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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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Vakıdi. ei-Megazi, ll , 460-462; ibn Hişam. es
Sire2, ll , 346; lll, 232-233; ibn Sa'd, et-Tabakat, 
lll , 477-478; Buhari. et-Taril;u'l-kebir, lll , 216-
217; İbn Şe b be, Tari!; u '1-Medineti'l-münevve
re, lll , 791-792; ibn Kuteybe, ei-Ma'ari{(Ukka
şe). s. 159, 327; ibn Ebü Hatim, ei-CerJ:ı ve't
ta'dil, lll , 392; ibn Hazm, Cemhere, s. 336-337; 
ibn Abdülber. ei-İsti'ab, ı, 442-448; Meydani. 
Mecma'u '1-emştil (Abdülham1d). 1, 376-377; ib
nü'I -Esir. Üsdü'l-gabe, ll, 148-149; Zehebi, A'la
mü'n-nübela', ll, 329-330; a.mlf., Taril;u'l-is
lam: 'A/:ıdü '1-/;ulefa'i 'r-raşidin, s. 618-620; 
Heysemi. Mecma'u'z-zeva'id, IX, 401; ibn Ha
cer. ei-İşabe (Bicav1). ll , 346-348; a.mlf .. Teh?i
bü ' t-Teh?ib, lll , 171; a.mlf .. ei-Metalibü '/-'ali
ye, IV, 229 ; HazreeL /julaşatü Te?;hib, s. 1 08; 
ibnü'l-imad, Şe?;ertit, 1, 48; Mehmed Zihni. Me
şahirü 'n-nisa, istanbul 1294, 1, 221 -222; Kök
sal, islam Tarihi (Medine). V, 239-241; Abdül
hay ei-Kettani. et-Teratibü'l-idariyye (Özel). ll , 
355; lll, 166-167. r:o.ı 

ıi®ıı M. YAŞAR KANDEMİR 

L 

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-



ke ve 'l-Medine", 5, "Feza'ilü 'l -Medine", 
12, " İ'tişam" , 16: Baki b. Mahled, s. 81 -
82 ) bunun, söz konusu mahallin manevi 
değerini ima eden ve Medine'de oturma
ya özendirme amacı taşıyan bir açıklama 
olduğu söylenmektedir (ibn Hace r, Xl, 
40 1-402). 

Kare şeklinde olduğu belirtilen havzın 
(Müslim, "Feza'il ", 27: ibn Eb u Asım, 11. 
33 4) kenar uzunluğu hakkında mesela 
Kabe ile Beytülmakdis, Hacerülesved ile 
Küfe, Medine ile San'a, Cerba ile Ezruh, 
Aden ile Umman. ayrıca Eyle ile Aden, 
San'a, Cuhfe, Umman veya Mekke arasın
daki mesafe kadar olduğu yönünde farklı 
rivayetler mevcuttur. Bundan başka , ravi 
tarafından Cerba ile Ezruh arasında ya
ya yürüyüşüyle üç günlük bir mesafenin 
bulunduğu belirtilirken bazı rivayetler
de havz kenarının bir aylık mesafe kadar 
uzun olduğu kaydedilmektedir (Müslim, 
"Feza'il" , 27, 34: Tirmizi, "Ş ıfatü ' l - 19ya

me", 15) . 

