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olmasý dolayýsýyla verildiði kaydedilir. Dö-
nemin Sâsânî hükümdarýnýn Yemen’i zap-
tetmek için gönderdiði askerlerin soyun-
dan gelen (ebnâ) Fars kökenli bir aileye
mensuptur. Emevîler’in ilk dönemlerinde
Yemen’e âmil tayin edilen Bahîr b. Rîsân
el-Himyerî veya Ýbn Hevze el-Hemdânî’-
nin mevlâsý olduðu nakledilmektedir. Aile-
sinin menþei hakkýnda baþka rivayetler de
zikredilmekte, annesinin Fars asýllý olup
babasýnýn Nemir b. Kasýt kabilesine men-
sup bulunduðu yahut bu ailenin bir Arap
kabilesiyle hiç velâ akdi kurmadýðý, ancak
Tâvûs’un babasý Keysân’ýn Himyer kabile-
sinden bir kadýnla evlendiði ve Tâvûs’un
bu evlilikten dünyaya geldiði belirtilmek-
tedir (Buhârî, IV, 365).

Tâvûs elli kadar sahâbîye yetiþti, onlar-
dan hadis ve ilim öðrendi. Yemen’de ya-
þamakla birlikte zaman zaman hocasý Ab-
dullah b. Abbas’ýn bulunduðu Mekke’ye ve
Zeyd b. Sâbit’in yaþadýðý Medine’ye seya-
hatler yaptý. Hadis rivayet ettiði sahâbîler
arasýnda Ebû Hüreyre, Hz. Âiþe, Zeyd b.
Sâbit, Zeyd b. Erkam, Sürâka b. Mâlik,
Safvân b. Ümeyye, Câbir b. Abdullah, Ab-
dullah b. Ömer, Abdullah b. Abbas, Ab-
dullah b. Zübeyr, Abdullah b. Amr b. Âs
yer almaktadýr. En çok beraber olduðu ve
rivayette bulunduðu sahâbî ise Ýbn Ab-
bas’týr. Bu sebeple Ýbn Abbas’ýn seçkin ta-
lebelerinden sayýlmaktadýr. Kendisinden
baþta oðlu Abdullah olmak üzere tâbiîn
ve tebeu’t-tâbiînden Vehb b. Münebbih,
Ýbn Þihâb ez-Zührî, Mücâhid b. Cebr, Amr
b. Dînâr, Mekhûl b. Ebû Müslim gibi pek
çok kimse hadis rivayet etti. Hadis mü-
nekkitlerince sika kabul edilen Tâvûs ay-
ný zamanda hadis hâfýzýdýr. Rivayetlerinin
güvenilirlik derecesini belirtmek amacýyla
talebelerinden Habîb b. Ebû Sâbit’e þöyle
dediði nakledilir: “Sana bir hadis rivayet
edip kaynaðýný belirtince artýk onu baþka-
sýna sorma!” Rivayet ettiði hadisler Kü-
tüb-i Sitte’de, Ahmed b. Hanbel’in el-Müs-
ned’inde ve Dârimî’nin es-Sünen’inde yer
almaktadýr. Tâvûs, Mekke tefsir ekolünün
önde gelen âlimlerinden kabul edilmekle
beraber tefsirle ilgili görüþlerine kaynak-
larda az rastlanmakta ve bunlar Ýbn Ab-
bas’ýn görüþleriyle büyük benzerlik taþý-
maktadýr. Bu durum, onun tefsirde daha
çok hocasýnýn bir râvisi seviyesinde kaldý-
ðý þeklinde bir deðerlendirme yapýlmasý-
na yol açmýþtýr (Abdullah Muhammed Sel-
kýnî, s. 124). Âyetlerin özellikle fýkhî yönü
üzerinde durduðu dikkate alýndýðýnda Tâ-
vûs müfessir olmaktan ziyade fakih özel-
liðiyle öne çýkar.

