
Gazzall, m üm inin havf halini ilim ve ma
rifetle yaşaması gerektiğini söyler. Çün
kü marifetten korku. korkudan zühd. sa
bır. tövbe ve ihlas doğar. Buna gücü yet
meyenler bu hali yaşayanlarla sohbet et
meli. buna da imkan bulamayanlar söz 
konusu halle ilgili olayları takip ederek 
bunlardan ders çıkarmalı. ayrıca konuyla 
ilgili kitapları okumalıdır. Gazzall'ye göre 
havf hali nefsani arzuların önüne geçer
se iffet. haramlardan sakındırırsa vera'. 
şüpheli şeylerden uzak tutarsa takva, Al
lah'a manen yaklaştırmayan şeylere en
gel olursa sıdk adını alır (iJ:ıya', IV, ı 56). 

Gerçek mutluluk. muhabbet ve marifet
le Allah'ı sevmek ve O'nunla ünsiyet kur
makla gerçekleşir. Muhabbet marifetle, 
m arifet tefekkürle. ünsiyet sevgi ve zikir
le meydana gelir. Zikir ve tefekkür dün
ya sevgisini gönülden çıkarmakla. dünya 
sevgisini gönülden çıkarmak zevk ve şeh
vetleri terketmekle. şehveti kırmak da 
korku ateşiyle mümkün olur (a.g.e., IV, 
160- 161) 

SQfilerin dikkat çektiği bir konu da hav
fın ifrat ve tefritinden sakınmaktır. EbO 
Talib ei-Mekkl. olumlu bir havf halinin te
sirlerini "tutkuları dizginlemek. kötü alış
kanlıkları yok etmek. taşkınlıkları gider
mek ve heva ateşini söndürmek" şeklin
de özetteyerek bu etkileri göstermeyen 
bir havf halinin dengeli olmadığını belir
tir. Zira havfın zayıf olan derecesi belirti
len sonuçları gerçekleştirmeye yetmez, 
aşırı olanı da arzu ve istekleri büsbütün 
öldürür; aklı. tabiatı ve mizacı bozar; ki
şiyi ümitsizliğe sevkeder (Ku tü '1-kulD.b, 

ı . 238). Gazzali de havfın ifrat, tefrit ve 
itidal derecelerinin bulunduğunu belir
terek ifrat şeklinin ümitsizlik ve karam
sarlığa. hatta psikolojik rahatsızlıklara 
yol açacağını. tefrit şeklinin ise gevşeklik 
ve !au balilik doğuracağını. dolayısıyla bu 
ikisinin ortasının bulunması gerektiğini 
ifade eder. Gazzall. aşırı korkunun ümit
sizliğe yol açan. akıl ve beden sağlığına 
zarar veren ve mutlaka tedavi edilmesi 
gereken bir hastalık olduğunu belirtir (iJ:ı
ya', IV. 157-158, 166). SQfilerin havf do
layısıyla üzerinde durdukları bir başka hu
sus da su-i hatimedir. Zira insanın ölüm 
anındaki dini durumu onun ahiretteki 
konumunun en son belirleyicisi olacaktır. 
Bu yüzden sQfiler en çok su-i hatimeden 
korkmuşlardır. Çünkü kişi yaşadığı haya
ta uygun olarak ölecek ve ölümündeki ha
line uygun olarak haşredilecektir (a.g.e., 

IV, 178, 179; bk. HATiME) 

İsra süresinin 57. ayetindeki. "AIIah'ın 
rahmetini umarlar, azabından korkarlar" 

ifadesini dikkate alan sQfiler havf ile reca 
(ümit) kelimelerini daima bir arada kullan
mışlardır. Yahya b. Muaz. "Havfve reca 
imanın iki direğidir. bunlara sarılan sa
pıklığa düşmez" der; Necmeddln-i Kübra 
da havfın recaya ağır basmasının insanı 
kara kış gibi soğuk fikirlere sürükleyebi
leceğine, aksi durumda da yoldan çıkma
nın söz konusu olabileceğine işaret eder 
( Tasauvuff Hayat, s. 124 ). Aynı sQfi havf 
ve recayı İslam. kabz ve bastı iman, hey
bet ve ünsü takva ve irfan makamıyla ir
tibatlandırmış, havfın mükemmel şek
line ilimle ulaşılabileceğini söylemiştir. 
Hayr en-Nessac Allah korkusunu bir kam
çı olarak tasawur etmiş. terbiyesizliği 
alışkanlık haline getiren nefsin onunla yo
la getirileceğini belirtmiş. Ebu Bekir ei
Vasıtl ise havf ve recayı kulun edebe ay
kırı davranışlara sapmasını engelleyen 

.bir geme benzetmiştir (KuşeyrT, s. 158). 

