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HAWAT b. CÜBEYR 
(~ 0-1 wl}>) 

Ebu Salih (Ebu Abdillah) 
Hawat b. Cübeyr 

b. en-Nu'man el-Ensarl 
{ö. 40/660 -61 [?]) 

Sahabi. 
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Miladi 587 yılı civarında doğduğu anla
şılmaktadır. Uhud Gazvesi'nde Ayneyn te
pesindeki okçuların kumandanı olan Ab
dullah b. Cübeyr'in kardeşidir. Evs kabi
lesine mensup olmakla beraber bazı kay
naklarda Beni Hazrec'e nisbet edilmek
tedir. Hawat, Bedir Gazvesi'ne giderken 
Ravha (Safra) denilen yerde ayağı kırıldı
ğından ResOluilah tarafından Medine'ye 
geri gönderilmiş, bununla beraber ken
disine ganimetten pay ayrılmıştır. Daha 
sonra cereyan eden bütün gazvelere ka
tılmıştır. 

Beni Kurayza Gazvesi'nden önce henüz 
Hendek Gazvesi devam ederken Hawat, 
Hz. Peygamber tarafından Kurayzaoğul
ları hakkında bilgi toplamakla görevlen
dirildL Yahudilerin topraklarına girip ka
lelerini gözetlerneye başladı. Fakat bir ak
şam vakti yorulup uykuya daldığı sırada 
bir yahudi onu yüklenip kaleye götürdü. 
Ancak bir müslüman casusu yakaladığın ı 
haber verdiği sırada Hawat onun belin
deki baltayı çekip kendisini öldürdü. Ya
kalanmadan Medine'ye dönünce başın
dan geçen olayları Cebrail'in Resul-i Ek
rem'e haber verdiğini, müslümanların da 
bütün olup bitenleri öğrendiğini gördü 
(Vakıdl, ll , 460-461 ). Hz. Peygamber'in 
onu Beni Kurayza yahudilerine barış tek
lifiyle gönderdiği, fakat onların buna ya
naşmadıkları da belirtilmekte (ibn Ha
cer. el-Metalibü '/-'aliye, ı v. 229). Havvat 
ile birlikte Kurayzaoğulları'na giden he
yet arasında Sa'd b. Muaz. Sa'd b. Ubade 
ve Abdullah b. Revaha'nın da bulunduğu 
kaydedilmektedir. 

Sahilbilerin Hz. Peygamber ile beraber 
yaptıkları bir yolculuk sırasında Merrüz
zahran'da mala verildiği esnada bir grup 
kadını gören Havvat kılık değiştirerek on
ların arasına katıldı. O sırada çadırından 
çıkan Resul-i Ekrem kendisini farkedip 
yanına çağırdı. Başına geleceklerden kor
kan Havvat kaybolan devesini aradığını 
söyledi. Onun bu sözüne inanmış görü
nen ResOluilah daha sonra ona rastladık
ça, "Şu kaybolan deveden ne haber?" di
ye kendisine takılırdı. Bu imalı sözlerden 
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çok utanan Havvat bir defasında, müslü
man olalı beri o devenin artık hiç kaybol
madığını söyleyince Hz. Peygamber ona 
üç defa. "Allah sana merhametiyle mua
mele etsin!" diye dua etti (Heyseml, IX. 
401) 

Havvat'ın güzel sesli bir şair olduğu bi
linmektedir. Hz. Ömer'le birlikte hacca 
giderken aralarında Ebu Ubeyde b. Cer
rah ile Abdurrahman b. Avf gibi sahabile
rin de bulunduğu kafile içindeseher vak
tine kadar kendi şiirlerinden meydana 
gelen şarkılar okuduğu belirtilmektedir. 
Onun Sıffin Savaşı'nda Hz. Ali'nin safla
rında yer aldığı rivayet edilir (ibn Hacer, 
Teh?lbü 't-Teh?lb, lll , 1 7 1 ) . 