Hem Yemen’in hem Mekke’nin fakihleri
arasýnda sayýlan Tâvûs’un fýkhî görüþleri in-
celendiðinde ihtilâflý bazý meselelerde cum-
hura muhalif ictihadlarda bulunduðu gö-
rülmektedir. Köpeðe kýyas ederek kedinin
artýðýný necis saymasý, cuma hutbesini din-
lemenin ve hayatta bir defa umre yapma-
nýn farz olduðuna hükmetmesi bunlar-
dan bazýlarýdýr. Tâvûs’tan nakledilen, ölü-
lerin kabirlerinde ilk yedi gün imtihana çe-
kildikleri ve bu günlerde kendileri adýna
yemek yedirilmesinden memnuniyet duy-
duklarý yönündeki rivayetin (Ýbnü’l-Cevzî,
II, 289) bazý yerlerde ölünün ardýndan üçün-
cü ve yedinci günlerde yemek yedirilmesi
âdetine dayanak teþkil ettiði düþünülebilir.
Daha ziyade naslarýn zâhirine göre hüküm
veren Tâvûs’un fýkhî görüþlerinde re’yden
çok naklî delillere dayandýðý dikkat çek-
mekteyse de onun aklý ve nakli bir arada
deðerlendirdiðini söylemek mümkündür.
Zira kendisini ne tam ehl-i re’y ne de bütü-
nüyle ehl-i eser sayan olmuþtur. Tâvûs fýk-
hî görüþlerinde dengeli bir yaklaþým ser-
giler, çok katý davranmadýðý gibi tamamen
ruhsat tarafýna da meyletmezdi. Bu tu-
tumu benimsemesinde, fýkhî konularda
sýký davranmasýyla meþhur Ýbn Ömer ile
ruhsat taraftarý Ýbn Abbas’ýn talebesi ol-
masýnýn etkisinin bulunduðu tahmin edil-
mektedir. Öðrencilerinden Leys b. Ebû Sü-
leym’in söylediðine göre insanlar bir ko-
nuda sýký davrandýðýnda Tâvûs o hususa
ruhsat verir, gevþek davrandýklarý bir konu-
da ise titizlik gösterirdi. Kýraat ilmini Ýbn
Abbas’tan öðrenen Tâvûs’un bazý âyetleri
mütevâtir olmayan kýraate göre yorumla-
dýðý görülmektedir (Ýbrâhim Tâhâ Ýbrâhim
Abdülkadir, s. 309-310, 410).

Ýbn Kuteybe, Tâvûs’un Þiî olduðunu kay-
deder (el-Ma£ârif, s. 624). Zehebî de Süf-
yân es-Sevrî’den bu yönde nakilde bulun-
makla birlikte onun Þiîliðinin aþýrý düzey-
de olmadýðýný belirtir (A£lâmü’n-nübelâß,
V, 43). Bu hususta ilk dönemlerde Þiî ta-
birinin, Hz. Ali’yi Hz. Osman’dan veya bü-
tün sahâbîlerden üstün tutanlar ve savaþ-
larda Hz. Ali’nin haklý olduðunu kabul eden-
ler için kullanýldýðý bilgisi de dikkate alýn-
malýdýr (Ýbn Hacer, I, 94). Ayrýca kaynak-
larda Tâvûs’un Emevî idarecilerinden hoþ-
lanmadýðýný ve onlarýn beklentilerini yerine
getirmediðini gösteren bazý sözleri ve dav-
ranýþlarý kaydedilmektedir. Meselâ Emevî
yöneticilerinin, halife için biat alýrken kiþi-
nin biatýndan dönmesi halinde eþinin boþ
olacaðýna dair yemin ettirmelerini tasvip
etmiyor ve bu yemini geçersiz sayýyordu
(Zehebî, V, 45). Tâvûs ilme verdiði deðer-

