’nin etrafýnda dolaþmak
tavaf sayýlmaz. Hanefîler’de tavafýn türü-
nü belirtmek þart olmayýp mutlak tavafa
niyet yeterlidir. Mâlikîler hac niyetiyle ihra-
ma girmeyi tavaf için de yeterli görmek-
tedir. Þâfiîler hac veya umre menâsikin-
den olan tavaflar için niyet þartý arama-
makta, bunlarýn dýþýndakiler için niyeti þart
koþmaktadýr. Hanbelîler’e göre ziyaret ve-
ya vedâ tavafý gibi tavafýn türüne niyet et-
mek gerekir ve bu niyet ziyaret tavafý için
sýhhat þartýdýr. d) Vakti belirli olan türden
ise o vakit içinde yapýlmasý.

Vâcipleri. Hanefî mezhebine göre ta-
vafýn vâcipleri þunlardýr: a) Abdestli ol-
mak. Mâlikî, Þâfiî ve Hanbelî mezhepleri-
ne göre ise abdest geçerlilik þartýdýr. Bu
sebeple Hanefî mezhebine göre abdest-
siz yapýlan tavaf sahih sayýlýr, ancak ceza
gerekir; diðer üç mezhebe göre ise bâtýl
olup abdestli olarak iadesi gerekir. Hane-
fîler’e göre hacda ziyaret tavafýnýn cünüp
halde veya kadýnlarýn özel hallerinde ya-
pýlmasý durumunda ceza olarak büyükbaþ,
abdestsiz yapýlmasý halinde küçükbaþ hay-
van kesilmesi gerekir. Umre tavafýnýn cü-
nüp halde veya abdestsiz yapýlmasý duru-
munda küçükbaþ kurban kesilmesi icap
eder. Bu tavaflar temiz halde tekrar ya-
pýldýðýnda ceza düþer. Mânevî temizliði (ha-
desten tahâreti) tavafýn geçerlilik þartý sa-
yan diðer üç mezhebe göre ise anýlan du-
rumlarda tavaf geçersiz olduðundan ceza
ile telâfi edilemez, temiz halde yeniden ya-

yerini tutar. Hanefî mezhebine göre vedâ
tavafýnýn vakti ziyaret tavafýnýn yapýlma-
sýndan sonra baþlar ve Mekke’den ayrýlma
zamanýna kadar devam eder. Vedâ tavafý-
nýn hemen ardýndan Mekke’den ayrýlmak
þart deðildir, ancak bu tavafýn Mekke’den
ayrýlma esnasýnda yapýlmasý müstehaptýr.
Vedâ tavafýndan sonra bir müddet daha
Mekke’de kalmak gerektiðinde Harem-i
þerif’e gidip namaz kýlmakta ve tavaf yap-
makta bir sakýnca yoktur. Þâfiî ve Hanbelî
mezheplerine göre vedâ tavafýnýn Mek-
ke’deki bütün iþler tamamlanýp yola çýký-
lacaðý zaman yapýlmasý gerekir. Vedâ ta-
vafýnýn ardýndan yolculuk için satýn alýnan
þeyler dýþýnda baþka þeylerle, meselâ dost
ve hasta ziyaretiyle meþgul olunduðu tak-
dirde vedâ tavafýnýn iadesi lâzýmdýr. Vedâ
tavafýnýn özürsüz terkinden dolayý dem
gerekir. Fakat bu durumdaki kimse he-
nüz mîkat sýnýrýndan çýkmamýþsa ihram-
sýz olarak, çýkmýþsa ihramlý olarak Mekke’-
ye dönüp bu tavafý eda ederse dem bor-
cundan kurtulur.

