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HAVIAN (Beni Havlan) 
L.:ıY~~) 

Kahtaniler'e mensup 
Arap kabilesi . 

_j 

Kahtanller'den Kehlanller'in bir kolu 

olan kabile, adını Havlan (Fekl) b. Amr b. 
Malik b. Haris b. Mürre b. Üded b. Zeyd 
b. Yeşcüb b. Arlb b. Zeyd b. Kehlan b. Se
be b. Yeşcüb'den alır. Üded b. Zeyd'e iza

fe edilmesi sebebiyle Havlanü Üded diye 
de anılan bu kabile, aynı adı taşıyan ve 
nesepçe yine Sebeb. Yeşcüb'den gelen 
Havlanü Kudaa'dan (Havıanü Sa' de) ayrı
lır. Kabile, San'a ve Me'rib arasında Ye
men'in tahıl arnbarı sayılabilecek geniş 
mümbit arazilere sahipti ve San'a'nın do
ğusunda yer alan yüksek dağlık arazide 
oturmasından dolayı Havlanü'l-aliye adıy-

XVI. yüzyılda Yemen'in fethi sırasında Havlan Kalesi'ni gös
teren bir minyatür (Tarih-i Feth-i Yemen, iü Ktp., TY, nr. 

6045, vr. 170•) 

la da anılıyordu; nitekim bir hadiste bu 
isimle zikredilmiştir (Hem dan!, Şıfatü Ce
zlreti'l-'Arab, s. 235). 

Tanrı Ammuenes'e (Umyanis) tapan 
Havlanller, 1 O. yılın Şaban ayında (Kasım 
631) topluca müslüman olduktan sonra 
Medine'ye on kişilik bir heyet göndere
rek Hz. Peygamber' e İslamiyet'i kabul et
tiklerini bildirdiler ve kendilerine dini hü
kümlerin öğretilmesini istediler. ResOlul
lah, heyete islam'ın temel esasları ile he
la! ve haramları açıkladı; ayrıca sözünde 
durmayı, emaneti yerine getirmeyi. kom
şulara iyi davranmayı ve hiç kimseye zu
lüm yapmamayı tavsiye etti. Medine'de 
birkaç gün kalan ve Remle bint Haris'in 
evinde ağırlanan heyet mensupları Hz. 
Peygamber tarafından verilen hediyeler
le birlikte ülkelerine döndüler ve ilk iş ola
rak tanrı Ammuenes'in putunu kırıp ta
pınağını yıktıktan sonra öğrendikleri is
lami bilgileri kabilelerine aktardılar. 

Havlan ve Seelle kabilelerinin zekatla
rını toplamak üzere Resul-i Ekrem Ebu 
Süfyan'ı görevlendirmişti. Belazürl. Hav
lanller'in Hz. Ebu Bekir döneminde din-

HAVLANT, EbO Bekir 

BİBLİYOGRAFYA : 
İbnü'I-Kelbi. Kittibü'l-Esnam, s. 44; İbn Sa'd, 

et-Tabakat, ı , 324; Belazüri, Ensab, ı, 530; 
a.mlf., Fütal_ı (Rıdvan). s. 109-112; İbn Düreyd, 
el-İştikak, s. 380; İbn Abdürabbih, el-'İkdü'l-fe
rfd, lll, 403; Hemdani, Şı{atü Cezfreti'l-'Arab, 
Riyad 1397/1977, s. 160, 162, 163,235,239, 
248-250, 266, 350, 351 ; a.mlf., el-İklil (nşr. 
Muhibbüddin el-Hatlb), Beyrut 1987 , X, 28; İbn 
Hazm. Cemhere, s. 418; Sem'ani. el-Ensab (nşr 
M. Emin Deme). Beyrut 1400/1980, V, 211-213; 
Yaküt, Mu'cemü'l-büldan, II, 407; ibnü'I-Esir, 
el-Lübii.b, I, 4 72; Nüveyri, Nihayetü '1-ereb, ll, 
303; İbn Seyyidünnas, 'Uyünü '1-eşer, ll, 253-
254; İbn Kayyim ei-Cevziyye, Zadü'l-me'ad, lll, 
662-663; İbn Kesir, es-Sfre, IV, 179; Kalkaşendi, 
~ala'idü 'l-cüman (nşr. İbrahim el-Ebyari). Bey
rut 1402/1982, s. ı Ol; a.mlf .. Nihayetü '1-ereb, 
Beyrut 1405/1984, s. 231;a.mlf .. Şubl_ıu'l-a'şa, 
Kahire 1383/1963, I, 326; Nüreddin ei-Halebi, 
İnsanü'l-'uyün, Beyrut, ts. (Darü'l-ma 'rife), lll , 
274-275; Ahmed b. Zeyni Dahlan, es-Sfretü'n
nebeuiyye, Beyrut, ts. (Darü'l - ma·rıfe) , ll, 160-
161; Köksal, İslam Tarihi (Medine). X, 58-61; 
Ömer Rıza Kehhale, Mu'cemü kaba'ili'l-'Arab, 
Beyrut 1402/1982, 1, 365-366; Mustafa Fayda, 
İslamiyelin Güney Arabistan'a Yayı/ışı, An
kara 1982, s. 113-114, 117;A. Grohmann. "Hav
lan", İA , V/1, s. 377-378; a.mlf. -A. K. lrvine, 
"Khawlan", EJ2 (İng . ). IV, 1134-1135; Hakkı 
Dursun Yıldız, "Arap", DİA, lll , 324 ışemaı . 