yan kuyruðuna (düm-i tâvûs) ve kanatla-
rýna (per-i tâvûs) benzetilmiþtir. Bu teþ-
bihlerde zülfün üzerine düþtüðü yanaklar
cennet olarak düþünülür. Dövünmekten
dolayý göðsü yaralardan morarmýþ ve ký-
zarmýþ olan âþýk da tüylerindeki renk cüm-
büþünden hareketle tavusa benzetilir. Ka-
natlarý açýldýðýnda farkedilen dairemsi de-
senleriyle göz arasýnda iliþki kurulan ta-
vusun bu en alýmlý görüntüsü rakkaseye,
yelpazeye, deveran halindeki derviþlere,
rengârenk kýyafetleriyle bayram eðlence-
lerine katýlan güzellere teþbih edilir. Ana-
vatanýnýn Hindistan olmasý, tüy dökümü
mevsimi olan sonbahardan ziyade ilkba-
harda cazibe kazanmasý gibi özellikleri de
þiire yansýmýþtýr. Tavusun ilkbahar ve son-
baharda yaþadýðý bu deðiþimden dolayý ba-
zan rengârenk yapraklarla donanan aðaç-
lar ve çiçekler, bazan da gül ve aðaç yap-
raklarýný önüne katarak esen sabâ rüzgârý
tavus olarak ifade edilir. Hikemî beyitlerde
ise çoðunlukla güzellik bakýmýndan karga
ve itibar açýsýndan sinekle karþýlaþtýrýlýr:
“Kendi tavrýnda meges ednâ deðil tâvûs-
tan / Anla Hakk’ýn Nâbiyâ Kur’an’da tem-
sîl ettiðin” (Nâbî).
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(ö. 106/725)

Muhaddis ve fakih tâbiî.
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33 (653) yýlýnda Yemen’de doðdu ve Ce-
ned þehrinde yaþadý. Asýl adýnýn Zekvân,
lakabýnýn Tâvûs olduðunu söyleyenler var-
sa da Tâvûs ismiyle þöhret bulmuþtur. Tâ-
vûs (süs, zînet) lakabýnýn kendisine kýraat-
çilerin önde gelenlerinden (Tâvûsü’l-kurrâ)
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ke) adýyla yüksek lisans tezleri ve Cemâl
Ýbrâhim Hâfýz eþ-Þehâvî Tefsîru ªâvûs
(1992, Câmiatü’l-Ezher) adýyla doktora te-
zi hazýrlamýþlardýr.
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Muhammed Kâzým Ýsfahânî’ye
(ö. 1293/1876)

nisbetle Ýran’da ortaya çýkan
ve genellikle Þîa tarafýndan

cemaat dýþý kabul edilen
Þiî tasavvuf grubu.

˜ ™

Þah Ni‘metullah-ý Velî tarafýndan kuru-
lan Ni‘metullahiyye tarikatý Meczûb Ali Þah
Kebûderâhengî’den sonra çeþitli gruplara
ayrýlmýþtýr. Mest Ali Þah diye tanýnan Zey-
nelâbidîn-i Þirvânî ve ardýndan Zeynelâbi-
dîn Rahmet Ali Þah’la devam eden tarikat
kendi arasýnda üçe bölünmüþtür. Bunlar-
dan biri, sade sûfî kýyafetinden ziyade gös-
teriþli kýyafetlere düþkün olmasý sebebiyle
“Tâvûsü’l-urefâ’” lakabýyla þöhret bulan ve
Saâdet Ali Þah ismiyle de anýlan Muham-
med Kâzým Ýsfahânî’ye nisbet edilen Tâvû-
siyye’dir. Okuma yazma bilmeyen Muham-
med Kâzým, Ýsfahan’dan ayrýlýp Tahran’a
yerleþti, hac görevini ifa ettikten sonra bu-
rada vefat etti. Ardýndan Hacý Sultan Mu-
hammed Gunâbâdî Sultan Ali Þah toplu-
luðun baþýna geçti. Hayatýnýn ilk dönem-
lerinde çeþitli sýkýntýlara mâruz kalan Sul-
tan Ali Þah ancak on yedi yaþlarýnda öð-