Havzın kenar uzunluğuyla ilgili farklı 
hadislerin bir sıkıntı meydana getirebile
ceği düşüncesine karşı Kurtubl, Hz. Pey
gamber'in bu konuda ashabıyla birçok 
defa konuştuğunu ve her defasında hi
tap ettiği toplumun havzın ölçüsünü ko
layca algılayabilmesi için onların bildiği 
yerleri. mesela Şamlılar için Ezruh ile Cer
ba'yı, Yemenliler için San'a ile Aden'i ör
nek gösterdiğini, aynı şekilde kenar uzun
luğu için belirtilen zamanın bazan bir ay, 
bazan da üç gün olarak zikredilmesinden 
maksadın, çeşitli seviyedeki dinleyicileri
nin anlayış kabiliyetine göre onun büyük
lüğü hakkında bir fikir vermek olduğunu 
söylemektedir (et· Te?kire fi af:ıua li '1-meu
ta, s. 349-350) Kadi İyaz ve Nevevi gibi 
alimler de benzer açıklamalar yapmakta
dır (ibn Hacer, Xl, 397-398) Ancak riva
yetlerde havzın kenar uzunluğu için ör
nek gösterilen farklı mekanlardan bir kıs
mının bazı raviler tarafından hata yoluy
la veya ifade arasına sokuşturularak (id
rac) nakledildiği, bu sebeple söz konusu 
rivayetlerin sıhhat durumunun tartışmalı 
olduğu da gözden uzak tutulmamalıdır. 
Mesela havzın kenar uzunluğunu anlat
mak üzere oldukça uzak mesafeler gös
teren rivayetler dikkate alındığında bu 
uzaklığın Cerba ile Ezruh arası kadar ol
duğunu bildiren rivayetin (Buharl. "Ri-
15a~", 53: Müslim, "Feza'il", 34-35) izahı 
güçleşmektedir. Özellikle bu son rivayet
te Cerba ile Ezruh arasındaki mesafenin 
yaya yürüyüşüyle üç gün sürdüğü belir
tilmiş olup gerçekte de bu iki mahal Şam 

yöresinde birbirine yakın iki köydür (La
li kal, lll, 111 7; ibn Hacer, Xl , 398 ). Küfe 
ile Hacerülesved örneğinde ise (Tirmi zi, 
"Ş ıfatü ' l-~ıyame", 15) Küfe'nin Hz. Pey
gamber zamanında henüz kurulmadığı 
gerçeği göz önüne alındığ ı takdirde bu 

haberin asılsız olduğu ortaya çıkar. 

Hadislerde havzın suyunun sütten (ba

z ı rivayetlerde gümüşten veya karda n; bk. 
Müslim , "Feza'il" , 27) beyaz, kardan so
ğuk, köpükten (veya kaymaktan) yumu
şak, kokusunun miskten güzel, altın ve 
gümüşten olan bardak sayısının ise gök
teki yıldızlar kadar olduğu , altın ve gü
müşten kanalları bulunduğu, su yolların
da inciler olduğu, türlü türlü meyveleri 
olan altın dallı ağacının bulunduğu ve su
yundan içenin ebedl olarak susamayaca

ğı , yüzünün ebediyen kararmayacağı şek
linde rivayetler yer almaktadır. 

Havzın başına ilk gelecek kişilerin nite
likleri hakkında farklı rivayetler mevcut

tur. Bazılarına göre bunlar dünyada sıkın
tılı bir hayat geçirmiş olan fakir muhacir
lerdir (Tirmizi. "Şıfatü'l-19yame", 15: ibn 

Ebü Asım , ll . 348; Kurtubl, s. 35 1) Diğer 
rivayetlere göre ise havzın başına ilk ge
lecek insanlar en sar topluluğu ile ( Buha
r! , "Fiten", 2) Kur'an ve Sünnet' e bağlı 

olanlar (ibn Ebu As ım, ll , 350-35 1, Ab
dülkadir b. Muhammed Ata Süfl. s. 137) 
veya Ehl-i beyt'i sevenlerdir ( ibn EbO 

As ım , ll , 348). Ancak Ehl-i beyt ile ilgili 
rivayetin uydurma olduğu belirtilmiş

tir (a.y.) . 