!il KASIM KIRBlYlK 

den çıktıklarınıveYa'la b. Ümeyye ile yap- 1 

tıkları savaşta (ı 1/632) yenildikten son-
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(~Y#f _f:!~l) 
ra (başka bir rivayete göre savaşmadan) 
zekat vermeyi kabul ederek tekrar is
lam'a döndüklerini söylemektedir (Fü-

tü/J, s. 109, ı 12). Havlanü Kudaa toprak-
ları ise Hz. Ömer devrinde Necran valisi 
olan Ya'la b. Ümeyye tarafından fethedil
miştir (634 veya 635) Havlanller'in çoğu 
islami fetihler sırasında Suriye, Mısır ve 
Endülüs'e kadar gitmiş ve oralara yerleş
mişlerdir; mesela Ebu Müslim el-Havla
nl'nin soyundan gelen Necihoğulları İlbl
re'de (Eıvira) oturuyorlardı (İbn Hazm, s. 
418) . Bugün ise sadece Yemen'de yaşa
dıkları. Yemen dışındakilerin başka kabi
lelere karışarak neseplerini kaybettikleri 
bilinmektedir. 

Sahabi Süfyan b. Vehb, tabiln nesiinin 
büyüklerinden Ebu Müslim el-Havlanl, 

Ebu İdrls el-Havlanl. Semh b. Malik, Mı 
sır Kadısı Abdurrahman b. Huceyre, el
Cezlre asıllı Kurtubalı alim Ebu Abdülha
mld İshak b. Kasım b. Semüre, Kurtubalı 
muhaddis Ömer b. Abdülmelik b. Süley
man, zahid, muhaddis ve fıkıh alimi Ab
dullah b. Tavus b. Keysan, Kayrevan müf
tüsü Maliki fakihi Ebu Bekir el-Havlanl. 
Ebü'l-Kasım Abdüssamed b. Ahmed bu 
iki kabileden çıkan başlıca zahid ve alim
lerdir. 
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Ebu Bekir Ahmed 
b. Abdirrahman b. Abdiilah 

el-Havlan! el-Kayrevanı 
(ö . 432/1041) 

Maliki hukukçusu. 
_j 

Kayrevan'da doğdu. Kuzey Afrika'da 
bulunan Arap kökenli Havlan kabilesine 
mensuptur. 377 (987) yılında tahsil için 
Mısır'a gitti. İbn Ebu Zeyd, Ebü'l-Hasan 
el-Kabisl. İbn Ahi Hişam. Ebu Muham
med b. Halid es-Sus!, Ebu Bekir Muham-
med en-Naan. Ebü'l-Kasım Abdurrah-

man el-CevherT. Ebu Yahya b. Eşec ve 
Ebu ömer el-Bad gibi İfrlkıye, M ısır ve 
Endülüslü alimlerden ders aldı. İbnü'l-
Mewaz'ın Maliki fıkhına dair eseri el
Mevvaziyye'yi ezbere bilen HavlanT. yi
ne mezhebin klasiklerinden olup dersle
rinde okuttuğu el-Müdevvenetü'l-küb
ra'nın bütün inceliklerine vakıftı. 

