
HASR SÜRESi 

Sürenin kendisinden önceki iki süre ile 
yakın ilişkisi olduğu görülmektedir. Mü
cadile süresi, "Haberiniz olsun, Allah'ın 
taraftarları mutlaka galip gelecektir" 
şeklinde bir müjdeyle son bulmaktadır. 
Haşr sOresinde bu galibiyetlerden birinin 
nasıl gerçekleştiği anlatılır. Mümtehine 
sOresinde ise Allah'a ve müminlere düş
man olanlarla dostluk kurmamak gerek
tiğini bildiren ayetlerden sonra izlenecek 
tutum belirlenir, Haşr sOresindeki genel 
uyarılar Mümtehine sOresinde ayrıntıları 
ile açıklanır. 

Haşr sOresinin faziletiyle ilgili olarak 
kaynaklarda bazı bilgiler yer almaktadır. 
Sürenin özellikle son üç ayeti, Allah'ın yü
celiğini dile getiren isim ve sıfatiardan 
meydana geldiği için İslam imanının te
melini oluşturur. Birçok hadis mecmu
asında (mesela bk. Müsned, V, 26: Dariml, 
"Feza'ilü'l-1\ur'an", 22; Tirmizi, "Şeva
bü'l-1\uran", 22; ) kaydedilen bir hadise 
göre, sabahleyin üç defa, "EOzü billahi's
semTI'I-allmi mine'ş-şeytani'r-racim" de
dikten sonra Haşr sOresinin sonundaki 
üç ayeti okuyan kimse için Allah Teala 
70.000 melek görevlendirir, bu melekler 
akşama kadar ona dua ederler. Bu kim
se eğer o gün ölürse şehid olarak can ver
miş olur. Hadiste aynı müjde ayetleri ak
şamleyin okuyanlar için de tekrar edilmiş
tir. Ancak Tirmizi bu hadisi "garlb" olarak 
nitelendirmiş, başka bir senedinin bilin
mediğini söylemiştir. Diğer taraftan ha
disin senedinde yer alan ravilerden Halid 
b. Tahman için kaynaklarda, "Zayıftır: 
ölümünden önceki son on yılda hadisleri 
birbirine karıştırıyordu ve her getirifeni 
rivayet ediyordu" gibi değerlendirmeler 
yapılmıştır (Mizzl, VIII, 94-96; Zehebl, I, 
232). Bununla birlikte sabah namazla
rından sonra Haşr sOresinin son üç aye
tinin okunınası bir gelenek haline gel
miştir. Deylemi, Abdullah b. Abbas'tan ge
len şu rivayete yer verir: "AIIah'ın ism-i 
a'zamı Haşr'in sonundaki altı ayettedir" 
(el-Firdevs, I, 416) . Ancak ism-i a'zamı 
başka sürelerde gösteren rivayetler de 
vardır (Hakim, ı. 504-506). 

İngiliz şarkiyatçısı Richard Bell'in, Haşr 
sOresiyle ilgili bir makalesinde (bk. bi bl.) 
süredeki bazı ayetlerin yerlerinin uygun 
olmadığını ileri sürerek kendince farklı 
bir tertip düşünmesi, şarkiyatçıların Kur
'an'ın vahye dayanmadığı şeklindeki ba
kış açısının ve bazı önde gelen Batılı araş
tırmacılar tarafından da tenkit edilen 
Kur'an'ın tertibiyle ilgili mesnetsiz iddia
larının (DİA, V, 423-424) bir sonucu ola
rak değerlendirilmelidir. 

426 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ragıb ei-İsfahani, el-Mü{redtıt, "l).şr" md. ; 
Müsned,-V, 26; Darimi, "Feza'ilü'l-~uran", 
22; BuMri. "Tefsir", 59/1; Tirmizi, "Şevabü'l
~ur'an", 22; Hakim, el-Müstedrek, ı, 504-506; 
Viihidi, Esbfıbü'n-nüzül, Kahire 1379/1959, 
s. 236-239; Deylemi, el-Firdevs, Beyrut 1406/ 
1986, I, 416; Mizzi, Teh;:ibü'l-Kemtıl, VIII, 94-
96; Zehebi, Miztınü '1-i'tidtıl, I, 232; Abdürrez
zak b. Ahmed ei-Kiisani, Teviltıt (tre. Ar abacı is
mail Ankaravi). Ankara 1987, III, 165-170; Fi
rüzabiidi, Beştı'ir (nşr. M. Ali en-Necdlr). Bey
rut, ts. (el-Mektebetü'I-İimiyye). ll, 468-469; 
İbn Hacer, Fet/:ıu'l-bfıri (Sa'd). XVIII, 266; Sü
yüti, el-İtl):tın, Kahire 1381/1961, I, 21; a.mlf., 
Esbtıbü'n-nüzül (Te{siru Celaleyn Içinde), Bey
rut, ts. (Darü'l-Ma'rife). s . 755; Alüsi, Rü/:ıu'l
me'tıni, XXVIII, 38-65; Elmalılı. Hak Dini, VI, 
4806-4885; Ömer Rıza Doğru!, Tanrı Buyruğu, 
istanbul 1947, ll, 842-847; Abdullah Malımüd 
Şehhiite, Ehdtı{ü külli süre ve mal):tışıdühtı fi'l
f<:urtıni'l-Kerim, Kahire 1980, ll, 239-251; Ri
chard Beli. "Sürat al-Hashr: A Study of its 
Composition", M W. XXXVIII/I ( 1948). s. 29-
42. 

