
ei-HAVi's-SAGiR 

nunla birlikte veciz oluşu, ifadelerin zen
ginliği, fıkhl muhtevanın derinliği gibi 
özellikleri, eserin birçok büyük alimin il
gisini çekecek kadar değerli olduğunu 
göstermektedir. 

Şafii fıkhının en çok rağbet gören me
tinlerinden olan eser üzerine birçok şerh. 
haşiye, ta'lik ve muhtasar yazılmıştır. 
Bunların başlıcaları şunlardır: Şerhleri. 

1. Ziyaeddin Abdülazlz b. Muhammed 
et-Tüsl, Mişbô.J:ıu'l-lfô.vi ve miitô.J;u'l
ietô.vi. z. Alaeddin el-Konevl, Ş eri; u '1-
lfô.vi. Alaeddin et-Tavüs\"nin şerhindeki 
ta'likata ilave yapmak ve TüsY'nin şerhi 
el-Mişbô.J;'ın bir kısmını çıkarmak sure
tiyle mezhebin büyük imamları Rafil ve 
Nevevi'nin tashihleri esas alınarak hazır
lanmıştır. 3. İbnü'l-Barizl, Teysirü (İ?ha.
rü) '1-ietô.vi min esrô.ri'l-lfô.vi. 4. Çarper
dl, el-Hadi ii şerl;i'l-lfô.v'i. Tamamlan
mamıştır. s. Kutbüddin Ahmed b. Hasan 
b. Ahmed el-Gi:ill, Tavzil;u'l-lfavi. İbn 
Hablb el-Halebl, bu şerh üzerine bazı ze
vaid ilavesiyle et-Tevşil; adlı bir haşiye 
yazmıştır. 6. İbnü'l-Mülakkın, ljulaşatü'l

ietô.vi ii teshili esrô.ri'l-lfô.vi. İki büyük 
ciltlik bir şerh olup aynı müellifin bundan 
başka Tal;rirü'l-ietôvi el-vaJiı'a ii'l-lfa
vi adlı tek ciltlik bir şerhi daha vardır (Sü
leymaniye Ktp, Fatih, nr. 2284) İkinci· 
şerhte. özellikle Rafil'nin eş-Şerl;u'ş-şa
g"ir'i ile Nevevi'nin Şerl;u'l-Mühe~~eb'in
deki görüşlerle çelişen fetvalar ele alın
mıştır. 7. Ebü Abdullah Muhammed b. 
Tayyib en-Naşirl el-Yemen!, izô.J;u'l-ie
tôvi fi'n-nüketi'l-müte'alliJia bi'l-lfa
vi. 8. Nüh b. Muhammed b. Muhammed 
et-Tüsl es-Simnanl, lfaşiye 'alô. ma üb
hime min elfô.?-i'l-lfavi. 

Muhtasarları. İbnü'l-Mukrl el-Yemen!, 
İrşô.dü'l-gavi ii mesô.liki'l-lfô.v'i. Anla
şılması güç veciz bir muhtasar olup yine 
aynı müellif tarafından İ{ılaşü'n-navi ii 
İrşô.di'l-gavi ilô. mesô.liki'l-lfô.vi adıyla 
şerhedilmiştir. Bu şerh çeşitli defalar 
basılmıştır (Kah i re ı 320; nşr. Abdülazlz 
Atıyye Zelat, 1-IV, Kahire 1409-1411/1989-

ı 991; Muhammed b. Ahmed eş-Şaşl'nin 
ta'liki ile birlikte, nşr. M. Abdülmütecelll 
Halife, 1-111, Kahire 1409/1988). Altmış 

beş kaynaktan istifadeyle hazırlanan ve 
90.000 civarında meseleyi ihtiva ettiği 
söylenen bu şerh Kuzey ve Orta Afrika, 
Somali ve Yemen'de, ayrıca Arabistan 
yarımadasının büyük bir kısmında tanın
mıştır. Çeşitli şerh, haşiye ve ta'likatı ya
pılan İrşadü'l-gavi'nin en meşhur şerh
leri İbn Hacer el-Heyteml'nin el-İmdad 
ii şerl;i'l-İrşô.d ve Fetl;u'l-cevô.d bi-şer-
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l;i'l-İrşad adlı eserleridir (iki şerh birlik
te, Kahire 1305-1306,1347, 139ı-1392/ 

ı 97 ı- ı 972). Kaynaklarda zikredilen Ez
ral'nin Mu{ıtaşarü'l-lfô.vi adlı eserinin 
günümüze ulaşıp ulaşmadığı bilinme
mektedir. 

