
HAV ASSÜ'I-KUR' AN 

HAVASSÜ'I-KUR'AN 
( uT ;Jf ı::,.:. ı,>) 

ı sır, Yunan, Hint, yahudi, hıristiyan kültür
leriyle ilgilenmeye sevketmiştir (bk. HA
VAS İLMİ). 
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Esrna-i hüsna ile bazı sure 
ve ayetlerin dilekierin kabulündeki 

tesirlerini ifade eden bir tabir 
ve bu konuda yazılan eserlerin 

ortak adı. 
_j 

Havas kelimesi, "bir şeyde bulunup 
başkasında bulunmayan hal, kuwet, te
sir, özellik" gibi anlamlara gelen hassa
nın çoğuludur. Havassü'I-Kur'an terkibi 
Kur'an'dan bazı kelime. ayet ve sürelerin 
belli bir tertibe göre okunınası veya ya
zılması halinde niyet ve maksada uygun 
sonuçlar veren tesir ve özelliklerinden 
bahseden bir disiplini ve bunun literatü
rünü ifade eder. 

Bazı müfessirler. Kur'an-ı Kerim'in gön
deriliş amacının sadece lafızların zahirin
den anlaşılan manalardan ibaret olmayıp 
bunun ötesinde maksatların gözetildiğini 
düşünmüşler. zahiri bakımdan müphem 
veya müteşabih olan ifadelerin batıni an
lamlar taşıdığını , özellikle bazı sürelerin 
başındaki hurGf- ı mukattaanın yalnız bi
rer ses sembolü olarak değil anlam biri
mi olarak da algılanması gerektiğini, bu 
sebeple Kur'an-ı Kerim'in hurGfilik ve eb
ced hesabı çerçevesinde de tefsir edilme
sine ihtiyaç bulunduğunu ileri sürmüş
lerdir. Bu yaklaşım onları, ilk dönemler
den itibaren komşu kültürlerde bulduk
ları benzer ilimlerle ve bilhassa Babil. Mı-

Bistami'nin, Kur'an-ı Kerim'deki mukataa harflerinin mü
kerrerlerini çıkardıktan sonra artakalan harflerle Mağribll- · 
ler'in hesabına göre hazırladığı besli bir vefk (Yafii, s. 28) 
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Muahhar devir alimleri havas ilminin 
ve özellikle havassü'I-Kur'an meselesinin 
İslam kültürüne sonradan girdiğini sa
vunmaktadır. Nitekim İbn Haldün kıra
at, hat, tefsir gibi bölümlere ayırdığı Kur
'an ilimleri içinde (Mulj:addime, lll. 1028-
ı032) havassü'ı-Kur'an'a yer vermemiş
tir. Müteşabih naslardan söz ederken hu
rGf-ı mukattaanın müteşabih olduğunu, 

bunların mana ve maksadının beşer ta
rafından bilinemeyeceğini, lugavl lafızlar
dan sadece Araplar tarafından vazedilen 
manalarıo anlaşıldığını. dolayısıyla bir ha
beri ona konu olan şeye isnad imkansız 
olduğunda söz konusu ifadenin anlaşıla
mayacağını, bu ifade Allah katından gel
mişse onun hakiki manasının Allah'a ha
vale edilmesi gerektiğini söylemekte; Hz. 
Peygamber'den sahih bir rivayet gelmiş
se hurGf-ı mukattaaya hece harfleri ol
manın dışında bir anlam verilebileceğini, 
ancak böyle bir rivayetin mevcut olmadı
ğını kaydetmektedir (a.e., lll, 1085-1086). 
İbn Haldün'un ifadelerinden. bedevi Arap
lar'ın bu tür lafızları hakiki manaları ile 
anladıkları ve tefsir etmedikleri, bunları 
yorumlama işinin şehiriiiere (hadarl) ait 
olduğu anlaşılmaktadır. İbn Haldun, ilm-i 
hurGftan söz ederken bu ilmin başlangıç
ta müslümanlarda bulunmadığını , aşırı
lığa kaçan mutasawıfların ortaya çıkıp 
ruhun beden ve maddi alemle olan bağ
larını çözerek yüce alemiere ulaşınaya 
kalkışmalarından sonra görüldüğünü, 
bunların . kendilerinden olağan üstü hal
ler zuhur ettiğini ve maddi alem üzerin
de tasarruf sahibi bulunduklarını anlatan 
eserler yazdıklarım, bu eserlerinde ilm-i 
hurGfun yardımıyla harfleri bütün sırları 
taşıyan esrna-i hüsna ve bazı ilahi kelime
lerle ruhların tabiat aleminde tasarrufu-
nun sağlanacağını iddia ettiklerini söyle
miştir (a.g .e., lll, ı 159). 