r 

L 

Iii EMiN IŞIK 

HAŞŞAŞİN 

(bk. HAŞiŞIYYE). 

HAŞVİYYE 
(ai~f) 

Dini konularda 

~ 

-, 

akıl yürütmeyi reddeden, 
naslann zahirine bağlı kalmak suretiyle 

teşbih ve tecsime kadar varan 
telakkileri benimseyenlere verilen ad. 

L ~ 

Sözlükte "yastık ve benzeri eşyanın içi
ni dolduran nesne; lüzumsuz ve gereksiz 
söz" anlamlarına gelen haşv kelimesine 
nisbet ekinin ilavesiyle oluşturulan haş
viyye, genellikle birtakım manasız dini 
telakkilere sahip bilgisiz kimseler için 
kullanılır. Farklı görüşler bulunmakla bir
likte haşviyye daha çok, "dini konularda 
akıl yürütmeyi reddedip sadece nakle iti
bar eden ve özellikle uiOhiyyet meselele
rinde naslar arasında bağlantı kurama
yarak teşbih ve tecslme kadar varan te
lakkileri benimseyen kimseler" şeklinde 
tarif edilmiştir. 

Haşviyye tabirinin ortaya çıkışı ll. (VIII.) 
yüzyılın başlarına kadar uzanır. Cahiz, 
Ömer b. Abdülaz\'z'in haşiv kelimesini 
"avam" anlamında kullandığım nakleder 
(Nefyü't-teşbfh, ı. 283). Bu tabirio ortaya 
çıkışını, Hasan-ı Basri'nin, birtakım saç
ma ve lüzumsuz konuşmalarla kendisini 
usandıran bazı kimselerin meclisinin dı
şına (haşa) atılmasını emretmesi olayı ile 
irtibatlandıranlar da vardır. Bu görüşü 
benimseyenlere göre haşviyye, haşa keli
mesine nisbetle haşeviyye şeklinde okun-

malıdır (Tehanevl, I, 397). İbn Teymiy
ye'ye göre haşviyye tabirini ilk defa, Ab
dullah b. ömer'in "haşvl" olduğunu iddia 
eden Amr b. Ubeyd (ö. 144/761) kullan
mıştır (Minhiicü's-sünne, Il, 520-521). Dı
rar b. Amr'ın ( ö. 200/815 1 ?1) Kitabü 'r
Red 'ale'r-RafiZa ve'l-J:ı.aşviyye adlı bir 
eser yazması (İbnü'n-Nedlrn, s. 215; ay
rıca bk. Ess,Jsl., XLIV 119681. s. 18) bu ke
limenin hicrl ll. yüzyılda ortaya çıktığını 
göstermektedir. Cahiz, İbn Şazan en-NI
sabOrl, İbn Kuteybe ve Naşl el-Ekber gibi 
erken devir alimlerinin eserlerinde haş
viyyeden söz etmeleri de bu hususu doğ
rulamaktadır (er-Red 'ale'n-Naşara, III , 
351; el-lzaf)., s. 36, 42; el-İf)tilaf fi'L-La{?, s . 
69-70; Mesa'ilü'l-imame, s. 19-21). 