Hayatını eğitim ve öğretime vakfeden 
Havlanl'nin yetiştirdiği 1 OO'ü aşkın öğren
ci arasında Ebü'l-Kasım İbn Muhriz, Ebu 
Hafs el-Attar, Ebu Hafs ömer b. Taybun, 
Ebü't-Tayyib Abdülmün'im b. Muham
med el -Kindl. Ebu İshak et-Tu n isi. Ebu 
Bekir b. Muhammed el-Malik!, Ebü'I-Ka
sım es-Süyurl, Ebu Ca'fer Ahmed es-Sa-
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defi, EbG Abdullah Muhammed b. Ah
med el-Bad gibi Afrika, Endülüs ve Sicil
yalı alimler bulunmaktadır. 

. Yaşadığı dönemde EbG İmran ei-Fasl 
ile birlikte Kayrevan'da Maliki mezhebi
nin en önemli şahsiyeti olan H aviani ayrı
ca edebiyat ve nahivle de meşgul oldu. 
Zlrl Sultanı Muiz b. Badls'in her iki alimi 
zaman zaman hHzuruna davet ederek . 
iiml münazaralarda bulunduğu. bazan 
da siyasi tartışmalar yaptığı rivayet edil
mekte. Havlanl'nin sultanın hoşuna git
meyeceğini bildiği halde doğruları söyle
mekten çekinmedigi kaydedilmektedir. 

Kaynaklarda eser verdiğine dair her
hangi bir bilgiye rastlanmayan Havlanl27 
Şevval 432 (30 Haziran 1 041) tarihinde 
Kayrevan'da vefat etti ve Babü TGnis 
Mezarlığı'na defnedildi. Ölümünden son
ra Haretü'I-Garanita mahallesinde şehir 
surlarına yakın bir yere onun adını taşı

yan bir cami inşa edilmiş, kabri de ziya
retgah haline gelmiştir. 
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HAVIANi, Ebii İdris 
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(bk. EBÜ İDRİS el-HAVı.ANI). 
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HAVIANi, Ebfi ·Müslim 

ı 
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(bk. EBÜ MÜSLİM e l-HAVLANI). 
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ı ı 
HAVLE hint EZVER 

()~_;:Yı .::..:., ~~) 

Havle bint Malik (ei-Ezver) 
b. Evs ei-Esediyye 

Suriye'nin fethinde bulunduğu 
rivayet edilen 

L 
kadın kahraman ve şair. 

_j 

Babası "Ezver" (eğri boyun lu) lakabıy
la tanındığı için Havle bint Ezver diye bi
linir. Kendisi gibi şair ve cengaver olan 
kardeşi sahabi Dırar b. Ezver ile beraber 
Suriye'de fetih hareketlerine katılarak 
kahramanlıklar göstermiştir. 
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Vakıdl'ye nisbet edilen Fütıll;ıu'ş-Şô.m 
adlı esere göre Havle. Ecnadeyn Savaşı'n

dan ( 13/634) önce Rumlar'la yapılan mu
harebelerden birinde Dırar'ın esir düştü

ğünü öğrenince onu kurtarmaya gitti ve 
tek başına birçok Rum askerini öldürdü. 
Havle'nin bu kahramanlığını gören Halid 
b. Velid, önde Havle olmak üzere bera
berindeki süvari birliğiyle Verdan'ın em
rindeki Rumlar'a karşı tekrar hücuma ge~ 

çerek onlara ağır kayıplar verdirdi. Ver
dan'ın oğlu Hemdan'ı öldüren Dırar' ı kur
tarmak amacıyla Halid b. Velid tarafın
dan görevlendirilen Rafi' b. Umeyre'nin 
emrindeki süvari birliğinde Havle de bu
lunuyordu. 

Havle. SehGra Vak'ası'nda Afra bi nt O ı
far, Ümmü Eban bint Atebe, Selerne 
b int Zira'. Lübna b int Hazim. MezrGa 
bint Arnlük ve Selerne bint Nu'man gibi 
kadınlarla birlikte esir düştü. Havle'nin 
konuşmalarıyla harekete geçen esirler, 
ellerinde çadır direğ i ve kazıklarından 
başka silah bulunmadığı halde cesaretle 
çarpıştılar. Halid b. Velid, Dırar b. Ezver 
ve beraberindekilerin de yardımıyla Rum
lar'ın elinden kurtulmayı başardılar. Va
kıdl'nin rivayetine göre kadınlar bu olay
da otuz Rum süvariyi öldürmüşlerdi (Fü

taf:ıu'ş-Şam, ı. 53). 