Havz ve kevser hadislerinde ResGl-i Ek
rem 'in bazı insanları havzın başından 
uzaklaştıracağına dair bilgiler de yer alır. 
Bu kişileri, Hz. Peygamber'i görüp de 
onun "ashabım" veya "ümmetim" nitele

mesine nail olmalarına rağmen vefatın
dan sonra dinden dönenler. ResOl-i Ek
rem'in yüzlerinde abctest nurları görüp 

havzın başına çağırdığı halde kendisine. 
"Onların senden sonra neler yaptıklarını 

(dinden ç ı ktıklarını ) bilmiyorsun" deni
lerek yaklaşmalarına izin verilmeyecek 
olanlar. toplumda fitne ve fesat çıkaran

lar. ResGlullah'ın sünnetinden yüz çevirip 
tövbe etmeden ölenler şeklinde gruplan

dırmak mümkündür. Bu gruplar içinde 
ResGlullah ' ın "ashabım" veya "ümmetim" 
dediği insanlardan bahseden rivayetler 

çoğunlukta olup esasta manayı değiştir
meyecek farklı lafızlarla nakledilmekte
dir. İlgili rivayetlerin bir arada değerlen
dirilmesinden şöyle bir sonuç çıkmak-
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tadır: Hz. Peygamber. mahşer gününde 
herkesten önce geleceği havzın başında 
ümmetini beklerken dünyada tanıdığı ve 
sohbet ettiği bazı insanların cehenneme 
doğru götürüldüğünü görecek. onları 
"ashabım" veya "ümmetim" diyerek ya
nına çağıracak. ancak görevli bir melek 
yaklaşmalarına izin vermeyecek. ResGl-i 
Ekrem bunun sebebini sorduğunda me
lek veya bizzat Allah Teala ona. kendisi
nin vefatından sonra onların birtakım kö
tülüklere saptıklarını. yıkıcı faaliyetlere 
giriştiklerini. nihayet bu kişilerin irtidad 
ettiklerini haber verecektir. Bunun üze
rine ResGlullah. "Aralarında bulunduğum 
sürece ben de onların üzerine gözetleyici 
idim; beni vefat ettirince artık onların 
üzerine gözetleyici yalnız sen oldun" (el
Maide 5/ 11 7) mealindeki ayeti okuyacak 
ve bu kişilerin havza yaklaşmalarına izin 
vermeyecektir (Buhar!, "Fiten", ı , "Ri
~a~". 45, 53, "Tefsir", 5/ 14, 21/2, "Müsa
\5at", 10, "Enbiya'", 48: Müsli m, "Taba
re", 37, 39. "Şalat", 53, "Feza'il" , 26-29. 

32. 38. 40: ibn Ma ce. "Zühd" . 36. "Mena
sik", 76). 

İslam alimleri. bu rivayetlerde bilhas
sa "ashabım" nitelemesiyle zikredilen ki
şilerin kimler olabileceğine dair değişik 
yorumlar getirmişlerdir. Bu yorumlarda 
onların Hz. Peygamber'in vefatından son
ra Ebü Bekir döneminde irtidad edenler. 
münafıklar. büyük günah işleyenler. bid
'at çıkaranlar ve zalimler olabileceği be
lirtilmiş. ancak irtidad etmediği halde 
büyük günah işleyenierin daha sonra şe
faate nail olabilecekleri ifade edilmiştir 
(Kurtubl, s. 352-353: Kirmanl. XXIV. 146: 
ibn Hacer, XIII , 3; Ayni, XX, 59; Kastall a
nl. X, 167-168) Hattabl. Hz. Ebü Bekir 

döneminde irtidad edenlerin dinden ta
mamıyla çıkanlar ve namazı kabul etmek
le beraber zekatı reddedenler olmak üze
re iki gruba ayrıldığını (Me'alimü 's-sünen, 

