HAVRAN
sinden Sa'd b. Ebu Vakkas, Said b. Müseyyeb, Beşir b. Sa'd ve Urve b. Zübeyr gibi şahıslar rivayette bulunmuştur.
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Kadın

L

sahabi.
_j

Adını Huveyle, babasının ve bazı kaynaklara göre dedesinin adın ı Malik olarak
kaydedenler, kendisinin Havle bint Hai\Jm
olduğunu söyleyenler de vardır. Hazrec
kabilesine mensup olan Havle Medine'de
müslüman oldu, hicretten sonra da Resul-i Ekrem'e biat etti. Amcasının oğlu
Evs b . Sarnit el-Ensari ile (ö . 32/652-53)
evlendi ve bu evlilikten Rebl' adlı bir çocukları doğdu. Evs b. Sam it, tanınmış sahabi Ubade b. Sarnit'in kardeşi olup Bedir ve Uhud'dan başka birçok gazvede bu-

lunmuştur.

Havle'nin, koca sı ile arasın d a ki bir anlaşmazlığın çözümü için ResUlullah'a baş
vurması üzerine Mücadile suresinin ilk
dört ayetinin nazil olması, onun Mücadile lakabı ile anılmasına (ibn Mace. "Mutaddime" , ı 3) vesile olmuştur. Havle'nin
anlattığına göre kocası Evs, iyice yaşlanıp
. geçimsiz ve biraz da dengesiz hale gelince bir gün kendisine kızarak Araplar ' ın
kesinlikle boşamak istedikleri hanımları
na söyledikleri gibi (bk. ZIHAR). "Sen bana annemin s ı rtı gibi ol" dedi ve evden
çıkıp gitti, fakat çok geçmeden geri dönüp eşiyle beraber olmak istedi. Cahiliye
devrinin bu boşama şeklinin İslam ' da da
geçerli olabileceği ihtimalini dikkate alan

Havle, hakla r ında Allah ve Resuiü bir hüküm verinceye kadar bir araya gelemeyeceklerini kocasına söyledi. Daha sonra
ResUl-i Ekrem'in huzuruna giderek olup
biteni anlattı. Bazı rivayetlere göre Evs,
aklı başına gelip söylediklerine pişman
olunca Havle onun ResUlullah 'a gidip durumu a n latmasını ve ne yapacaklarını öğ
renmesini istedi; ancak Evs Hz. Peygamber'in huzuruna çı kmaya utandığı için
hanımını gönder di. Resul-i Ekrem, Havle'ye ya şlı kocasına karşı daha anlayışlı olmasını söylemekle beraber bazı rivayetlere göre bu evliliğin bittiğini ima etti. Kocasını yalnız bırakmak istemeyen Havle
ise onun boşamaya dair bir kelime kullanmadığını belirterek bu hususta daha
kesin bir görüş bekledi ve Resulullah'ın
yanından ayrılmadı ; işin çözümü için Allah' a dua etti. Hz. Aişe ' nin anlattığına
göre Havle'nin bu sızlanışlarından dolayı
Resülullah ' ın ev halkı da üzülüp ağladı.
Diğer rivayetlerde Hz. Peygamber'in Evs'i
de yanına çağırdığı, olayı bir de ondan
dinledikten sonra kendisine bir haber
gönderineeye kadar karısından uzak durmasını tembih ettiği belirtilmektedir. Bu
arada Hz. Peygamber' e vahiy geldi : "Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a
şikayette bulunan kadının sözünü Allah
işitmiştir" diye ba ş layan ayetle daha sonraki üç ayette Havle'nin beklediği sonuç
açıklanmakta ve eşierini annelerinin vücudunun bir tarafı gibi gördüklerini belirterek çirkin bir söz söylemiş olan erkeklerin bu yaptıklarından pişman olup tekr ar eşierine dönmek istedikleri takdirde
ya bir köle azat etmeleri veya ardarda iki
ay oruç tutmaları yahut altmış fakiri doyurmaları emredilmekteydi (ei-M ücadile 58/ 1-4). Havle bu hükme çok sevinmekle beraber kocasının bu cezalardan hiçbirini ödeyecek maddi güce sahip olmadı
ğını , hatta bazı rivayet lere göre Evs'in geçimini de kendisinin sağladığını. ayrıca
oruç tutamayacağını belirtince Hz. Peygamber ona kocası adına fakiriere dağıt
ması için bir sepet hurma vereceğini bildirdi. Havle. bir o kadar hurmayı da kendisinin dağıtaeağını söyleyince Resuluilah
memnun oldu.