Muhyiddin İbnü'I-Arabl mümini "havf ve 
recası eşit olan kimse" şeklinde tarif eder 
(el-Fütil/:ıiit, VI, 87). Havf. reca ve muhab
beti ibadetin birbirinden ayrılmaz üç şar
tı olarak gören MekhQI en-Nesefi. "AI
Iah'a sadece havf ile ibadet eden harurl 
(harici). reca ile kulluk eden mürcil. mu
habbetle ibadet eden zındık olur; her 
üçüyle birlikte kulluk eden ise tevhid eh
lidir'' demiştir (Ebu Tali b el-Mekkl, 1, 242) . 
EbQ Talib ei-Mekkl'ye göre havf alimle
rin, reca abidlerin halidir; alimin abide üs
tünlüğü ise ayın yıldızlara üstünlüğü gi
bidir (a.g.e., 1, 236) . AncakGazzall. "Havf 
mı yoksa reca mı daha üstündür?" şek
lindeki soruyu. "Ekmek mi. su mu daha 
önemlidir?" sorusu kadar saçma bulur 
(İ/:ıya', IV, 164) 

Kemal derecesine ulaşan ve vuslatı 
gerçekleştiren Allah dostları gelecekle il
gili endişeleri kalmadığı için havf ve reca 
ile meşgul olmazlar. Çünkü bu haller ki
şinin huzur ve sükQna kavuşmasına en
geldir. Nitekim Vasıtl. "Havf kul ile Allah 
arasında bir perdedir. Hakkın tecelli etti
ği gönülde havf ve reca söz konusu ol
maz" demiştir. Zira gerçek hedef Allah'ın 
sevgi ve rızasını kazanmaktır; korku bu 
yolda kullanılan bir aletten ibarettir 
(a.g.e., IV, 155). 

Dini hayatın önemli bir unsuru olan 
muhabbet ile havfın birbirine göre duru
mu da tartışılmış. "Kullukta Allah korku
su mu, Allah sevgisi mi esas olmalıdır?" 
sorusu ilk devirlerden itibaren sorulagel
miştir. Dini tebliğde havf ve reca. korku 
ve sevgi dengesini bozarak korkuyu öne 
çıkaranlar zahid. vaiz. kaba sofu diye suç
lan mıştır. Mulnl'nin. "Sırat ile bizi kor-
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kutma vaiz lutf-i Hak çoktur 1 Gezenler
den işittik biz ki anda korkuluk yoktur" 
beyti, havf taraftariarına karşı olanların 
düşüncesine ilginç bir örnektir (bk. MU
HABBET; RECA). 
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Türk musikisi usullerinden. 
L _j 

Arapça'da "ihtiva eden, içeren" anla
mına gelen kelime, bünyesinde muhtelif 
zamanlı usullerin yer aldığı altmış dört 
zamanlı bir usulün adıdır. İki adet dört 
zamandan sonra iki adet altı zamanın ve 
ardından yedi adet dört zamana bir nlm
hafif (dört tane dört zaman) usulünün ve
ya diğer bir ifadeyle başta iki safyana iki 
yürük semai ve ardından yedi safyan ile 
bunlara bir nlm-hafifin (dört sofyan) ek
lenmesi nden meydana gelmiştir. Usule 
başka bir gözle bakıldığında. değişik şe-
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Havi usulünün sematik gösterilisi 

killerde sıralanmış ilk otuz iki zamanın ar
dından bir fer' usulü ile bunu takip eden 
bir nlm- hafif usulünün birleşmesinden 
oluştuğu görülür. 64/4'lük ikinci ve 64/ 
2'1ik üçüncü mertebeleri kullanılmıştır. 
Daha çok kullanılan 64/2'1ik mertebesine 
"ağır havl" adı verilmiştir. Usulün eski ya
pısı, özellikle üçüncü mertebede bazı vu
ruşların velvelelendirilmesiyle zaman için
de birtakım değişikliklere uğramıştır. 

Havl usulü peşrevlerde ve 1. besteler
de kullanılmıştır. Bu usul ile ölçülmüş 1. 
bestelerin her hanesi birer usuldür. Ha
nenin ilk otuz iki zamanında mısra. bunu 
takip eden otuz iki zamanda. yani fer' 
usulünün başından itibaren ise terennüm 
kısmı başlar. Terennüm sonunda mısra 
tekran yoktur. 
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el-HA vi 
(~_9b.lf) 

Ebu Bekir er-Razi'nin 
(ö. 313/ 925) 

tıbba dair eseri. 
_j 

Tam adı Kitô.bü 'l-lfô.vi fi 't-tıb'dır. Zen
gin muhtevasıyla Razi'nin bütün tıbbi 
tecrübe ve birikimini ihtiva ettiği için mü
ellif in olgunluk döneminin ürünü olduğu 
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kanaatini veren, nazari incelemeler ve kli
nik gözlemler hakkında tutulmuş. fakat 
yeterince gözden geçirilip sistemleştiri
lememiş notlardan oluşur. Bu sebeple 
klasik kaynaklarda. eserin Razi'nin ölü
münden sonra talebeleri tarafından der
lendi ği kaydedilmektedir. Nitekim İbn 
Ebu Usaybia. ünlü vezir Ebü'I-Fazl İbnü'I
Amld'in Razi'nin kız kardeşinden eserin 
müsveddelerini satın aldığını, müellifin 
talebelerinden bir komisyon oluşturarak 
bu notları tasnif ettirdiğini belirtmekte
dir ('Uyünü 'l-enba', s. 420) . 