renime baþlayabildi; Meþhed, Kerbelâ ve
Necef’te tahsil gördü. Bir ara öðretimle
görevlendirildiði Tahran’daki Sadr Medre-
sesi’nde Bâbîlik’le itham edildiði için Ho-
rasan’a kaçtý. Sebzevâr’da Hacý Molla Hâ-
dî-i Sebzevârî’nin derslerine devam ettiði
esnada Tâvûs ile tanýþtý ve önce onun ya-
kýný, daha sonra halifesi oldu. Topluluk her
ne kadar Tâvûsiyye diye zikredilirse de bu
grubun gerçek kurucusunun Sultan Ali
Þah olduðu kabul edilir. Riyasetin Sultan
Ali Þah’a geçmesiyle birlikte cemaatin is-
mi Tâvûsiyye ve Gunâbâdiyye þeklinde anýl-
maya baþlandý. Sultan Ali Þah’ýn 1909 yý-
lýnda öldürülmesiyle grubun liderliði oðlu
Hacý Molla Ali Nûr Ali Þah’a geçti. Bunun
da 1918’de öldürülmesi üzerine liderlik oð-
lu Hacý Þeyh Muhammed Hasan Sâlih Ali
Þah’a intikal etti. Reisliði uzun süre de-
vam eden Sâlih Ali Þah’ýn 1966 yýlýnda ve-
fatýyla oðlu Hacý Sultan Hüseyin Rýzâ Ali
Þah Tâbende topluluðun baþýna getirildi.
Tâbende’nin 16 Ocak 1997 tarihinde ölü-
müyle yerine oðlu II. Nûr Ali Þah halife ol-
du. Ali Þah’ýn liderliði halen devam etmek-
tedir.

Hacý Sultan Muhammed Gunâbâdî’nin,
seyrü sülûkten itibaren kemal mertebe-
sine ulaþýncaya kadar müridlerin uygula-
masý gereken faaliyetleri üç aþamada or-
taya koyduðu belirtilmektedir. Öðrencisi
Þeyh Abbas Ali Keymân-ý Kazvînî, fýrka-
nýn en önemli kaynaklarýndan olan Kitâb-ý
Râz-gûþâ ki PâsûÅ-i Pencâh Pursiþ est
ve Kitâb-ý Behîn SüÅân ki Duvâzdeh
Pursiþ est adýyla bir eser yazmýþtýr (Tah-
ran 1350/1931). Bu eserde kaydedildiðine
göre topluluðun asýl kurucusu kabul edi-
len Gunâbâdî, birinci aþamada on ikinci
imamýn gaybetinden sonra uyulacak mer-
ci-i taklîd olarak yalnýz kendisinin bulun-
duðunu söyler. Ýkinci aþamada ise imâme-
tini iddia edip müridlerinden imamlarýn
sadýk mensuplarýndan beklediði itaati gös-
termelerini ve dünya malýný terkederek
sadâkate yönelmelerini ister. Üçüncü aþa-
mada kendini yarý ilâhî bir varlýk ilân edip
bütün peygamberlere ve on iki imama has
mâneviyatýn þahsýnda toplandýðýný, onla-
rýn halefliðini ve mümessilliðini yaptýðýný
ileri sürer. Gunâbâdî’ye göre peygamber-
ler ve imamlar tekrar dünyaya dönerlerse
kendisinden izin almadan herhangi bir iþ
yapmaya yetkili deðildirler. Allah’ýn yer-
yüzündeki tek temsilcisi sýfatýyla her asrý
yönlendirdiðini iddia eden Gunâbâdî ken-
disine vahiy geldiðini, vahiy için seçilmiþ
tek kiþi olduðunu, yaptýklarýný Allah’ýn em-
riyle yaptýðýný, gizli âþikâr hiçbir þeyin ken-

