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TAVAF

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‘).

˜ ™

– —
TAVÂLÝU’l-ENVÂR

*=א
]&א�A=א� ) )

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
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böylece felsefe aðýrlýklý bir kelâm muhte-
vasý ortaya çýkmýþtýr. Beyzâvî, ayrýca ese-
rinin bir benzeri niteliðinde Mi½bâ¼u’l-
ervâ¼ adýyla bir risâle kaleme almýþtýr
(Özervarlý, bk. bibl.). ªavâli£u’l-envâr ile
bu risâlenin en ünlü þerhi Me¹âli£u’l-en-
¾âr, Edwin E. Calverley ve James W. Pol-
lock tarafýndan Nature, Man and God in
Medieval Islam adýyla Ýngilizce’ye ter-
cüme edilmiþtir (I-II, Leiden 2002).

Kadî Beyzâvî’nin baþta tefsiri olmak üze-
re eserleriyle þöhret bulmasý, ªavâli£u’l-
envâr’ýn plan bakýmýndan farklýlýk arzet-
mesinin yaný sýra muhtasar olmasý ve o
dönemlerde felsefe kültürüne önem ver-
me akýmýnýn yaygýnlýk kazanmasý sebebiy-
le eser üzerine birçok çalýþma yapýlmýþtýr.
Kitabýn ilk þerhi Ubeydullah (Abdullah) b.
Muhammed el-Ýbrî’nin Þer¼u ªavâli£i’l-
envâr min me¹âli£i’l-en¾âr’ýdýr. En meþ-
hur þerhi ise Þemseddin Mahmûd b. Ab-
durrahman el-Ýsfahânî’nin Me¹âli£u’l-en-
¾âr £alâ ªavâli£i’l-envâr adlý eseridir. Dö-
neminde önemli kabul edilen bu þerhe dair
çalýþmalar yapýlmýþ, Seyyid Þerîf el-Cürcâ-
nî, Ebü’l-Kasým es-Semerkandî, Efdalzâ-
de Hamîdüddin Efendi, Mustafa Evha-
düddin Yarhisârî, Sarýgörez Nûreddin Efen-
di, Muslihuddîn-i Lârî, Hocazâde Muslihud-
din Efendi, Molla Hüsrev (¥âþiye £alâ ªa-
vâli£i’l-envâr, Manisa Ýl Halk Ktp., nr. 864/
2) ve Saçaklýzâde Mehmed Efendi (Neþ-
rü’¹-ªavâli£, Kahire 1342) gibi müellifler hâ-
þiyeler kaleme almýþtýr. ªavâli£u’l-envâr’ýn
adý geçen iki þerhinin dýþýnda Hacý Paþa,
Zeynüddin Abdurrahman b. Muhammed
el-Kazvînî, Celâleddin ed-Devvânî, Zeke-
riyyâ el-Ensârî, Ýsâmüddin el-Ýsferâyînî,
Taþköprizâde Ahmed Efendi gibi âlimler
de esere þerhler yazmýþtýr. ªavâli£ 1165
(1752) yýlýnda Üsküp Kadýsý Hacý Mustafa
Sýdký tarafýndan Türkçe’ye çevrilmiþtir (Sü-
leymaniye Ktp., Giresun, nr. 160). Osman-
lý medreselerinde Ýsfahânî’nin þerhiyle bir-
likte ders kitabý olarak okutulan eserin Ýs-
tanbul kütüphanelerinde çeþitli nüshalarý
mevcuttur. ªavâli£, Ýsfahânî’nin þerhiyle
birlikte Ýstanbul (1305) ve Kahire’de (1323,
1339) basýlmýþ, kitabý ayrýca Abbas Süley-
man tahkik edip neþretmiþtir (Beyrut 1411/
1991). Kâmil Tiftik, Kadý Beyzâvî’nin Ta-
vâli’u’l-envâr’ýnýn Mustafa Sýdký’ya Ait
Tercümesi adýyla hazýrladýðý yüksek lisans
tezinde söz konusu tercümeyi Latin harf-
lerine çevirmiþtir (1997, MÜ Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü).
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(1605-1689)

Doðu’ya yaptýðý gezileriyle tanýnan
Fransýz seyyahý.