Daha çok Kur'an ve Sünnet' e dayalı olan 
yaygın uiOhiyyet anlayışına aykırı çeşitli 
inanç ve telakkileri benimseyenler hak
kında kullanılan haşviyye tabiri, tarihi sü
reç içinde "AIIah'a sıfat nisbet etmekte 
aşırılığa düşenler, bu konuyla ilgili dini 
metinleri teşbih ve tecslm anlayışıyla yo
rumlayanlar" şeklinde bir anlam kazan
mıştır. Kullanıldığı döneme ve çevreye, 
ayrıca yöneltildiği ve yerilmesi amaçla
nan karşıt gruba göre kendisine yükle
nen bazı sübjektif değerlendirmeler se
bı;ıbiyle bu tabir tarih boyunca farklı şe
killerde tanımlanmıştır. Bu sebeple haş
viyye olarak nitelenen bir grubun kimli
ğini her zaman tam anlamıyla belirleyip 
tanımlamak oldukça güçtür. Bununla bir
likte haşviyyenin temel görüşleri ve tem
silcilerine dair kaynaklarda yer alan fark
lı bilgiler şöylece özetlenebilir: 1. Genel
likle haşviyyenin temel görüşünün, baş
ta Allah 'ın varlığı ve sıfatları olmak üzere 
bütün dini konularda nasların zahiri ma
nalarına bağlı kalıp akıl yürütmeyi kesin
likle terketmek, itikadi, arneli ve ahlaki 
konularda Hz. Peygamber' e atfedilen bü
tün rivayetleri kabul etmekten ibaret ol
duğu kaydedilir. Buna göre, naslarda yer 
alan bilgileri hiçbir yoruma tabi tutma
dan benimseyip uygulamak ve akli ilke
ler ışığında herhangi bir ayınma gitme
den bütün rivayetleri dikkate almak ge
rekir. Bu durumda naslarda Allah'a nis
bet edilen yüz, göz, el, ayak gibi organla
rı aynen kabul etmenin ve O'nu cismanl 
bir varlık olarak düşünmenin bir sakın
cası yoktur. Söz konusu görüşleri temsil 
edenlerin, Ahmed b. Hanbel' e uydukları
nı iddia ederek kendilerini "ashabü'l-ha
dls" veya "ehl-i hadis" olarak adlandıran 
bir kısım Selefiyye, Şia'ya mensup bazı 
fırkalarla Müşebbihe ve Mücessime'den 
oluştuğu kaydedilir. Haşviyyeyi bu şekil
de açıklayanlar arasında Ebü'l-Muln en-



Nesefi, NCıreddin es-SabGnl. M. Zahid 
Kevserl, İbn Rüşd. İbn Asakir, Sübki, İbn 
Şazan en-NisabGri. Nevbahti. İbnü'I-Mu
tahhar ei-Hilll gibi değişik ekailere men
sup pek çok alim bulunmaktadır (bk. 
bibl.). Naslarda Allah'a nisbet edilen ve 
ilk bakışta teşbih izlenimi uyandıran ha
beri sıfatiarın uygun manalarla te'vil edil
mesi gerektiğini savunan Ehl-i sünnet 
kelamcıları da haşviyyeyi, teşbih ve tec
slmi meşrGiaştırma gayesiyle kendi yan
lış telakkilerini Selef görüşü olarak tak
dim eden bir grup olarak nitelemiştir. 
Nitekim Gazzall'nin İlcamü '1-'avdm'ını, 
Fahreddin er-Razl'nin Esasü't-ta]fdis'ini 
bu endişe ile kaleme aldığı bilinmektedir 
(DİA, XI. 358; a.e., XIII, 508). Z. Başka bir 
görüşe göre haşviyye "ilahi sıfatları ispat 
edip Kur'an'ın ezerı olduğunu savunan
lar, kullara ait fiilierin Allah tarafından 
yaratıldığına inananlar ve ahad hadisiere 
dayanarak itikadl konularda hüküm ve
renler" şeklinde tanımlanabilir. Cahiz, 
Ebü'I-Hüseyin ei-Hayyat, Kadi Abdülceb
bar gibi Mu'tezile alimleri ashabü'l-hadl
sin yanı sıra , bu gruplara mensup kelam
cıların yani Ehl-i sünnet kelamcılarının 
da haşviyyeyi temsil ettiği görüşündedir 
(Cahiz, Fi l].alki'l-Kur'an, lll, 289; Hayyat, 
s. 59, 96; Kadi Abdülcebbar, Müteşabi
hü'l-Kur'an, s. 231. 273 , 454; krş . İbn Tey
miyye, Minhacü's-sünne, ll, 521). 3. İbn 
Teymiyye'ye göre haşviyye, belli bir görü
şü ve temsilcileri bulunan bir itikadl züm
reyi ifade etmekten çok karalama veya 
küçümseme amacıyla "avam ve cahiller" 
manasında kullanılmıştır (a.g.e., ll, 520-

5 2 ı ) . 4. Genellikle Şii alimleri haşviyye
yi, "Hz. Peygamber'in kendi yerine geçe
cek olan bir halife tayin etmediğini iddia 
edenlerin düşüncelerini benimseyenler, 
Muaviye b. Ebu Süfyan'ın bayrağı altında 
toplanıp onun yönetimini tasvip edenler" 
şeklinde tanımlarlar (N aşi el-Ekber, s. ı 9; 
Nevbahtl, s. 7; Ali Sami en-Neşşar, ı. 287). 