Manzum Hale Getirilmiş Şekilleri. 1. İb
nü'l-Verdl Zeynüddin, el-Behcetü '1-Ver
diyye (Kah i re 1311, 1 323). 5063 beyit
ten ibaret olup İbnü'l-lraki ( el-Behcetü '1-
merçiıyye şerf:ıu'l-Behceti'l-Verdiyye) ve 
Zekeriyya el-En sari ( el-Gurerü '1-behiyye, 
Abdurrahman b. Muhammed eş-Şirb!nl
ibn Kasım el-Abbadf'nin haşiyeleriyle bir
likte, 1-V, Kah i re I 3 I 5) başta olmak üze
re birçok alim tarafından şerhedilmiştiL 
z. İbrahim b. Abdurrahman ei-Fezarl, 
Na?-mü'l-lfavi (el-Htwıve üzerinde ya
pılan diğer çalışmalarla eserin mevcut 
yazmaları için b k. Keş{ü ';ç-;çuniin, 1, 625-

627; lzaf:ıu'l-meknCın, 1, 390-391; Brockel
mann, GAL, 1, 494-495; Suppl., 1, 679; 

Karatay, II, 327, 502, 692-696). 
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HAVKALE 
(a.ısy.ıı) 

La havle ve la kuvvete illa billah 
cümlesinin kısaltılmış şekli. 

_j 

Arapça'da iki veya daha fazla kelime
den oluşan bir cümlenin ilk iki yahut da
ha çok harfi alınarak bunlardan yeni keli
meler meydana getirilmektedir (bk. HAM

DELE) Havkale de bunlardan biri olup 
"her türlü değişim ve gücün kaynağı sa
dece Allah'tır" anlamına gelen "la hav
le ve la kuwete illa billah" ( Y! c~>'~ Jp>' 
.dı~ ) şeklindeki dua ve zikir cümlesinin 
kısaltılmasıyla oluşturulmuştur. 

Kur'an-ı Kerim'de bu cümlenin tama
mı bulunmamakla birlikte benzeri bir ifa
de mevcuttur. Her şeyin ilahi irade ve gü
ce bağlı olarak gerçekleştiğinden gafil 
bulunan ve servetine güvenen inkarcı bir 
kimse bir müminin diliyle uyarılırken bü-

tün işlerin ilahi iradeye göre cereyan et
tiği, herkesin sadece Allah'ın verdiği güç 
sayesinde işlerini başarabildiği belirtil
miş ve insanın daima. "maşaallah la kuv
vete illa billah" (Allah diledikçe; bütün güç 
ve kudret Allah'a aittir) demesi gerektiği 
ifade edilmiştir (ei-Kehf 18/39). Havkale
nin aslını teşkil eden cümlenin tamamı 
hadislerde geçmektedir. Kaynaklarda Hz. 
Peygamber'in. ezan okunurken "hay'ale"
den (hayye ale's-salah) sonra "la havle ve la 
kuwete illa billah" dediği, günahları çok 
da olsa bu zikre devam edenlerin affedi
leceği ve bu zikri cennet hazinelerinden 
bir hazine olarak nitelendirdiği bildiril
miştir (Müsned, ı, 66, 7 ı, 180; Buharl, 
"Ezan", 7; Tirmizi, "Da'avat", 58). 

İslam alimlerinin çoğunluğu, hadisler
de geçen bu cümleyi havkale şeklinde kı
saltmışlarsa da (İbnü'I-Eslr, en-Nihaye, 
"J:ıv1" md.) Cevherl ve İbn Dihye naht* 
kaidelerine göre bu kısaltmanın yanlış 
olduğunu, "havleka" şeklinde kısaltılma
sı gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Zira hav
kale "yaşlı ve zayıf bir kişinin yürüyüşü" 
manasma gelir (SüyOtl, I, 483-484). 

Havkalenin ifade ettiği manaya dair gö
rüşlerde bazı farklılıklar vardır. Ashaptan 
Abdullah b. Mes'Qd'a atfedilen bir rivaye
te göre. İbn Mes'Qd havkaleye şu anlamı 
vermiştir : "Kulun isyan halinden kurtul
ması ancak Allah'ın onu günahtan koru
masıyla mümkündür; yine kul itaat etme 
gücüne ancak Allah'ın yardımıyla kavu
şur". Daha sonraki dönemlerde havkale, 
"kainatta cereyan eden her hareket ve 
değişikliğin tamamen ilahi iradeye göre 
gerçekleştiği, varlıklara ait bütün gücün 
onlara Allah tarafından verildiği" şeklin
de daha geniş anlamlı bir terim olarak 
kullanılmıştır. Buna göre havkale kulun 
bütün işlerinde Allah'a muhtaç olduğu
nu, bütün fiilierini Allah'tan aldığı güçle 
yaptığını ve dolayısıyla her an kulluk şu
uru içinde bulunması gerektiğini ifade 
eden bir kavramdır (kulların fiilierinden 
sorumlu olması ve ilahi fiillerle beşeri fi
illerin ilişkisi hakkında bk. FİİL; KADER). 
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