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Sözlükte "bir nesneyi diğerlerinden 
farklı ve üstün kılan nitelik" anlamına ge
len hassa kelimesinin çoğul u olup genel
likle avam karşıtı olarak "seçkin kişiler" 
manasında kullanılır. Tasawufta, herkes
te bulunmayan birtakım bilgilere ve hal
lere, yetenek ve ruh temizliğine sahip ve
lilere havas veya ehl-i husus, bunların en 
üstün olanlarına hassü'l-havas veya has
satü'l -hassa adı verilir; böylece tasawufi 
anlayışta inüslümanlar avam ve havas 
şeklinde iki kategoriye ayrılır. Havas ve 
hassü'l-havas, şer"i yükümlülükler konu-

. sunda avamla aynı hükümlere tabi olup 
avama uygulanan hükümler onlara da uy
gulanır. Ancak havas nafile ibadetlere bü
yükönem vermesi, haram ve rnekruh olan 
şeylerden titizlikle kaçın ması, dini hayatı 
en mükemmel şekliyle yaşamaya çalış
ması sonucunda birtakım özel bilgilere 
ve hallere sahip olarak avamdan ayrılır. 

Mutasawıflara göre Hz. Peygamber'in 
vahiy alma, mi'raca çıkma ve mucize gös
terme gibi sadece kendine has bazı hal
leri (hasaisü'n-nebi) vardır. Aynı şekilde Re
sul-i Ekrem sırdaşı olan Huzeyfe b. Ye
man'a başkalarının bilmediği bazı şeyleri 
haber verdiğ i gibi Ali'ye de başkalarının . 

bilmediği yetmiş kadar ilim dalını öğret
miş. ancak Hz. Ali , avamın kendisini ya
lancılıkla suçlamasından çekindiği için 
bunları açıklamamıştı. Hz. Ebu Bekir fi
rasete ve ilhama mazhar olmuş. Hz. 
Ömer hak ile batılı birbirinden ayırma ye
teneğine sahip olduğu için kendisine 
"Faruk" denilmiştir (Serrik. s. 38, 168-
182). Hadis alimleri hadis alanında, fıkıh 
alimleri hukuk alanında uzman oldukları 
gibi sufiler de ruh ve gönül halleri husu
sunda uzmandır. Bu konudaki bilgilerin 
ve hallerin bir bölümü Hz. Peygamber ve 
sahabeden kendilerine intikal etmiş, bir 
kısmına ise ibadet. ahlak, edep konula-

rında hassasiyet göstermek. ruh ve kalp 
hallerini kontrol altında tutmak, nefsi 
günah kirinden arındırmak, ilahi hakika
ti ve sırrı kavramaya çalışmak suretiyle 
kendileri ulaşmıştır. Büyük bir ruhi çaba 
ve manevi tecrübe ile kazanılan bu bilgi
lere "ilm-i husus" adı verilir. "Ledün ilmi" 
veya "batın ilmi" de denilen bu bilgi türü 
sQfilere hastır ( a.g.e. , s. 3 ı -33) . Havas ve 
hassatü'l-havas, bu ilim sayesinde Kur
~n ve hadisten herkesin farkına varama
dığı manaları bulur ve ortaya çıkarır. Me
sela Hz. İbrahim'in gördüğü yıldız his, ay 
akıl , güneş Hak n uru şeklinde yorumlan
mış ; bundan da avamın his. havassın 
akıl, hassatü'l-havassın Hak n uru ile ir
şad edildiği sonucuna varılmıştır (Hay
dar ei-Amüll. s. 359) . 

Havas-avarn ayırırnma ilk süfilerden 
itibaren bütün mutasawıflarda rastlanır. 

Zünnün ei-Mısri. "Avam günahtan, ha
vas gafletten tövbe eder" derken bu ayı
rımı yapmıştır (Kuşeyri. s. 260) . SQfiler 
tevhid gibi en hassas konularda bile 
avam -havas ayırımı yapmışlardır. Mese
la Cüneyd-i Bağdadi biri avama, diğeri 
havassa ait iki tür tevhidden bahsetmiş 
(Serrac. s. 49), daha sonra havassın tev
hid anlayışına "tevhid-i sQfiyye" veya "tev
hid-i hali" denilmiştir. Aynı ayırımı yapan 
Gazzali avamın tevhidinin "La ilahe illal
lah", havassın tevhidinin "La ilahe illa hO" 
olduğunu söyler (Mişkatü 'l·envar, s. 21 ). 