t ini Cenab-ı Hakk'a duyuran ve hakkında
ayetler nazil olan bu hanımdan söz etti:
sonra da kendisiyle akşama kadar konuşacak olsa bile namaz dışında hiçbir şey
için onun yanından ayrılmayacağını belirtti. Diğer bir rivayete göre Hz. ömer. Abdülkays kabilesinin reisi sahabi Carüd b.
Mualla ile birlikte giderken Havle'ye rastlayıp selam verdi. Havle, Ukaz çarşısında
elinde sopa ile koyun güttüğü günlerde
kendisine Ömercik dediklerini , daha sonra Ömer ve nihayet "emirü'l-mü'minin"
diye hitap ettiklerini söyleyerek halifeye
halka iyi muamele etmesini tavsiye etti.
Havle'yi tanımayan Carüd halifeye karşı
biraz fazla konuştuğunu ona söyleyince
Hz. Ömer Havle'yi tanıttı ve Allah'ın yedi
kat göklerin ötesinden sesini duyduğu
bir hanıma Ömer'in daha fazla kulak vermesi gerekti ğini belirtti. Havle'nin ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir.

Sahabiler. güzel konuşmasıyla da tanı
nan Havle bint Sa'lebe'ye saygı gösterirler di. Bir defasında Havle Hz. ömer'i lafa
tutmuştu . Halifeyi beklemekten sıkılan
yanındakilerden bir kişi. bir kocakarı yüzünden bu kadar adamın boşuna bekletildiğini söyleyince Hz. ömer ona, şikaye-

Doğudan Cebelidürüz. batıdan Şeria vadisi, kuzeyden Şam vadisiyle Leca platosu, güneyden Belka arazisi ve Cebeliaclün'la çevrili, sınırları kesin biçimde belirlenemeyen geniş bir bölgedir. Topraklarının bir kısmı kayalık ve engebeli olmakla birlikte hayvancılığa ve nisbeten sık sa-
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HAVRA N
yılabilecek yağışları

ile tarıma elverişlidir.
eteklerinden çıkan s u ların bir
kısmı buharlaşmakta, bir kısmı ise küçük
dereler halinde birleşerek Ürdün nehrinin kollarından Yermük'ü meydana getirmektedir.
Dağların

En eski

çağlardan

itibaren iskan gören
bilinen ilk sakinleri, milattan
önce ll. binyılın ikinci yarısında buraya gelen İbraniler'dir. Bölge daha sonra İbrani
ler'le Dımaşk (Şam) Krallığı arasında sürtüşmelere yol açtı; milattan önce VIIIVII. yüzyıllar arasında Asurlular ' ın eline
geçti ve nisbeten sakin bir dönem yaşa
dı. Asur İmparatorluğu'nun yıktimasın
dan sonra Med - Pers. arkasından da İs
kender-Selevkos devletlerinin yönetimine girdi. Milattan önce 80'1i yı lların ortalarında Güney Suriye'de Romalılar'la yaptıkları savaşları kazanan Nabatiler milattan sonra 106 yılına kadar bölgeyi ellerinde tuttular; bu tarihte onlara karşı büyük bir zafer kazanan Romalılar Havran'ı
tamamen işgal ettiler. Roma döneminde
Asuriler'in, MOseviler'in ve giderek artan
Araplar'ın oturduğu yeni köyler ve kasabalar kuruldu; Yemen 'den· gelen monofizist hıri stiyanlar da bu bölgeye yerleştirildi. Bunlardan Gassaniler. Bizans
döneminde imparatorluğun sınırlarını
İranlılar'a karşı korumakla görevlendirilmişlerdi. O yıllarda Havran sakinlerinin
büyük çoğunluğunun Hıristiyanlığı kabul
etmiş Araplar'dan oluştuğu görülmektedir.
Havran ' ın