4. Umre tavafý. Hanefîler’e göre umre-
nin tek rüknü, diðer üç mezhebe göre rü-
künlerinden biridir. Ýlk vakti umre niyetiy-
le ihrama girmeyle baþlar, son vaktiyle ilgi-
li bir sýnýrlama yoktur. 5. Tahiyyetü’l-mes-
cid tavafý. Mescid-i Harâm’a girildiðinde
mescidi selâmlama niyetiyle yapýlan ve ta-
hiyyetü’l-mescid namazý yerine geçen müs-
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tavafýn ilk üç þavtýnda remel yapýp Rük-
nülyemânî ile Hacerülesved arasýnda nor-
mal yürüyüþle yürümelerini emretmiþti
(Buhârî, “Hac”, 55; Müslim, “Hac”, 240).
Bu uygulama Resûl-i Ekrem tarafýndan
Vedâ haccýnda tekrar edilmiþ (Müslim,
“Hac”, 231) ve daha sonra da sürdürül-
müþtür. Hanbelî mezhebine göre Mekke-
liler ve Mekke’de ihrama girenler için re-
mel yapmak sünnet deðildir. e) Ardýndan
sa‘y yapýlan tavaflarda ihramlý erkeklerin
sað omuzu açýk býrakmasý (bk. IZTIBÂ‘).
f) Hacerülesved’den önce uðranan son kö-
þe olan Rüknülyemânî’yi selâmlamak. Ebû
Hanîfe ve Ebû Yûsuf’a göre mendup, Mâ-
likîler’e göre sadece ilk þavtta sünnettir.
g) Tavafýn bütün þavtlarýný peþ peþe yap-
mak. Mâlikîler’e göre vâciptir. Farz namaz
için kamet getirilmesi veya abdestin bo-
zulmasý gibi bir durumda tavaf olduðu yer-
de býrakýlýr, kalan kýsmý daha sonra ta-
mamlanýr. h) Erkeklerin mümkün olduðu
kadar Kâbe’ye yakýn, kadýnlarýn ise erkek-
lerin arasýna karýþýp sýkýþmayacak bir uzak-
lýktan tavaf etmesi. i) Kâbe’yi gördüðün-
de, tavafa baþladýðýnda ve tavaf esnasýn-
da, Rüknülyemânî ile Hacerülesved arasýn-
da, tavaftan sonra kýldýðý iki rek‘at nama-
zýn ardýndan, zemzem içtikten sonra ve
mültezemde Hz. Peygamber’den nakledi-
len dualarý okumak. Çoðunluk tavafta tel-
biyenin söylenmeyeceði görüþündedir. Ha-
nefî ve Mâlikî mezheplerine göre tavafta
zikir ve dua ile meþgul olmak Kur’ân-ý Ke-
rîm okumaktan efdaldir. Tavafýn sünnet-
lerinin mazeretsiz terki mekruhtur, ancak
bir ceza gerektirmez. Ayrýca tavaf yapa-
nýn namaz kýlan kimse gibi huþû içinde
olmasý, zihnini ve gönlünü meþgul edecek
bakýþlardan sakýnmasý tavsiye edilirken se-
sini yükseltip baþkalarýný rahatsýz etmesi
de mekruh sayýlmýþtýr. Bir hadiste þöyle
buyurulmuþtur: “Kâbe’yi tavaf etmek na-
maz kýlmak gibidir, ancak tavaf sýrasýnda
konuþmanýza izin verilmiþtir, bununla bir-
likte hiç kimse tavafta hayýr dýþýnda bir
þey söylemesin” (Tirmizî, “Hac”, 112).
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Gönülde
mârifet güneþinin doðuþu anlamýnda

bir tasavvuf terimi
(bk. LEVÂMÝ‘).
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Kadî Beyzâvî’nin
(ö. 685/1286)

kelâm ilmine dair eseri.
˜ ™

Tam adý ªavâli£u’l-envâr min me¹â-
li£i’l-en¾âr olup bir mukaddime ile üç bö-
lümden (kitab) meydana gelmiþtir. Dört
fasýldan oluþan giriþ mahiyetindeki mu-
kaddimede mebâdî (tasavvur, tasdik, naza-
rýn tanýmý), tarif (hadd-i tâm, hadd-i nâkýs, müf-
red ve mürekkeb), kýyas ve çeþitleri (kat‘î, zan-
nî, aklî ve naklî deliller), nazarýn hükmü ve
deðeri gibi mantýk konularýna yer veril-
miþtir. Konular iþlenirken deðiþik fýrkala-
rýn görüþlerine temas edilmiþ ve bunlar
yer yer eleþtirilmiþtir. Mukaddime mârife-
tullaha ayrýlan bir kýsýmla sona ermekte-
dir. Kitabýn yarýsýna yakýn bir hacmi kap-
sayan ilk bölümü “mümkinât” baþlýðý al-
týnda üç baba ayrýlmýþtýr. “el-Umûru’l-kül-
liyye” adýný taþýyan ilk babda mâlûm, mev-
cûd, ma‘dûm, zihnî varlýk, hâricî varlýk,
mahiyet, hakikat, imkân, kýdem, hudûs,
vahdet, kesret ve illet-ma‘lûl bahisleri; ikin-
ci babda arazlar (araz, ayn, kemmiyet, key-
fiyet, aklî ve hissî duyumlar), üçüncü babda
cevherler (cevher ve cisimler, bunlarýn hudû-