Kur'an-ı Kerim'in süre ve ayetlerinin 
kendih;ırine özgü havassının bulunduğu
nu ileri süren müfessirler. bu görüşleri
ne delil olarak onun şifa olduğunu bildi
ren ayetleri göstermektedirler. Bazı ayet
lerde Kur'an'ın bir şifa olduğu bildirilirse 
de pu ayetlerde şifa kelimesinin iman. 
mev'iza. rahmet ve hidayet kelimeleriyle 
birlikte kullanılması (bk. Yunus ı0/57; el
İsra ı 7/82 ; Fussılet 41/44). özellikle Yu
nus süresinin 57. ayetinde "gönüllerde
kine şifa" açıklamasının yer alması. Kur
'an-ı Kerim'in ahlaki ve manevi hastalık
ları tedavi edici rolünü göstermekte. ay-

nca cismani hastalıkları iyileştirici bir te
sire sahip olduğuna dair bir ayet bulun
mamaktadır . 

Hadis literatüründe ise Kur'an'ın ha
vassına dair rivayetlere yer verilmiştir. Bu 
rivayetlerde Kur'an'ın şifa olduğu (İbn 
Mike, "Tıb", 7, 28; SüyGtl, Il, 1 ı 53). na
zara karşı okunmasının şifa sağlayacağı 
(Buhar!. " Feza'ilü'l-ı~:uran" , ı o. 14; "Tıb", 
32,34-35,39. 4ı) . Hz. Peygamber'in gö
ğüs ve boğaz ağrısından şikayet eden bi
rine Kur'an okumasını tavsiye ettiği (Sü
yGtl. ll, ı ı 5 3). Mü'min süresinin başın
dan üç ayeti ve Ayetü'l-kürsl'yi sabahle
yin okuyan kimsenin akşama kadar. ak
şam okuyanın sabaha kadar korunacağı 
(Dariml. "Feza'ilü'l-~uran", 14; Tirmizi. 
"Feza'ilü'l-~ur'an", 2). akşamieyin Baka
ra süresinin son iki ayetini okuyanın sa
baha kadar her türlü afet ve şeytan şer
rinden emin olacağı (Buhar!. "Feza'ilü'l
~uran", 10} bildirilir. Hz. Aişe, ResGl-i Ek
rem hastalandığında İhlas. Felak ve Nas 
sürelerini okuyup kendi kendine üfledi
ğini, hastalığı şiddetlendiğinde ise ken
disinin okuyup onun elleriyle meshettiği
ni belirtmiştir (Buhar!. "Feza'ilü'l-~ur
'an", ı4 ; "Tıb", 32. 34, 39, 4ı) . 

Havassü'I-Kur'an hakkında sahabe ve 
tabiinden çok sayıda rivayet nakledilmiş
tir (İbn Kayyim el-Cevziyye, IV. 356-359). 
SüyGtl bu rivayetlerden bazısını sıraladık
tan sonra, "Bunlar benim, havas konu
sunda uydurma denilemeyecek hadisler
le sahabe ve tabiinin mevkuf ve maktG 
haberlerinden tesbit ettiklerimdir. Bu 
hususta anlatılan olaylara gelince bunla
rın doğru olup olmadığını en iyi Allah bi
lir" diyerek kendi görüşünü açıklamak
tan kaçınmıştır (el-İtlj:an, ll. 1160). 

Yukarıdaki bilgilerden. Hz. Peygam
ber'in şifa niyetiyle Kur'an'dan bazı süre 
ve ayetleri okuduğu ve okunmasını tav
siye ettiği anlaşılmaktadır. Bu rivayetle
rin isnad yönünden sıhhat durumları ise 
incelenmeye muhtaçtır. Bir kısmının sa
hih olduğu tesbit edilse bile bu işlemi dua 
ve niyaz manasında telakki edip onun 
ötesinde bir anlama yarmamak gerekir. 
İslam inancına göre samirniyet ve ihlasla 
yapılan dua Allah katında kabul görür. 
Zerkeşi. bu konudaki bazı rivayetleri nak
lettikten sonra Kur'an-ı Kerim'in fazilet 
ve havassından faydalanmak isteyen ki
şinin samirniyetle Allah 'a yönelip O'na ya
karması, O'nun kitabı üzerinde iyice dü
şünerek kalbini güzelleştirmesi, gece 
gündüz Kur'an'la meşgul olup onunla 
amel etmesi ve ona bağlanması halinde 
maksadına ulaşabileceğini söylemekte-