13 (634)

yılında

Halid b. Velid kuman-

dasındaki İslam ordusunun Gassaniler'in

merkezi ve Havran'ın metropolü olan , Hz.
Muhammed'in .peygamber olmadan önce ticaret kafilesiyle iki defa gittigi Susra'yı barış yoluyla fethedince bölge müslümanların eline geçti ve ertesi yıl Dı
maşk'ın da alınmasından sonra idari ve
askeri bakımdan buraya bağlandı. Dı
maşk'ın tahıl arnbarı olan Havran Hulefa-yi Raşidln ve Emevl dönemlerinde bu
statüdekalmış ve herhangi bir ciddi kargaşalık geçirmemiştir. Abbas! döneminin başında Hablb b. Mürre ei-Mürrl isyana kalkışmışsa da Halife Ebü'I-Abbas esSeffah'ın amcası Abdullah b. Ali tarafın
dan sindirilmiştir. Abbas! yönetiminde
iken Karmatiler'in saldırılarına maruz kalan bölge daha sonra Selçuklu- Fatımi
mücadelesine sahne oldu. Haçlılar döneminde de zaman zaman savaş alanı haline geldi ve 1134'te Kudüs Kralı Fulk tarafından istila edildi. Ancak Dımaşk Atabegliği'nin başında bulunan Şemsülmü-
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IQk İsmail Haçlılar üzerine birçok sefer
düzenlemiş ve onları Havran'daki ordugahlarını dağıtmak zorunda bırakmıştı r.
Kudüs Kralı IV. Baudouin de 1182'de bölgeyi tahrip etti. İmadüddin Zengl 1140
yılında Dımaşk üzerine yaptığı sefer sıra
sında askerleriyle Havran'a çekilerek muhtemel bir Haçlı saldırısına karşı bir süre
burada beklemişti. Selahaddin-i EyyQbl
de Hittln Savaşı öncesinde 583 ( 1187) ilkbaharında ordusunu Havran bölgesinde
toplamıştı. 1244'te Harizmli beyler Havran'ın kuzeyini tahrip ettiler. Havran'a yapılan en ciddi saldırı Moğollar tarafından
gerçekleştirildi. Fakat 1259'da Mengü
Han'ın ölmesi üzerine Suriye'deki birliklerin kumandanı HülagQ başşehir Karakurum'a dönmek zorunda kaldı. Bu fır
satı iyi değerlendiren Memlükler, kazandıkları AynicaiQt zaferiyle bölgedeki Moğol istilasını sona erdirdiler ( 126oı . Muhammed b. Kalavun, Dımaşk seferi s ı ra
sında kendisine yardımcı olan Havran
halkının bu iyiliğini unutmamış, tahta çı
kınca onları gümrük vergisinden muaf
tutmuş, daha sonra halka ağır vergiler
yükleyen Dımaşk Naibi Emir Karasungur'a 710'da (1310-11ı bir mektup göndererek bu davranışından dolayı kendisini kınamış ve adamlarının halkın malına
el uzatmalarına engel olmasını istemiş
tir (Gavanime, s. 28oı . Memlükler döneminde bölge biri Havran, diğeri Beseniye
adını taşıyan iki büyük idari kısma ayrıl
mıştı; Havran'ın başşehri Busra. Beseniye'ninki ise Ezriat idi. Bu dönemde Dı
maşk'tan Gazze'ye giden posta ve hac
yolları Havran'dan geçiyor, kervanlar Susra'da konaklıyordu. Ancak XIV. yüzyıldan
itibaren bölgeye sızan Beni Rebla bedevi
kabilesi Havran'ın güvenliğini kısmen zayıflatmıştır.

1S16 yılında 1918'e kadar devam edecek olan Osmanlı yönetimi başladı ve
dört yüzyıllık bu dönem boyunca Havran
Şam'a bağlı bir idari birim olarak kald ı.
Bu dönemde Havran'ın dikkat çekici özelliklerinin başında, Şam'ın tahıl ihtiyacını
karşılamasının yanında bedevlierin ve
Dürziler'in giderek güçlendiğ i bir yer halini alması gelir. Bu arada Havran bedevilerinin gücünü gösteren en önem li
gelişme, kabile reisierinden İbn Reşld'in
1671 'de hac kervanına saldırması ve
Şam'ın önde gelen askeri simalarından
hac emlri yeniçeri Türkmen Musa'yı öldürmesidir (Muhammed ei-Muhibbl, IV,
434; M. Halil el-Muradl, ll, 63ı. Osmanlı
döneminde Havran'daki Dürzl nüfusu gi-