ı ı , 3-5), bunlar arasında sahabeden hiç 

kimsenin bulunmadığını . esasen bu kişi
lerin dinden nasibini alamamış kaba ve 
cahil bedevilerden oluştuğunu. dolayısıy

la bu hadislerden hareketle meşhur sa
habllerin tenkit edilmesinin doğru olma

dığını söylemektedir (K irmanl. XXIII , 36: 
ibn Hace r, VIII, 230: Xl, 324; Ayni, X IX. 
68) Bazı alimler ise bu rivayetlerde SÖZ 

konusu edilen i rtidadın İslam'dan dön
mek anlamına değil istikametten ayrıl
mak, kötü amel işiemek manasma alına
bileceğini ve bu tür ifadelerle isyankar 
müminlerin kastedilmiş olabileceğini ile-
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ri sürerler (Kirmani, XXIII, 36; ibn Hacer. 
Xl, 324; Kastallani. IX. 306). Bazı açıkla

malara göre hadislerde geçen "usayhabl" 
(ashapçığım) tabiri onların sayısının azlığı
na (ibn Hacer, VIII, 230; Xl, 324). "ümme
ti" (ümmetim) tabiri. kendilerine İslam 
tebliğ edildiği halde onu kabul etmeyen 
bir topluluk olduklarına (a.g.e., XI. 324; 

Ayni, XIX, 68 ; Kastallani, IX. 305), "süh
kan sühkan" (uzaklaşın uzaklaşın) ifadesi 
ise onların hallerinin Hz. Peygamber'e 
gizli kaldığına delalet eder; zira bunlar 
İslamiyet'i kabul eden topluluktan ol
salardı Resul-i Ekrem hayatta iken hal
lerini arnellerinden anlayabilirdi. Ancak 
Enes b. Malik ile Ebu Hüreyre'den gelen 
rivayetlerde yer alan. Hz. Peygamber'in. 
"Ben onları tanırım. onlar da beni tanır" 
şeklindeki beyanı bu iddiayı zayıflatmak
tadır (Nevevi, lll , 137; ibn Hacer, Xl, 324; 

Ayn'i, XIX, 68; krş. ibn Kuteybe, s. 13, 

217-219) 

Söz konusu rivayette kendilerinden bah
sedilen kişilerin ashaptan olduğunu be
lirten ya da bu hususta görüş bildirme
nin isabetli olmayacağını düşünen alim
ler de vardır. Mesela Şafii. imam Malik'in 
el-Muvatta' adlı eserinin öneminden 
bahsederken Malik'in. kitabında ahba
ra ve başkalarının kitaplarında yer almış 
metruk hadisiere yer vermediğini . bu
na rağmen içinde sahabenin zikredildiği 
havz hadisini kitabına aldığını söylemiş
tir (Zürkani, ı, 65). Şafii'nin bu değerlen
dirmesinden. onun da hadiste söz konu
su edilen kişileri saha be olarak yorumla
dığı ve bu hadisi metruk kabul ettiği an
laşılabilir (krş. M. Zekeriyya Kandehlevi, 
ı, 225-226). Hatta imam Malik'in bilinme
yen bir sebepten dolayı bu hadisi el-Mu
vatta'ında kaydetmek istemediği de söy
lenir (Zürkani, ı. 65; M. Zekeriyya Kandeh
levi, ı. 226) Nuaym b. Hammad da kul
landığı bab başlıkları ve kaydettiği ha
dislerde, bu rivayetlerde bahsedilen ki
şilerin siyasi fitneler esnasında kıtale ka
rışan ashap olduğu görüşünü benimse
diği izlenimini vermektedir ( el.Piten, s. 
78-97) 