HavvatResOl-i Ekrem'den birkaç hadis 
rivayet etmiş. kendisinden de Abdurrah
man b. Ebu Leyla, Ata b. Yesar ve kendi 
oğlu Salih rivayette bulunmuştur. Haya
tının son yıllarında gözlerini kaybeden 
Havvat b. Cübeyr 40 (660-61) veya 42 
(662-63) yılında Medine'de vefat etmiş
tir. 
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HAVZ-ı KEVSER 
(}~f .9 j>y<Jf) 

Ahirette 
Hz. Muhammed'in 

ümmetiyle yanında buJuşacağı 
bildirilen havuz ve nehir. 

_j 

İslami literatürde havz, ahirette Re
sOl-i Ekrem'e tahsis edileceği bildirilen 
çok büyük bir havuzu; sözlükte "çok, pek 
çok" anlamında bir sıfat veya "ırmak" ma
nasında bir isim olan kevser de yine Re
sQiullah'a ayrılan. bütün cennet ırmakla-

rının kendisinden doğduğu büyük bir su 
kaynağını veya nehri ifade etmekte, Arap
ça'da ayrı ayrı kullanılan bu iki kelime 
Türkçe'de havz-ı kevser şeklinde bir tek 
terime dönüşmüş bulunmaktadır. 

Kur'an'da havz kelimesi geçmemekte, 
kevser ise aynı adla anılan sürede (ei
Kevser 1 08/1) bir defa zikredilmektedir. 
Tefsirlerde hadisiere dayanılarak (b k. 
Wensinck. el-Mu'cem, "J:ıvz" , "kşr" md.
leri ; Miftal:ıu künQzi's-sünne, s. 165-166) 
kevser kelimesine "Hz. Peygamber' e cen
nette bahşedilen nehir" anlamı verildiği 
gibi daha yaygın olarak kelime Resülul
lah'a lutfedilen nübüvvet, hikmet, ilim, 
çok sayıda üm m et, tevhid vb. manevi ni
metler şeklinde de yorumlanmıştır (Ta
beri. XXX, 320-325) Kevser süresinin nü
zCılüyle ilgili olarak Enes b. Malik'in riva
yet ettiği bir hadiste Resul-i Ekrem kev
seri rabbinin kendisine vaad ettiği bir ne
h ir şeklinde açıklamış, bu nehrin üzerin
de h ayrı çok olan bir havuz bulunduğunu 
ve kıyamet gününde ümmetinin oraya 
geleceğini bildirmiştir (Müsl im. "Şalat", 
5 3 ). Muhtelif rivayetlerde söz konusu n e
hir. etrafı incilerle örülmüş kubbelerle 
çevrili, suyu gümüşten beyaz, miskten 
daha hoş kokulu, baldan tatlı gibi özellik
lerle tanıtılır (mesela bk. Buhari, "Ri~al{', 
5 3). Bazı rivayetlerde ise havzın kevserin 
bir uzantısı olduğu, bu sebeple de havza 
kevser isminin verildiği, havz için kayde
dilen sıfatiarın kevser için de kullanıldığı 
belirtilir (Beyhakl. s. 92-94; ibn Hacer, Xl. 
392) Hz. Peygamber mi'racda veya uyku
da iken ya da minberde konuşurken ken
disine havz ve kevserin gösterildiğine 
dair farklı rivayetler vardır (Buhari, "Ri
~a~", 53. "Megazl" , 17 , 27. "Cena'iz:·, 73; 
Ebu DavQd , "Sünnet", 23; Tirmizi, "Tef
slr", 89). 

Havzın cennette sadece ResCılullah'a 
tahsis edilmiş bir yer olduğu kabul edil
mekle birlikte kıyamet gününde diğer 
peygamberlerin de havuzlarının buluna
cağını, onların havzın başına gelecek üm
metlerinin çokluğu ile övüneceklerini, Hz. 
Peygamber'in de kendi havzına gelecek 
ümmetinin diğerlerininkinden fazla ola
cağını ümit ettiğini haber veren rivayet
ler de bulunmaktadır (Tirmizi. "Şıfatü '1-
~ıyame", 14; Taberani. VII , 212). 

Her ne kadar Ebu Hüreyre'den gelen 
bir rivayette Resul-i Ekrem'in evi ile min
beri arasında cennet bahçelerinden bir 
bahçenin yer aldığı, minberinin havz üze
rinde bulunduğu belirtilmekteyse de (Bu
hari. "Ri~a~", 53, "Şalat fı rnescidi Mek-


