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

Müsned, VI , 377, 409; Buhar!. "Nikal)", 29;
İbn Sa'd. et-Tabakiit, VIII, 158; İbn Şe bbe, Taritıu'l-Medineti'l-mün euv ere, lll, 890; İbn MencCıye. Rica lü Şaf.ıi/.ıi M üslim, ll, 418; İbn Abdülber. e l-İs li' ab, IV, 289-290; İbn Beşküval , Gava-

mizü 'l-esma'i 'l-mübhem e (n ş r. izzedd in Al i esSeyyid - M. Kemaledd in izzeddin ), Beyrut 14071
1987,1, 272-273 ; ll, 668-670; İbnü'ı-Esir. Üsdü'l-gi:i be, VII, 93-94; Zehebi, A'lamü'n-nübela', ll, 260-261; Heyseml. Mecm a'u 'z-zeua'id,
IX, 259; İbn Hacer. e l-İşa be, IV, 291; a.mlf.. Teh ?ibü 't-Teh?ib, XII, 4 15; Hazreci. ljulaşa tü Te?hfb, s. 490; Kehhale. A' lamü 'n-nisa', ı, 384385; Wensinck, el-Mu' cem, VIII, 74.

Iii
HAVLE hint

SELMA N

BAŞARAN

MALiK

(bk. HAVLE hint SA'LEBE).

L

_j

HAVLE hint SA'LEBE
( 4#~ ;u~ )
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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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