pýlmasý gerekir. b) Örtülmesi icap eden yer-
leri örtmek (setr-i avret). Diðer üç mezhe-
be göre geçerlilik þartýdýr. c) Tavafa Hace-
rülesved’den baþlamak. Þâfiî ve Hanbelî
mezhepleriyle Mâlikî mezhebindeki bir gö-
rüþe ve Hanefî mezhebindeki bir rivayete
göre þarttýr. Ayrýca Kâbe’nin saðýndan yü-
rümek de cumhura göre þart, Hanefî mez-
hebine göre vâciptir. d) Gücü yetenlerin
yürüyerek tavaf etmesi. Mazeretsiz ola-
rak tahtýrevanla veya tekerlekli araçlarla
tavaf yapanlarýn ceza kurbaný kesmesi ge-
rekir. Hanbelî mezhebinde de hüküm böy-
ledir. Mâlikîler’e göre yürüme vâcip tavaf-
ta vâcip, sünnet tavafta sünnettir. Þâfiî
mezhebine göre ise yürüyerek tavaf et-
mek sünnettir; terkedilmesinden dolayý
ceza gerekmez. e) Tavafý Hatîm veya Hicr
denilen açýklýðýn dýþýndan dolaþarak yap-
mak. Diðer üç mezhebe göre bu geçerli-
lik þartýdýr. f) Bütün tavaflardan sonra iki
rek‘at namaz kýlmak. Þâfiî ve Hanbelîler’e
göre sünnettir ve tavaftan sonra kýlýnan
farz namaz bu namazýn yerini tutar. Mâ-
likî mezhebinde ise bu namaz vâcip ta-
vafta vâcip, sünnet tavafta sünnettir. Bu
namazýn tavafýn ardýndan hiç ara veril-
meden kýlýnmasý müstehaptýr. Arada ta-
vaf namazýný kýlmadan peþpeþe tavaf yap-
mak ise mekruhtur. Tavaf namazýný Ma-
kam-ý Ýbrâhim’in arkasýnda kýlmak müs-
tehaptýr. Harem bölgesi dýþýnda kýlmak ise
mekruhtur. Hanefîler’e göre kerâhet vak-
tinde tavaf namazýný kýlmak mekruhtur,
Þâfiîler’e göre deðildir. Tavaf namazýnda
Kâfirûn ve Ýhlâs sûrelerinin okunmasý sün-
nettir (Tirmizî, “Hac”, 43). Tavaf namazý
dýþýnda tavafýn vâciplerinden biri maze-
retsiz terkedilirse ceza gerekir, fakat ta-
vaf sahih olur. Tavaf yeniden yapýlýrsa ce-
za düþer. Tavaf namazýnýn terki hac için
eksiklik sayýlmaz ve bundan dolayý ceza
gerekmez.

Sünnetleri. Hanefî mezhebine göre ta-
vafýn baþlýca sünnetleri þunlardýr: a) Ne-
câsetten tahâret. Diðer üç mezhebe gö-
re geçerlilik þartýdýr. b) Tavafa baþlarken
Rüknülyemânî yönünden gelmek. c) Tava-
fa baþlarken ve her þavtýn sonunda öpe-
rek, dokunarak veya uzaktan iþaretle Ha-
cerülesved’i selâmlamak. Mâlikîler bunun
ilk þavtta sünnet, diðer þavtlarda müste-
hap olduðunu söylemiþtir. d) Ardýndan sa‘y
yapýlan tavaflarýn ilk üç þavtýnda erkekle-
rin hýzlý adýmlarla ve çalýmlý þekilde yürü-
mesi (remel). Hicretin 7. yýlýnda ifa edilen
umretü’l-kazâ esnasýnda müþrikler arasýn-
da Medine havasýnýn müslümanlarý hasta
ve zayýf düþürdüðü söylentisinin yayýlma-
sý üzerine Hz. Peygamber müslümanlara