İbnü'n-Nedlm. el-If avi'nin el-Cô.mi'u'l
l).ô.şır li-şınô.'ati 't-tıb adıyla da anıldığı
nı. eserin on iki cilt (kıs;rn ) olduğunu kay
detmekte ve planını vermektedir ( el-Fih
rist, s. 357 ; krş . İbnü ' I -K ıftl, s. 178, 180) . 

Razi'nin eserleri hakkında bir katalog ha
zırlamış olan BlrQnl, onun el-Cô.mi'u'l
k e bir adlı eserinin el-lfô.vi adıyla da ta
nındığını, notlar halinde kaleme alınan 
kitabın eksik olduğunu kaydetmektedir 
(bk. Mahmud Necmabadl, s. 10) İbn Ebu 
Usaybia ise el-If avi'yi Razi'nin en önem
li ve en hacimli tıp eseri olarak zikret
mekte, bunun. kadim tıp literatüründen 
kendi zamanına kadar oluşup gelişen tıp 
birikimini kapsadığını. ancak tamamlan
masına müellifin ömrünün kafi gelme
diğini bildirmektedir. İbn EbQ Usaybia, 
el-lfô.vi'den başka Kitô.bü'l-Cô.mi' (Ha
şıru şına'a ti 'Hıb) adıyla on iki ciltlik bir 
eseri daha tanıtmakta ve bunun el-Fih
rist'tekine benzer bir planını vermekte
dir. Onun vardığı sonuca göre el-lfô.vi ile 

el-Cô.mi' planları aynı olmadığı, dolayı
sıyla iki farklı eser olduğu halde sonra
dan karıştırılmıştır ( 'Uyünü 'l-enba' , s. 
421 , 423 -424) _ Müellifin kendisi ise yal
nızca el-Cô.mi'u 'l-kebir'den söz etmek
te; o döneme kadar böyle bir tıp kitabı 
yazılmadığını, bu eseri yazmak için on beş 
yıl geeeli gündüzlü çalıştığını . hatta bu 
yüzden gözlerinin görmez, ellerinin tut
maz olduğunu söylemektedir (Resa'il fel
sefiyye, s. 109-11 0 ). Modern araştırma
cılar tarafından da zaman zaman payla
şılan bu iki eserin aynı olduğu kanaatini 
Razi tıbbının uzmanı olan E. Zeki İsken
der sarsmıştır. İskender' e göre el-Cô.mi' 
on iki cilt olup günümüze yalnızca iki cil
di ulaşmıştır (Oxfo rd Bod leian Library, 
Or., nr. 561 ). el-lfô.vi ise Razi'nin bitire
mediği, ancak ölümünden sonra talebe
lerince derlenen ve yirmi beş ciltten olu
şan bir eserdir. Nitekim el-lfô.vi'nin yir
mi beş ciltlik Latince baskıları elimizde
dir ve iki eserin muhtevaları kesinlikle 
birbirinden farklıdır ( e l-Meş rilf: , X LI V 
11960 J, s. 4 75). Zeki İskender bu hükme. 
Londra Wellcome Histarical Medical Lib
rary'deki yazmalar koleksiyonunda yer 
alan (Or. , nr. 123 ) bir Kitô.bü'l-lfô.vi fi't
tıb yazmasının henüz neşredilmemiş ilk 
dört cildini inceledikten sonra varmıştır. 
Unvan sayfasında adının el-lfô.vi olduğu 
açıkça belirtilen söz konusu yazmanın 1. 
cildi "Fl UsQii 't-tıbbiyye", ll. cildi "ei-Ed
viyetü'l-müfrede" . lll. cildi "ei-Edviye
tü 'l-mürekkebe", IV. cildi ise "ei-Emraz 
ve ilacatüha" başlığını taşımaktadır (A 

Catalogue of Arabic Manuscripts, s. I -
2) . Eserin Madrid Escurial Library'de bu
lunan yazma nüshasına (nr. 806) daya
nılarak Haydarabad'da yapılan yegane 
Arapça baskısının 1. cildi doğrudan doğ
ruya "Fl Emrazi'r-re's" başlığı ile başla
makta ve bu çerçevede beyinle ilgili fiz
yolojik ve psikolojik arazlar ele alınmak
tadır ( el-fjav i fi't-tıb, 1. l -2). Haydarabad 
neşrine esas olan nüshanın Wellcome His
tarical Medical Library yazmasını takip 
edip etmediğinin anlaşılması yahut el
If avi'nin genel planının çıkarılması . 

ancak bütün dünya kütüphanelerindeki 
Arapça ve Latince nüshaların karşılaştır
malı bir neşriyle mümkün olacaktır. 

el-If avi'nin İslam tıp tarihindeki en er
ken değerlendirilişine, Ali b. Abbas ei-Me
cQsl'nin (ö . 384/9941?1) Kô.milü'ş-şınô.'a 

(e l-Kitabü'l-Meleki) adıyla meşhur tıp ki
tabının girişinde rastlanmaktadır. Bu de
ğerlendirmeye göre Razi'nin el-If avi'si 
çeşitli hastalıklara ve belirtilerine, ilaçla 