Haşviyyenin tanımı ve esas fikirleri hak
kında ileri sürülen bu farklı görüşlerden 
birincisinin daha isabetli olduğunu söyle
mek mümkündür. Zira bu yaklaşım, haşv 
kelimesinin sözlük ve terim anlamlarına 
daha uygun bir açıklama getirmektedir. 
Nitekim Cahiz'in, haşviyye ile bu grubun 
kelamcıları arasında bir ayırım yapmak 
suretiyle haşviyyenin rivayetlere dayana
rak akıl yürütmeyi haram saydığım belirt
mesi (Fi l].alki'l-Kur'an, III, 289; a.mlf., 
Kitabü'l-Kıyan, ll, 154). ayrıca Ehl-i sün
net kelamcılarının da haşviyyeyi kendile
ri dışında bir zümre olarak görüp tenki
de tabi tutmaları, haşviyyenin. sahih olup 
olmadığına bakmadan Hz. Peygamber'e 

atfedilen bütün rivayetleri hadis olarak 
kabul eden ve bu rivayetlerin zahirinden 
hareketle dini bir anlayış benimseyen bir 
kısım ehl-i hadis ile, teşbih ve tecslm 
inancını savunan gruplardan teşekkül et
tiğini gösterir mahiyettedir. Bu sebeple 
İsrailiyat'a veya diğer din ve kültürlere 
dayanan pek çok asılsız rivayetin haşviy
ye anlayışının kaynakları arasında önemli 
bir yer tuttuğu kabul edilmektedir. 
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~ METiN YURDAGÜR 

L 

L 

HAT 

HAŞYET 

(~) 

Kulun işlediği günahlar sebebiyle 
veya Allah'ın celal sıfatlannın 

kendinde tecelli edeceği düşüncesiyle 
kalbinde duyduğu endişe 

(bk. HAVF). 

HAT 
( ~1) 

Arap harflerinden doğarak 
İslam medeniyetinde müstakil 

ve olağan üstü bir mevki kazanan 
güzel yazı sanatı. 

_j 

Tarihçe. ''Yazmak, çizmek; kazmak; ala
rnet koymak" anlamlarındaki Arapça !Ja11 
masdanndan türeyen ve "yazı. çizgi; çı
ğır. yol" gibi manalara gelen hat kelimesi 
(çoğul u !Ju101 ve a!J1a1). teri m olarak 
"Arap yazısını estetik ölçülere bağlı kalıp 
güzel bir şekilde yazma sanatı (hüsnü'l

hat, hüsn-i hat)" anlamında kullanılmıştır. 

Kaynaklarda genellikle "cismanl aletlerle 
meydana getirilen ruhani bir hendese
dir" şeklinde tarif edilen hat sanatı, bu 
tarife uygun bir estetik anlayış çerçeve
sinde yüzyıllar boyunca gelişerek süre
gelmiştir. 

İslam dinini kabul eden hemen hemen 
bütün kavimlerin dini bir gayretle benim
sediği Arap yazısı. hicretten birkaç asır 
soma İslam ümmetinin ortak değeri ha
line gelmiş. aslı ve başlangıcı için doğru 
olan "Arap hattı" sözü zamanla "İslam 
hattı" vasfını kazanmıştır. Arap yazı sis
teminde harflerin çoğu kelimenin başına, 
ortasına ve sonuna gelişine göre yapı de
ğişikliğine uğrar. Harflerin birbirleriyle 
bitiştiklerinde kazandıkları görünüş zen
ginliği, aynı kelime veya cümlenin çeşitli 
kompozisyonlarla yazılabilme imkanı, sa
natta aranılan sonsuzluk ve yenilik kapı
sını açık tutmuştur. 

Şarkiyatçıların, Suriye ve Sina yarıma
dasında İslamiyet'ten önceki asırlara ait 
Arapça kitabeler üzerinde yaptıkları araş
tırmalar, Arap yazı sisteminin (hurOfü'l
hica) aslen Fenike yazısına bağlanan biti
şik Nabat yazısının bir devamı olduğunu 
ortaya koymuştur (bk. ARAP [Yazı)). Ku
zey Arabistan'dan Hicaz bölgesine inti
kal eden Nabat yazısının farklı karakter
de iki üsiObu olduğu bilinmektedir. Cahi
liye devrinde "cezm" ve "meşk" diye ad
landırıldığı rivayet olunan bu yazılar. İsla
miyet'ten sonra hicreti takip eden bir 
asır içinde büyük gelişmeler kaydetmiş 
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