˜ ™

Paris’te doðdu. Babasý XVI. yüzyýlýn son-
larýna doðru Anvers’ten Paris’e göç eden,
harita ticareti yapan, hakkâklýkla uðra-
þan Protestan bir aileye mensuptu. Ço-
cukluðu, babasýnýn dükkânýnda dünyanýn
çeþitli yerleriyle ilgili haritalar ve gravürler
arasýnda geçti. Yolculuklarýna önce Avru-
pa’yý dolaþmakla baþladý. Yirmi iki yaþýna
kadar Fransa, Ýngiltere, Hollanda, Alman-
ya, Ýsviçre, Lehistan, Macaristan ve Ýtalya’-
yý gezdi; buralarda konuþulan dilleri öð-
rendi. Önce askerlik mesleðine girmeyi de-
nedi; Bohemya’da Montagne-Blanche sa-
vaþýna katýldý (8 Kasým 1620), daha sonra
Mantoue kuþatmasýnda bulundu. 1624-
1629 yýllarý arasýnda Macaristan kral nâi-
binin hizmetindeyken Türkler’e karþý yapý-
lan savaþlarda yer aldý. Ardýndan Ýtalya’-
ya gitti. Buradan III. Ferdinand’ýn taç giy-
me törenine iþtirak etmek amacýyla Re-
gensburg’a geçti. Taç giyme töreni sýra-
sýnda Kardinal Richelieu’nün danýþmaný ve
Doðu iþleri sorumlusu Peder Joseph ken-
disine, Ýstanbul üzerinden kutsal toprak-
lara gidecek de Chappes ve Saint Liebau
adlý iki Fransýz soylusuna katýlmasýný öner-
di. Tavernier bunu kabul etti ve Doðu’ya al-
tý gezi yaptý. Ýlk gezisinde yol arkadaþla-
rýyla birlikte 1631 yýlý baþlarýnda kara yoluy-
la Ýstanbul’a ulaþtý. Ýran’a gitmeye karar
verdiði için onlardan ayrýldý. On bir ay ka-
dar Ýran’a gidecek kervaný bekledi. Bu sü-
re içinde Nouvelle relation de l’intérieur
du serrail du grand seigneur baþlýklý
eseri için malzeme topladý. Katýldýðý ker-
van Tokat-Erzurum-Tebriz yoluyla 1632’de
Ýsfahan’a vardý. Ýsfahan’da bir iki ay kal-
dý ve Baðdat-Halep-Ýskenderun üzerinden
1633’te Fransa’ya döndü. Bu ilk gezisinde

sü) ve soyut cevherler (müfârikat: ilk varlýk,
akýllar, nefisler, ruh, bedenle iliþkisi, bekasý) gi-
bi konulara yer verilmiþtir. Ýkinci bölüm ilâ-
hiyyât bahisleriyle ilgili olup üç bab halin-
de düzenlenmiþtir. Allah’ýn zâtýna ayrýlan
birinci babda O’nun varlýðýna ve tenzihî sý-
fatlarýna kýsaca temas edilmiþ, ikincisin-
de pek de isabetli görünmeyen bir sýrala-
ma ile sübûtî sýfatlar zikredilmiþtir: Kud-
ret, ilim, hayat, irade, sem‘ ve basar -bu
arada birkaç haberî sýfat- tekvîn, rü’ye-
tullah, kelâm. Bölümün ilâhî fiillere dair
üçüncü babýnda kullara ait ihtiyarî fiillerin
Allah tarafýndan yaratýldýðý, irade sýfatý-
nýn hayrý ve þerri kapsadýðý (hüsün-kubuh),
ilâhî fiillerin bir hikmeti olmakla birlikte
hiçbirinin O’nun için vücub ifade etmediði
ve mecburi hedeflerinin bulunmadýðý hu-
suslarý ele alýnmýþtýr. Üçüncü bölüm “Nü-
büvvet Konularý ve Buna Ýliþkin Hususlar”
baþlýðýný taþýmakta ve üç babdan meyda-
na gelmektedir. Birinci babda nübüvvete
duyulan ihtiyaç, mûcizenin aklen imkâný,
Hz. Peygamber’in mûcizeleri, ismet sýfa-
tý, peygamberlerin meleklere karþý üstün-
lüðü ve kýsaca keramet konularýna deði-
nilmiþtir. Bölümün âhiret, sem‘iyyât ve
imâmet bahislerine ayrýlan ikinci babý ebe-
dî hayatýn ruh ve bedenle gerçekleþeceði,
cennetle cehennemin halen mevcut oldu-
ðu, mükâfatlandýrma ve cezalandýrma fi-
ilinin Allah için vücub ifade etmediði, bü-
yük günah iþleyenlerin þefaat yoluyla ve-
ya doðrudan affedilebileceði, kabir azabý
ve âhiretin diðer halleri, ayrýca imanýn ma-
hiyetiyle iman-amel münasebeti konula-
rýný içerir. Üçüncü babda Sünnî anlayýþa
aðýrlýk verilerek imâmet meselesi tartýþýl-
mýþtýr.

Muhteva bakýmýndan önceki kelâm ki-
taplarýndan farklý ve yer yer isabetli gö-
rünmeyen bir tertiple yapýlan ªavâli£u’l-
envâr’ýn mukaddime kýsmý ile birinci bö-
lümü eserin yarýsýndan fazlasýný oluþtur-
makla birlikte kelâm ilminin temel konula-
rýndan deðil bu ilmi destekleyici mahiyet-
teki felsefe bahislerinden (vesâil) meyda-
na gelmiþ, Ýslâm akaidinin ana meselele-
rine ise kýsaca deðinilmiþtir. Böylece eser,
felsefî konulara aðýrlýk vermek suretiyle
kelâm kitaplarýnýn âdeta felsefe kitabý ha-
line gelmesine öncülük yapmýþtýr. Fahred-
din er-Râzî ile Seyfeddin el-Âmidî’nin baþ-
lattýðý, felsefe ile birleþtirilmiþ kelâm yön-
temi ªavâli£de en üst noktaya ulaþmýþ-
týr. Daha sonra Teftâzânî ve Seyyid Þerîf
el-Cürcânî’nin Þer¼u’l-Mašå½ýd ile Þer-
¼u’l-Mevâšýf’ýnda ªavâli£in planý örnek
alýnarak felsefenin tabîiyyât ve kýsmen ilâ-
hiyyât bahisleri kelâm ilmine ilâve edilmiþ,

TAVERNIER, Jean-Baptiste