Havastan olan bir kişinin kalbi uyanık, 
ahlakı güzeldir. Hayır yapar, başkalarını 
buna davet eder. iyiliği emredip kötülük
ten menetme sorumluluğu çerçevesin
de hükümdarlarla barış içinde bulunur 
(Süleml. s. 226). Mutasawıflar edep, ah
lak, hal. ilim ve marifet gibi meziyetler 
bakımından halktan ileride olan havassın 
aynı zamanda mütevazi, sabırlı ve hayır 
sever olmaları gerektiğini söylerler. SQfi
ler. bir kimsenin havastan olmasının ken
disine herhangi bir ayrıcalık sağlamadı

ğını kabul etmekle beraber avam, havas 
ve hassü'l-havassı bazan farklı hükümle
re tabi kıldıkları da olur. Mesela Kuşeyrl'

nin üstadı Ebu Ali ed-Dekkak semaı avam 
için haram, zahidler (havas) için mubah, 
süfiler için müstehap sayardı (Risale, s. 
458). 

Tasavvufta genellikle ibadet. hal, ahlak, 
edep, ilim ve irfan üçlü bir sınıflandırma
ya tabi tutulur. Buna göre mesela bir ah
lak kuralı alelade, iyi veya en iyi şekilde 
uygulanabilir. Avam bu kuralları alelade, 
havas iyi, hassü'l-havas ise en iyi şekilde 
yerine getirir. Kur'an'da, "AIIah'a koşu
nuz" ( ez-Zariyat 51/50) buyurulmuştur. 

HAVAS iLMi 

Bu buyruğu avam bilgisizlikten bilgiye, 
tembellikten çalışmaya, darlıktan geniş

liğe koşarak; havas habere dayanan bil
giden görmeye dayanan bilgiye, şekiller
den ilkelere. huzurdan tecride koşarak; 
hassü'l-havas ise masivadan Hakk'a ko
şarak uygular (Herevl. s. ı 2) . İlme'l-ya
kin, ayne'l-yakin, hakka'l-yakin; muhada
ra, mükaşefe, müşahede; tevacüd, vecd, 
vücud gibi üçlü sınıflandırmalar da hep 
bu temele dayanır. 
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HAVAS iLMi 
Nesnelerle ha rf, ke lime ve dualann 
gizli özellikle rinden faydalanarak 

gaybdan haber verdiği 
veya varlıklar üzerinde etkili olduğu 

ileri sürülen b ir ilim. 
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Bir nesnede bulunup başkalarında bu
lunmayan tabiat. özellik ve niteliği ifade 
eden has ve hassa kelimelerinin çağulu 
olan havas insanlar için kullanıldığında 
"sıra dışı. üstün, seçkin kişiler" anlamına 
gelir. 

islam alimleri, Allah'ın varlıkları farklı 
şekillerde ve bir hikmet üzere yarattığı 
gerçeğinden hareketle onlardaki ilahi sır
ları keşfedebitmek için türlerini araştır
maya çalışmışlardır. Mesela Cahiz, Gaz
zali, Demiri. Zekeriyya b. Muhammed ei
Kazvini, Ebü'I-Ferec Abdurrahman b. 
Ebu Bekir b. Davüd, Harun Şah es-Sima
vl gibi alimler, tabiattaki canlı ve cansız 
varlıkların sahip oldukları özellikleri keş
fetmek üzere gayret göstermiş. araştır
malarını kitap ve risaleler şeklinde orta
ya koyrnuşlardır. Bu husustaki genel yak
laşım şöyledir: Her varlık türü kendi olu
şumunu sağlayan bir elemana sahiptir 
ve her varlık farklı karışımların meydana 
getirdiği bir birleşiktir ; varlıkları diğerle

rinden farklı kılan bu özelliklere "havas
sü'l-eşya" denilir. Dolayısıyla her varlığın 
kendine ait bir havassı söz konusudur. 
Ancak bazı varlıkların hassaları bilinmek
te, bazılarınınki ise gizli olduğu için bilin
memektedir. Havas ilmiyle uğraşanlar. 
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