den dolayý idarecilerin ayaðýna gitmez, on-
lardan uzak durur, kendi meclisine gelen
kiþilere de ayný þekilde davranýr, hediye ka-
bul etmezdi. Ömer b. Abdülazîz hilâfete
gelince Tâvûs ona gönderdiði mektupta,
“Ýþlerin hayýrlý olmasýný istersen hayýrlý kim-
seleri iþ baþýna getir” diye yazmýþ, halife de
cevabýnda, “Öðüt olarak bu bana yeter”
demiþtir. Tâvûs, Mürcie’nin büyük günah
iþleyeni tam iman sahibi sayan görüþüne
iþaretle Iraklýlar’ýn, sert ve haksýz uygula-
malarýyla tanýnan Emevî Valisi Haccâc b.
Yûsuf es-Sekafî’nin mümin olduðunu söy-
lemelerine hayret ettiðini belirtmiþtir. Ýlmî
faaliyetleri yanýnda Tâvûs’un San‘a ve Ce-
ned’de kadýlýk yaptýðý ve Emevîler’in Ye-
men valisi Muhammed b. Yûsuf es-Seka-
fî’nin yanýnda âmil olarak çalýþtýðý rivayet
edilir. Ömrünün son yýllarýnda Mekke’de
oturdu. Hac sýrasýnda Mina’da hastalandý
ve 7 Zilhicce 106 (25 Nisan 725) tarihinde
Mekke’de vefat etti. 101 veya 105’te ya-
hut 110’lu yýllarda öldüðü de nakledilmek-
tedir. Namazýný Kâbe’de Halife Hiþâm b.
Abdülmelik kýldýrdý. Tâbiîn dönemi âlim-
leri arasýnda güçlü þahsiyeti, istikrarlý gö-
rüþleri ve ilimde güvenilirliðiyle ön plana
çýkan Tâvûs, Yemen’in âbidleri arasýnda
sayýlýrdý. Kýrk defa hacca gittiði, mala ve
makama meyletmeyen, zâhid ve duasý
makbul bir kimse olduðu ifade edilmek-
tedir. Ýbn Abbas, “Herhalde Tâvûs cennet-
liktir” diyerek onun mânevî mertebesine
iþaret etmiþtir.

Tâvûs’un görüþleri baþta hadis kitaplarý
olmak üzere tarih, tabakat, tefsir, fýkýh ve
hilâf kitaplarýnda yer aldýðý kadarýyla bi-
linmektedir. Ayrýca kaynaklarda onun men-
kýbelerine, özlü sözlerine ve geçmiþ kavim-
lerden aktardýðý hikâyelere yer verilmek-
tedir. Mâlikî âlimlerinden Ebû Bekir Ah-
med b. Yelûl (Yemlûl) et-Tenûhî et-Tevzerî
Fe²âßilü ªâvûs el-Yemenî adýyla bir eser
yazmýþtýr. Tâvûs’un fýkhî görüþleri, yüksek
lisans tezi olarak Ýbrâhim Tâhâ Ýbrâhim
Abdülkadir tarafýndan kaynaklardan der-
lenip deðerlendirilmiþtir (bk. bibl.). Ayrýca
Ahmed el-Hâc Ali Ahmed el-Ýmâm ªâ-
vûs b. Keysân ve fýšhühû fi’l-mu£âme-
lât (1944, Câmiatü’n-necâh el-vataniyye,
Nablus), Sâmî Muhammed Hasan Deyûlî
el-Ýmâm ªâvûs ve ârâßühû fî fýšhi’l-
£ibâdât ve’l-büyû£ (1989, el-Câmiatü’l-Ýs-
lâmiyye, Medine), Ahmed Abd Ömer ed-
Deylemî ªâvûs b. Keysân ve ârâßühü’l-
fýšhiyye (1993, Câmiatü Baðdâd), Abdul-
lah Osman Ahmed ªâvûs b. Keysân el-
Yemânî: Merviyyâtühû ve â¦âruhû fi’t-
tefsîr (1992, Câmiatü Ümmi’l-kurâ, Mek-