derek artış gösterdi. Cebelilübnan Dürzlleri arasında sürekli bir ihtilafvardı. Ma'noğulları'nın Dürzller'in Yemeni kolunu
tutmasına karşılık aslen Havran'ın bir köyünden olan ve XII. yüzyılda Vaditteym'e
yerleşen Şihil.bller'in Kaysi kolunu tutması bu ihtilafı derinleştirdi. 1697'de emirliğin Ma ' noğulları ' ndan Şihabller'e geçmesiyle iktidar desteğinden mahrum kalan Yemeni Dürzlleri Şihabller'in yönetimini kabullenmediler. 1711'de Şihil.biler
Ayn Der'a'da Yemeniler'i ağır bir yenilgiye uğratarak bölgeyi terketmelerini sağ
ladılar ve ayrılan Dürziler dağlık Leca platosuna yerleştiler. Burada XVIII. yüzyı lın
ortal arından itibaren Atraş ailesinin liderliğinde bir Dürzl yoğunlaşması oldu . Daha sonra Lübnan'da M aranı hıristiyanla
ra karşı verilen iktidar mücadelelerinde
yenilgiye uğrayan Dürziler dalga dalga
Havran'a göç ettiler. Kısa süren Mısır hakimiyeti ( 18 33- ı 840 ı sırasında da vergi
vermekten ve askere alınmaktan kaçan
Lübnan lı Dürzller Havran'a yerl eştiler. Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın oğlu İbrahim
Paşa 1837'de Havran Dürzlleri'ni askere
almaya teşebbüs etti; ancak Dürzller
ayaklanıp gönderilen görevlileri öldürdüler. O günlerde Suriye'deki Mısır yönetimini zayıflatmak isteyen Osmanlı Devleti
de Dürzller'i desteklemekteydi. Neticede
İbrahim Paşa, Lübnan'da uyguladığı silahları toplama ve askere alma politikalarını Havran'da gerçekleştiremedi. Bu
arada Fransızlar MarOniler'i, İngilizler de
Dürzller'i desteklemeye başladılar. Mayıs
1860'ta Lübnan'da patlak veren ve binlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan DürziMarOnl çatışmasında Havran Dürzlleri
Lübnan Dürzlleri'nin yardımına gittiler. Çatışma sonrasında Fuad Paşa'nın
suçluları sert bir şekilde cezalandırmaya
başlaması üzerine kaçan Dürzller yine
Havran dağlarına sığındılar. Böylece nüfusunun büyük çoğunluğu Dürzileşen
Cebelihavran CebelidürQz (Leca) adıyla
anılır oldu.
Tanzimat döneminde devletin merkeziyetçi bir yapılanmaya gitmesi ve taşra
teşkilatının yeniden düzenlenerek vilayet sisteminin kabul edilmesiyle (ı 864 ı
Cebelilübnan hariç kuzeyde Lazkiye'den
güneyde Sina çölüne kadar uzanan bölge Suriye vilayeti adı altında birleştiril
di. Havran ise CebelidürQz, Kunaytra
ve AclQn kazalarından müteşekkil , merkezi Süveyda olan bir sancak haline getirilip yine Şam ' daki vilayet idaresine bağ
landı . H avran'ın bu idari yapısı Osmanlı

HAVUZ
döneminin sonuna kadar devam
tir.

etmiş

Tanzimat sonrası merkeziyetçi dönemde Osmanlı Devleti'ni uğraştıran Suriye'deki problemli bölgelerin en önemlisi
Havran'dır. Bölgenin bedevi ve Dürzl nüfusu devletin Havran'da otoritesini duyurmasına izin vermiyordu. Bu arada nüfus tesbiti yapılacak ve sonunda askerlik
ve vergi gelecek endişesiyle okul, yol vb.
temel devlet hizmetleri dahi reddediliyordu. Hem bu direnişin kırılmasına yardımcı olmaları hem de tarıma elverişli
boş arazileri değerlendirmeleri için Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan ve Cezayir'den
gelen müslüman göçmenlerin bir kısmı
buraya yerleştirildi. Ancak Havran Dürzlleri'nin devletin otoritesini benimsernesi
kolay olmadı. 1877, 1878 ve 1879'da Cebelidürüz'da meydana gelen olaylar güçlükle yatıştırıldı ve sonunda kazanın kaymakamlığına bölgenin en güçlü Dürzl ailesi olan Atraşlar'ın lideri İbrahim Atraş getirildi (ı 883 ı. Nisbeten sakin geçen bir
on yılın ardından 1895'te Dürzller'in bazı
köylere saldırmasıyla devlet Havran'a yeniden müdahale etmek zorunda kaldı.
Uzun süren çatışmalar sonunda ertesi yıl
yeni bir anlaşmaya varıldı ve Dürzller silahlarını teslim etmeyi. askere gitmeyi,
arazilerin tapu kurallarına göre yazımını
ve vergi vermeyi kabul ettiler (Shakeeb
Salih, Xlll/2. s. 254). Buna rağmen dağ
lık bölgelerdekilerin çoğu anlaşmaya uymamaktaydı. Şam'daki Beşinci Ordu'nun
yeni müşiri Abdullah Paşa'nın kararlı ve
sert tutumu sonucu isyancıların bir kıs
mı sürgüne gönderildi, bir kısmı da hapse atıldı; böylece 1897 başında çatışma
lar sona erdirilebildi ve devlet otoritesi tesis edildi. 1900'de çıkarılan bir afla sürgündekiler yerlerine dönerken hapistekiler de serbest bırakıldı. Sürgünler arasın 
da, 1894'te İbrahim Atraş'ın ölümüyle
boşalan Cebelidürüz kaymakamlığına getirilen Şibll Atraş da vardı. Bu aftan sonra Şi bil Atraş Babıali ile ilişkilerini d üzeltmiş ve 1905'te vuku bulan ölümüne kadar kendisine düzenli maaş ödenmiştir.
Osmanlı Devleti'ne karşı son isyan 191 O
Ağustosunda meydana geldi ve hükümet sıkı yönetim ilan ederek silah taşıma
yı ve meskün mahaller arasında yer değiştirmeyi izne bağladı; halkı yatıştırmak
ve devlete karşı tutumunu yu muşatmak
amac ıyla da isyan öncesi işlenen suçlar
için genel af ilan edildi.