Şii alimleri yukarıdaki rivayetlerde "as
hap" olarak ifade edilen kişileri, Hz. Pey
gamber'den sonra imameti yegane hak 
sahibi olan Hz. Ali'ye vermemek, ayrıca 
Cemel Vak'ası ile birlikte ortaya çıkan ha
diselerde ona karşı cephe almak suretiy
le irtidad eden saha be şeklinde yorumla
maktadırlar. Hatta bu tür hadislerin. Hz. 
Muhammed'in ölümü halinde gerisin 
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geri küfre dönülmemesini emreden Al-i 
İmran sOresinin 144. ayetine de uygun 
olduğunu söylerler (mesela bk. ibn Şa
zan en-NisabGrl, s. 232-234; ibn Ebu Zey
neb , Kitabü'l-Gaybe, s. 30 ; a.mlf., Gay
bet-i Nu'mani, s. 73-74). Ayrıca bu riva- · 
yetlerin manen mütevatir olduğunu, Ehl-i 
sünnet'in hem bu tür haberleri rivayet 
edip hem de sahabenin tamamını "udul" 
kabul ederek çelişkiye düştüklerini. bu
nun için de söz konusu rivayetleri ayrılık
çı grup addettikleri Rafiz'iler aleyhine kul
landıklarını kaydederler (Meclisi, XXVIII, 
36; Abdülkadir b. Muhammed Ata SGf'i, 
S. 24). Şii alimleri, Hz. Peygamber'in ve
fatından sonra ashabın önemli bir kısmı
nın irtidad edeceği yönündeki iddialarını 
Resulullah'a nisbet ettikleri bir rüya ile 
de desteklemeye çalışırlar (Küleyni, VIII, 
345) Onların. bu rivayeti. birkaçı dışında 
ashabın tamamını tekfiretmek için de
lil olarak kullanmalarının aşırı derecede 
bir tarafgirlik ve zoraki bir te'vil olduğu 
açıktır. Bu tutumları ayrıca bu alimierin 
ashap aleyhine asılsız haberler uydur
muş olabileceklerini de akla getirmek
tedir. 

Kendilerine "ashap" sıfatı verilen bazı 
kişilerin havzdan uzaklaştırılacağına dair 
rivayetler meşhur itikadi İslam mezhep
leri tarafından da ele alınarak Kur'an'a, 
sahih hadisiere ve tarihi olaylara uygun
luğu gibi yönlerden metin tenkidine tabi 
tutulmuştur. Ancak söz konusu hadisin 
metninde önemli bir çelişki bulunduğu 
halde bütün rivayetleriyle değerlendiril
mesine rağmen bu çelişkiye işaret eden 
bir alime rastlanmamıştır. Şöyle ki hadis
te. bir taraftan Hz. Peygamber'in havzın 
başından kovulacakların kendisinden son
ra neler yaptıklarını bilmediği ifade edi
lirken diğer taraftan onun kıyametten 
önce bu grupların irtidad edeceklerini 
veya birtakım fitneler çıkaracaklarını söy
lediği haber verilmektedir. Bu husus be
lirtilen rivayetin sıhhati konusunda ciddi 
bir kuşku doğurmaktadır (havz hadisiy
le ilgi li geniş açıklama için bk. Ertürk, s. 
223-291) . 

Cennetteki havz ve kevserin özellikle
riyle ilgili ayrıntılı bilgilerin genellikle Ki
tab- ı Mukaddes'ten alındığını ileri süren 
Wensinck'in delil olarak zikrettiği tek er
nek son derece muhtasar bir ifadeden 
ibaret olup bu ifade ahiretin veya havzın 
tasvirini değil sadece Hz. lsa'nın dünya
daki hidayetini simgelemektedir (E/ 2 

!ing J. VII. 286) 

Kaynaklarda havz ve kevserle ilgili ha
disleri, sayıları elli ile seksen arasında de
ğişen sahabinin rivayet ettiği kaydedil
mektedir (ibn Hacer, Xl, 395; SüyGtl, s. 
297-298; Kettanl, s. 151 - 154; Abdülkadir 
b. Muhammed Ata SGf'i, s. 11-14) . Arala
rında İmamiyye Ş'iası'nın da yer aldığı İs
lam alimlerinin büyük çoğunluğu havzın 
gerçek olduğunu ve bu konuyla ilgili ha
dislerin mütevatir veya meşhur kabul 
edildiğini, dolayısıyla varlığına inanmanın 

gerekli bulunduğunu belirtmiştir (mese
la bk. ibn Hazm, IV. 66; Nevevi, XV, 53) . 