dir (el-Burhan, 1, 436-437). Hastalıktan 
mustarip olan bir müminin, tıbbi tedavi 
imkanının bulunmadığı durumlarda bazı 
ayetleri dua niyetiyle okuyar ak Allah'tan 
şifa dileğinde bulunm·ası İslami inanç ve 
edebe uygun olduğu gibi, böyle bir tutu
mun insana kazandıracağı yüksek moral 
ve ümit sayesinde bazı fizyolojik ve ruhi 
hastalıkların tedavisinin mümkün olabi
leceği çağdaş tıbbın ve psikolojinin de ka
bul ettiği bir husustur (bk. DUA). Ancak 
tılsımcılarla efsuncuların cinleri istihdam 
etmek veya daha başka yollara başvur
mak suretiyle hastaları iyileştirdikleri, di
lekleri karşıladıkları şeklindeki iddialar 
dinen geçersizdir. Nitekim bu işlerle uğ
raşanlar, Kur'an-ı Kerim'de şerlerinden 
Allah'a sığınılması gereken kimseler ara
sında sayılmış ve "düğümlere üfürüp bü
yü yapan üfürükçüler" diye tavsif edile
rek (el-Felak 113/4) kınanmıştır (ibnü'l
Es!r, en-Nihaye, "rl5y" md.; ibn Teymiye 
Külliyatı, 1, 258; Ayni, XVII, 400; Tecrid 
Tercemesi, XII, 90; Taşköprizade, 1, 366; 
ayrıca bk. RUKYE). 

Kur'an'ın havassı ile ilgili rivayetlerin 
muteber hadis mecmualarında genellik
le çeşitli başlıklar altında toplandığı gö
rülmektedir. Buhari'nin "Tefsir", "Fei:a'i
lü'l-~uran" ve "Tıb"; Müslim'in "Şalatü'l
müsafirin ve l5-aşriha" ; 11rmizi'nin "Tıb" 
ve "Şevabü'l-~ur'an (Fei:a'ilü'l-1\ur'an)"; 
Ebü Davüd ve İbn Mace'nin "Tıb" ve Ha
kim'in el-Müstedrek'indeki "Feza'ilü'l
~uran" ile "Tefsirü'l-~uran" başlığını ta
şıyan bölümler örnek olarak zikredilebi
lir. Ulümü'l-Kur'an'a dair eserlerden Zer
keşi'nin el-Burhan n 'u1Umi'l-Kur'an'ı 
ile (1, 432-433, 434-448) Süyüti'nin el-İt
~an ii 'ulO.mi'l-Kur'an'ında (ll, 1113- ·· 
ı 152, ı 153- ı 161) fezailü'ı-Kur'an ve ha
vassü'l-Kur'an birbirini takip eden iki 
ayrı bölüm halinde ele alınmış. bunlar
la ilgili olarak çeşitli kaynaklardan der
lenen rivayetlere yer verilmiştir. İbn Kay
yim el-Cevziyye, Zadü'l-me'ad adlı beş 
ciltlik eserinin IV. cildini tıbb-ı nebevl ko
nusuna ayırmış. burada havassü'l-Kur
'an meselesini ve ilgili rivayetleri ele al
mıştır (mesela bk. s. ı3-ı7, ı62-211, 347, 
352, 356-359). İlk asırlardan itibaren bu 
konuda müstakil eserler de yazılmıştır. 
Ca'fer es-Sadık'a (ö . ı48/765) isnat edi
len Ijavaşşü'l-Kur'ani'l-'a?-im (Darü' l
kütübi'z-Zahiriyye, nr. 7365 , 9594; Süley
maniye Ktp., Tahir Ağa Tekkesi, nr. ı 363), 
Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed et
Temimi'nin (ö. 370/980 1?1) Ijavaşşü'l
Kur'an'ı (Süleymaniye Ktp., Pertev Pa
şa, nr. 54; Esad Efendi, nr. ı8; Re!sülküt-

tab Mustafa Efendi, nr. 1163/7), Gazzali'
ye nisbet edilen Ijavaşşü'l-Kur'an (Sü
leymaniye Ktp., Re!sülküttab Mustafa 
Efendi , nr. 1163/6) veya e~-Zehebü'l
ibriz ti ./].avaşşi Kitabillahi'l-'aziz (Da
rü'l-kütübi'z-Zahiriyye, nr. 8063) adlı 
eser, İbnü'l-Cevzi (Süleymaniye Ktp., Arn
cazade Hüseyin Paşa, nr. 70) ve Beyzavi'
nin (Süleymaniye Ktp., Halet Efendi , nr. 
800/58) Ijavaşşü'l-Kur'an'ları ile İbnü'l
Haşşab'ın ed-Dürrü'n-na:?im n feza'i
li'l-(f]avjşşi'l-)Kur'ani'1- 'a?-im'i (Süley
maniye Ktp., Damad İbrahim Paşa, nr. 
23 ı , Ayasofya, nr. 1870, 0.384, Hafld Efen
di, nr. 15, Hasan Hüsnü Paşa , nr. 85, Yaz
ma Bağışlar, nr. 18; Nuruosmaniye Ktp., 
nr. 576, 577, 578) bunlara örnek olarak 
gösterilebilir. Son eser, Kur'an-ı Kerim'in 
Havas ve Esrarı adıyla Hami Erin tara
fından Türkçe'ye çevrilmiştir (İstanbul 
1989). 