Fütıl]Ju'ş-Şô.m dışındaki ilk kaynaklar
da adına rastlanmayan ve hayatının da~ 
ha sonraki yılları hakkında bilgi bulun
mayan Havle'nin Hz. Osman'ın hilafeti
nin (644-656) sonlarında öldüğü tahmin 
edilmektedir. Havle, kuvveti ve cesareti 
yanında güzel ve fasih konuşan bir şair 
olarak da meşhurdu. Katıldığı savaşlarla 
ilgili şiir l er söylediği gibi ayrıca kardeş i 

Dırar içiiı şiir yazmıştır. Fikri ei-Cezzar, 
Vakıdl'ye nisbetinin kesinlikle doğru ol
madığını söylediği Fütıl]Ju'ş-Şô.m 'dan 

başka kaynaklarda adının zikredilmeme
sinden dolayı Havle'nin hayall bir şahsi

yet olduğunu ileri sürer. Ahmed Şevki ei
Fencerl, ljavle bint el-Ezver eş -şa]Jô.

biyyetü'l-fô.rise (Küveyt 1395/1975) adıy

la bir tiyatro eseri yazmıştır. 
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HAVLE hint HAKIM 
( ~.::..:.; ~_,.> ) 

Ümmü Şerik Havle bint Hakim 
b. Ümeyye es-Sülemiyye 

Kadın sahabi. 
_j 

Mekke'de doğdu. Adının Huveyle oldu
ğu da kaydedilmektedir. İslamiyet'i ilk ka
bul edenlerden biri olan Havle, Hz. Pey
gamber'in sevdiği sahabilerden Osman 
b. Maz'Gn ile evlendi. Daha sonra Medi
ne'ye hicret etti. Kocasının i badete çok 
düşkün olması sebebiyle kendisiyle ilgi
lenmediğinden Havle'nin de giyimine 
önem vermediğ i, Hz. Aişe'nin onun üzün
tüsünü öğrenip durumu ResGl-i Ekrem' e 
bildirmesi üzerine ResGiullah'ın Osman 
b. Maz'Gn'a her hususta ölçülü olma koc 
nusunda kendisini örnek almasını tavsi
ye ettiği bilinmektedir. 

Mehrini bağışladığını belirterek ResGl-i 
Ekrem'e ev!enme teklif etme yolunu (Bu
har!, "Nikal)" , 29) ilk defa onun açtığı 
söylenmekte ve bu teklifi hicretin ikinci 
yılında eşinin ölümünden sonra yaptığı 
sanılmaktadır. Onun bu arzusunu rahat 
bir şekilde ResGlullah'a bildirmesini Hz. 
Aişe çok yad ırgamış. bunun üzerine bu 
tür teklifierin yapılmasında sakınca bu
lunmadığ ını bildiren ayet nazil olmuştur 
(ei-Ahzab 33/50) . Hz. Peygamber'in Hav
le ile evlendiği, fakat hanımlarından dile
diğini bırakabileceğine dair ayet gelince 
(ei-Ahzab 33/5 I) kendisini bıraktığı da ri
vayet edilmiştir. Bazı kaynaklarda Havle'
nin ResGl-i Ekrem'e hizmet ettiği ve on
dan, Taif 'e sefer düzenleyip orayı fethe
decek olursa meşhur Badiye bint Gay
lan ' ın veya Faria bint Akli' in takılarıyla 
süs eşyalarını kendisine vermesini istedi
ği, ancak ResGiullah'ın ona Taif'in fethini 
düşünmediğini söylediği belirtilmekte
dir. Hz. Ömer'in şehid edild iği gün Havle'
nin rüyasında bir horozun halifeyi üç de
fa gagaladığını gördüğü, bunu halifeye 
bir suikast düzenleneceği şeklinde tabir 
ederek durumu kendisine bildirdiği de ri
vayet edilmektedir (İbn Şebbe, lll, 890). 

Havle'nin ne zaman vefat ettiği bilin
memektedir. Faziletli bir kadın olarak anı
lan Havle'nin dini konuları ·sorup öğren
me hususunda hiç çekinmediği, hatta rü
yasında ihtilam olan bir kadının ne yap
ması gerektiğini ResGl-i Ekrem'e sordu
ğu belirtilmektedir. Havle ResGiullah'tan 
on beş hadis rivayet etmiş , bunlar Şa
]Jil;ı-i Müslim ile İ bn Mace, Tirmizi ve Ne
sal'nin sünenlerinde yer almıştır. Kendi- . 