Devleti'nin Havran'ın güvenfazla önem vermesinin başlıca sebepleri, Şam- Medine hac yolunun buradan geçmesi ve bölgenin buğday arnbarı
olmasıdır. Havran'da güvenliği sağlama
dan Şam'dan Medine'ye giden hac kervanının korunması çok zordu. Medine yolunun en önemli konaklarından birini teş
kil eden Müzeyrib daima Dürzl ve bedevllerin tehdidi altındaydı. Bunların yanın
da Lübnan Marünlleri'nin Fransızlar'la yakınlaşmasına karşılık Havran Dürzlleri'nin İngilizler'le diyaloga girmeleri bölgedeki gelişmelere milletlerarası bir boyut
kazandırabiliyordu. Bundan dolayı Osmanlı Devleti güvenliği sağlayarakyaban
cı müdahalesine fırsat vermemeye çalı
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Havran Ekim 1918'de İngiliz kuwetleri tarafından işgal edildi. 1920'de Suriye'nin Fransızlar'a bırakllmasını kabullenemeyen Havran Dürzlleri aynı yılın temmuz ayında ve 1925 yılında ayaklandılar
ve bu isyanlar güçlükle bastırılabildi. Fransız manda yönetiminin başlamasıyla birlikte Havran'a Cebelidürüz adı altında
muhtariyet verildi; idare merkezi yine Süveyda idi. Fakat Suriyeliler buna rıza göstermediler ve 1928 Ağustosunda hazırla
dıkları anayasa taslağının 2. maddesinde Osmanlılar gibi düşünerek Suriye topraklarının bölünmez bir bütün olduğunu
belirttiler. Fransızlar, Lazkiye ve Cebelilübnan'ın yanı sıra Havran'ın da muhtariyetine karşı çıkan bu maddeyi reddettiler. Fakat daha sonraki yıllarda verilen
çetin mücadelelerin ardından 1936'da
Fransa ile Suriye arasında imzalanan anlaşma ile Havran'ın Suriye'ye iltihakı kabul edildi. Havran günümüzde, 1968'de
Süveyda'da bulunan petrol sebebiyle daha büyük bir önem taşımaktadır.
Havranl nisbesiyle anılan çok sayıda
alim ve zahid vardır. Bunlardan bazıları
şöyle sıralanabilir: İbrahim b. Eyyüb eş
Şam! el-Havranl, Ebü'l-Fazl el-Havranl,
Ziyaeddin el-Havranl, İbnü'l-Havranl, Ali
b. Sultan el-Havranl, Ebü Muhammed
Amir b. Dağaş el-Havranl, Fatıma el-Havraniyye, Muhammed b. Süleym el-Havranl, Müsa b. Ali el-Havranl. Ayrıca Havranlı olmakla beraber doğdukları köylere
nisbet edilen İbrahim en-Nevevl, İbrahim
b. Ahmed ez-Zur'l, Ahmed b. Hasan elEzral, İbn Keslr (ismail b. Ömer). Ebü Temmam et-Ta!, İbn Kayyim el-Cevziyye ve
imam Nevevi gibi çok sayıda alim vardır.
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