Ahmed b. Ali el-Büni, havassa dair yaz
dığı Şemsü'l-ma'arifi'1-kübra (Beyrut, 
ts .) adlı eserinde harflerle kozmos ara
sındaki münasebetten, felek ve burçların 
havassından söz ettikten sonra besme
le, hurüf-ı mukattaa, Kur'an'ın fazileti ve 
sürelerin havassı konularına temas et
mekte, Mağribliler'in sıralamasını esas 
alarak yirmi dokuz harf ve doksan dokuz 
esrna-i hüsnanın havassını ayrı ayrı açık
lamaktadır. Son bölümde ise kabul edil
diklerinin tecrübelerle sabit olduğunu 
söylediği bazı dualara yer vermektedir. 
Müellif bu bölümde ayrıca, devrinin ge
leneğine uyarak kendilerinden ilim aldığı 
alimierin silsilesini de kaydetmektedir. 
Bunlar arasında Hz. Ali, Ca'fer es-Sadık, 
Musa Kazım gibi Şia'nın on iki imamdan 
saydığı kişiler; Ebü Medyen el-Endelüsi, 
Davüd el-Cili, Ma'rüf-i Kerhi, Seri es-Sa
kati, Cüneyd-i Bağdadi, Gazzali, Ebü'n
Necib es-Sühreverdi, Celaleddin Abdul
lah el-Bistami, Ebü Abdullah Şemseddin 
el-İsfahani, Muhyiddin İbnü 'l-Arabi gibi 
mutasawıflar bulunmaktadır ( Şemsü '1-
ma'ari{i'l-kübra, s. 530-531 ). Eser, Sela
hattin Alpay tarafından Türkçe'ye çevri
lerek Şemsü '1-maarif adıyla yayımlan
mıştır (İstanbul ı 995). Yine Mağribli olan 
İbnü'l-Hac el-Abderi, genel havas konu
larını ele aldığı Şümusü'1-envar ve kü
nuzü '1-esrari'l-kübra adlı eserinde ha
vassü'l-Kur'an'ı da işlemiştir. 

Havassü'l-Kur'an konusunda meşhur 
olmuş eserlerden biri de Ebu Muham
med Abdullah b. Es'ad el-Yafii'nin ed
Dürrü'n-na:?im ii l].avaşşi'l-Kur'ani'1-

'a?-im'idir (Kahire 132 ı) . Müellif bu ese
ri, Ebu Bekir el-Gassani'nin Kitabü'l-
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Ber~i'l-lômi' ve '1-gayşi'l-hami' adlı 
eseriyle Gazzali'ye nisbet edilen Ijavaş
şü '1-Kur'an'ı bir araya getirerek oluş
turmuştur. Risalenin baş tarafında Kur
'an'ın ve besınelenin fazileti aniatıldıktan 
sonra Fatiha'dan başlayarak Nas süresi
ne kadar sırasıyla bütün sürelerin fazilet 
ve havassı hakkında bilgi verilmektedir. 
Aynı konuda bir başka eser de Seyyid Sü
leyman el-Hüseyni'nin Türkçe olarak ka
leme aldığı Kenzü'l-havas ve Keyfiy
yet-i Celb ve Teshir adlı kitaptır (İstan
bul 1332, 1992). 
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!il MUHAMMED EROGLU 

HAVATIR 
(_}?!~!) 

İnsanın iradesi dışında zihnine gelen 
veya kalpte hissedilen duygu 

ve düşünceler anlamında bir terim. 
L ~ 

"Aklına gelmek, hatırlamak. içine doğ
mak" anlamındaki hutfir kökünden türe
yen hiitır kelimesinin çağulu olup insa
nın iradesi dışında zihnine gelen iyi veya 

· kötü düşünceleri ifade eder. 

o KELAM. Havatır kelimesi Kur'an-ı 
Kerim'de yer almamakta, hadislerde ise 
sadece türediği fiil kalıbında geçmekte
dir. Bazı rivayetlerde. salih kullar için in-
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