Buna rağmen Haricller. Cehmiyye ve Dıra
riyye havzın mevcudiyetini kabul etmez
ken Mu'tezile alimleriyle bazı Şii grupla
rı. onun mecaz! bir ifade kabul edilip "AI
Iah'ın rızası" olarak yorumlanması gerek
tiğini söylemişlerdir. Bunun yanında cen
nete girecek bütün müminlerin. havzın 
suyundan içmek suretiyle dünyaya ait kö
tü huylarından arınmış olabileceklerini dü
şünmek de mümkündür. Bazı kaynaklar
da. Muaviye b. E bO Süfyan'ın yeğeni Ubey
dullah b. Ziyad'ın havzın varlığını inkar et
tiği. fakat yakın arkadaşı EbO Sebre b. 
Selerne'nin Abdullah b. Amr'dan rivayet 
ettiği havz hadisini duyunca bu görüşün
den vazgeçtiği belirtilmektedir (Müsned, 
ll, 162, ı 99; IV, 374, 4 ı 9; Ma'mer b. Raşid, 
XI, 405-406; Abdullah b. Mübarek, Kita

bü'z-Zühd, s. 560-56ı ; ibn EbG Asım, ll, 
322-324). Alimierin bir kısmı havzı inkar 
edenin küfre düşeceğini söylerken (Bağ
dadi, el-Fark, s. 327; a.mlf., Uşülü'd-din, 
s. 245-246) daha isabetli düşünen bazı
ları da bunun zarOrat-ı diniyyeden olma
dığını. bu sebeple inkar edenin küfre 
düşmeyip hata etmiş olacağını belirt
mişlerdir. Kevsere gelince. aynı adı ta
şıyan surede açıklandığı üzere onun, ter
cih edilen mana ve muhtevasıyla (yk bk.) 
Hz. Peygamber'e verilmiş bulunduğuna 
inanmanın vacip olduğu hususunda itti
fak vardır. 

Havz ve kevser. İslam akaidinin ahirete 
taalluk eden inanç konularından olup di
ni literatürde epeyce yer işgal etmiştir. 
Kelam kitaplarında ahiret hayatının saf
haları anlatılırken. tefsirlerde Kevser sO
resi açıklanırken havzdan söz edilmekte
dir. Hadis literatüründe ise konularına gö
re tasnif edilmiş eserlerin kıyamet, eş
rat-ı saat. fiten-melahim. tefsir. rikak ve 
zühd gibi bölümlerinde havz ve kevserle 
ilgili rivayetler zikredilir. Kütüb-i Sitte dı
şında İbn Ebu Asım'ın Kitabü's-Sünne'
sinde (ll, 32 ı-36 ı). Beyhaki'nin el-Ba'ş 



ve'n-nüşur'unda(s. 88-1 10), Kurtubi'nin 
et-Te~kire tf a~vali'l-mevta'sında (s. 
347-355). İbn Kesir'in en-Nihdye'sinde 
(s. 188-209) havz ve kevser özel başlıklar 
altında kaydedilmiştir. 

Baki b. Mahled'in havz ve kevser konu
sunda on üç sahabiden rivayet edilen ha

disleri bir araya getirdiği Kitab tfhi ma 
ruviye ii'l-~avz ve'l-kev~er'i (Abdülka

dir b. Muhammed Ata SQfl, Merviyyatü'ş
şal)abe fi 'L-I)avz ve 'L-kevşer adlı eserin 
içinde, s. 75-108). ibn Beşküval'in on beş 
sahabiden gelen rivayetlerle yaptığı e~
Zeyl 'i:ıla Cüz'i Ba]fi b. MaJJ.led fi'l
~avz ve'l-kev~er adlı zeyli ile (Merviy· 

yatü'ş-şaf:ıabe içinde , s. 109-126) Abdül
kadir b. Muhammed Ata SQfi'nin el

Müstedrek ii e~adişi'l-~avz ve'l-kev
şer (Merviyyatü 'ş-şahabe içinde, s. ı 27-
1 70) ve Ziyaeddin el-Makdisi'nin Cüz' ii
hi turu]fu ~adi~i'l-~av:li'n-nebevi (İbn 
Hacer, XI, 398; ROda ni, s. 2 ı ı) adlı küçük 

hacimli risaleleri ve cüzleri de havz ve 
kevser konusunda yapılan çalışmalardan
dır. Mustafa Ertürk'ün hazırladığı Metin 
Tenkidi Prensipleri Açısından Sahih-i 
Ruhari'deki Bazı Fiten Hadislerinin 
Değerlendirilmesi adlı doktora tezin
de (bk. bibl.) fitenle bağlantısı açısından 
havz hadisi üzerinde ayrıntılı olarak du
rulmuştur (s. 223-29 I). 
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Iii MusTAFA ERTÜRK 

r 

L 

HAY 
(~1) 

Allah'ın isimlerinden 
(esma-i hüsna) b iri. 

HAY 

_j 

Sözlükte "yaşamak, diri ve canlı olmak" 
anlamına gelen hayat (hayevan) kökün
den sıfat olup "diri olan, yaşayan" demek
tir. Ragıb el-isfahanl, Kur'an-ı Kerim'de 
yer alan hayat kavramını altı grup içinde 
mütalaa etmekte, bunların beşinin haki
kat veya mecaz manalarıyla bitkiler, hay
vanlar ve insanlar yani faniler için kulla
nıldığını söylemekte, Allah'a mahsus olan 
hayatın ise "ölümsüzlük" (beka) anlamına 
geldiğini belirtmektedir. Buna göre hay, 
"hakkında ölüm geçerli olmayan varlık" 
demektir (el-Müfredat, "l:ıyy" md). Ebü'l
Beka el-Kefevl de Allah'a izafe edilen ha
yat kavramına mecazi mana vermenin 
gerekliliğini vurgular ve bunun ölümsüz
lükten ibaret olduğunu söyler (el-Külliy

yat, s. 406-407) . 

Kur'an'da "yaşatmak, diriltmek" anla
mındaki ihya masdanndan fiil sigalarıyla 
türeyen kelimeler kırk yedi ayette, yine 
aynı kökten türeyen muhyl (can veren) 
ismi de iki ayette Allah 'a nisbet edilmek
tedir (bk. M. F. Abdülbaki, ei-Mu'cem, 
"l:ıyy" md ) Bu ayetlerde daha çok Al
lah ' ın yağmur yağdırmak suretiyle ölü 
toprağı diriltip yeşertmesi ve bu sayede 
canlıları beslernesi dile getirilmekte. ayrı
ca O'nun iyi davranışlarda bulunan inanç
lı insanlara dünyada ve ahirette mutlu bir 
hayat yaşatacağı vurgulanmakta ve ahi
rette ölüleri dirilteceği ısrarla tekrarlan
maktadır. Çeşitli ayetlerde yaşatanın da 
öldürenin de mutlak şekilde Allah oldu
ğu , her şeye O'nun varis bulunduğu ve 
herkesin eninde sonunda O'na varacağı 
belirtilmektedir (mesel a bk. Yunus l O/ 
56; el -Hicr 15/23; Kaf 50/43) . Her t ürlü 

caniıyı yaşatıp öldüren. tekrar dirilten ve 
hayat-ölüm çerçevesinde kurduğu bir ni
zamla tabiatı idare eden bir varlığın ken
disinin ebedl hayatla hay olması. akıl ve 
realite açısından benimsenmesi zaruri bir 

gerçektir. Hay ismi Kur'an-ı Kerim'in beş 
ayetinde Allah'a izafe edilmektedir. Bun
ların üçünde Allah lafzının veya bu lafzın 
yerini tutan zamirin sıfatı durumunda 

iken (el-Bakara 2/255; Al-i imran 3/2; Ga
fir 40/65) ikisinde doğrudan doğruya laf

za-i celalin yerini tutmaktadır (Taha 201 

ı ı ı ; ei-Furkan 25/58) . Esrna-i hüsna şa
rihleriyle kelam alimleri, hay sıfatının zat-ı 
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