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liJ YusuF ŞEvKi YAvuz 

o TASAVVUF. Havatır tasawuf termi
nolojisinde "salikin kalbine Hak'tan. me
lekten, nefisten veya şeytandan gelen hi
taplar, sesler" anlamında kullanılmıştır. 
Hiçbir vasıta olmadan doğrudan doğru
ya Allah'tan gelen hitaba rabbant veya 
hakkani hatır, melekten gelene ilham ve
ya meleki hatır, nefisten gelene hacis ( ço
ğulu hevacis) veya nefsant hatır. şeytan
dan gelene de vesvese veya şeytani hatır 
denir (Tehanev!, I, 415; et-Ta'rT{at, "b..§.tır" 

md.; Kuşeyrl, s. 242). Bazı kaynaklarda 
ayrıca ruh hatırı, kalp hatırı . akıl hatırı, 

yakin hatırı türlerinden söz edilir. İnsanı 
iyiliğe davet eden ruh ve kalp hatırı me
lek hatırına dahildir. Akıl hatırı ruh ve 
kalp hatırını desteklerse melek hatırına. 
nefis ve şeytan hatırını desteklerse bu 
ikisine dahil olur (Sühreverdl, s. 459). 

Süfiler, hatırın iç alemde bir ses (hitap) 
olarak işitildiği konusunda görüş birliği 
içindedirler. Bu sesin hangi tür hatır ol
duğunun bilinmesi ve bunların birbirin
den ayırt edilmesi önemlidir. Hak hatırı 
son derece güçlüdür; verdiği mesaj hiç
bir tereddüde mahal bırakmayacak şe
kilde açık ve kesin olup yanılma ve yanlış 
anlama söz konusu değildir. İnsanı uya
rır, yapması gerekli olan şeyi ona emre-

526 

der. Melekten gelen hatır bir teşviktir; in
sanı hayırlı işlere yöneltir. Nefisten gelen 
hatır ya bedenin tabii ve zorunlu ihtiyaç
Iarıyla veya bunun üstündeki aşırılıkla 
ilgilidir. Nefsin birinci tür arzuları onun 
hakkı olup bunların karşılanması gerekir; 
nefsin ihtiyaçtan fazlasını arzulaması ise 
onun zevki ve lüksü olduğundan buna im
kan verilmemelidir. Şeytandan olan hatır 
ise bir kışkırtmadır; günah ve haram 
olan işleri çekici gösterir, insanı bunlara 
yöneltir (Gazzall, lll , 40). Allah'tan olan 
hatır tevhid nuru, melekten olan hatır 
marifet nuru ile kabul edilir. İman nuru 
ile nefsin kötülük yapması engellenir. is
lam nuru ile şeytana karşı çıkılır (Sühre
verdl, s. 560). Süfiler. gıdası helal olma
yan bir kimsenin ilhamla vesveseyi birbi
rinden ayırt ederneyeceği kanaatindedir. 
Hatırın dini hükümlere uygun olması bu
nun melekten , aykırı düşmesi ise nefis 
veya şeytandan geldiğini gösterir. Şeha
beddin es-Sühreverdl'ye göre yakinin za
yıf olması. nefsin nitelik ve huyları konu
sundaki bilgisizlik, h eva ve hevese uyma, 
mal ve makam hırsı havatın birbirine ka
rıştırmanın başlıca sebepleridir. Bunları 
ortadan kaldırmanın yolu zühd, takva ve 
zikirle kalp aynasını cilalamaktır. Bunu ya
pamayanlar havatın dini ölçülere vurma
lı, bunlara uygun düşene göre davranıp 
aykırı olana itibar etmemelidir. 

Salikin zihnine iradesiz olarak gelmesi 
ve gelip geçici olması havatırın en belir
gin özelliğidir. İnsan bir şey yapmayı dü
şünür veya arzularken aklına başka bir 
hatır daha gelebilir; salikin ilk hatıra mı 
sonrakine mi uyması gerektiği konusun
da mutasawıflar arasında farklı görüşler 
vardır. Cüneyd-i Bağdadl'ye göre ilk ha
tıra derhal uyulmalıdır. Cüneyd, ziyaret 
için gittiği Hayr en-Nessac'ın kapısında 
beklerken Hayr'ın hatırına Cüneyd'in ka
pıda beklemekte olduğu gelmiş. fakat bu 
hatıra uymamıştı. Aynı hatır bir iki defa 
tekerrür edince gidip kapıyı açmış, Cü
neyd kendisine, "Niçin ilk hatıra uyma
dın?" demişti (Serrac, s. 418; Hücv!rl, s. 
502). Sehl b. Abdullah et-Tüsterl de ilk 
hatıra uyulmasını ister. Ona göre ilk ha
tır daha kuwetlidir; uyulmaması halinde 
sonraki hatır zayıflar, bu da gevşekliğe 
ve tembelliğe yol açar. İbn Ata ikinci ha
tıra uymanın daha doğru olduğunu söy
ler. Zira ikincisi birincisini güçlendirir. Mu
hammed İbn Hafif'e göre ise ikisi eşittir 
(Kuşeyr!, s. 242). 

Muhyiddin İbnü'I-Arabl'ye göre hatır 
Allah'tan gelen; akıl , nefis. arş ve kürsl 
mertebelerine uğrayıp turalardan çeşit-

li renkler aldıktan sonra yeryüzüne inen 
ve insanların kalplerinde tecelli eden bir 
emr-i ilahldir. Her kalp bu emri kendi is
tidadına göre kabul eder. Günah, sevap 
veya mubah fiilierin kaynağı bu havatır
dır (el-Füta/:ı.fıt, ll, 563). İbnü 'I-Arabl. şer'! 
hükümlerle havatır arasında tam bir uy
gunluk olduğunu söyler. Gelen hatır far
zın yapılmasını emrederse bunun gere
ğini yerine getirmek farz, yasaklanmış 
bir şeyin yapılmasını isterse buna uymak 
haramdır. Mubahlarla ilgili hatıriarda 
nefse güç gelenlericra edilmelidir (a.g.e., 
ll, 564) 

Hatre (çoğu 1 u hatarat) kelimesi de ha
tıra yakın bir anlam taşır. Cüneyd'e göre 
Hak'tan gelen hatre saliki irşad, melek
ten gelen de iyi işlere teşvik eder. N efis
ten kaynaklanan hatre dunyaya çeker, 
şeytandan kaynaklanan ise günaha iter. 
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Iii SüLEYMAN ULUDAG 

HAV ATIRİYYE 
(ai);>l~l) 

Medyeniyye tarikatının 
Ali b. Meymfın ei-Mağribi'ye 

(ö. 917/1511) 
nisbet edilen bir kolu 

(bk. ALİ b. MEYMÜN; MEDYENİYYE). 

HAV ATİMÜ's-SÜVER 
(),_ı ı ~1,_>-) 

Sfırelerin son cümleleri anlamında 
bir tefsir terimi. 

ı 

_j 

Havatim kelimesi "son, sonuç. akıbet; 
bir eserin veya yazının sonu, son bölümü, 
özeti" gibi manalara gelen hiitimenin, 
süver de sürenin çoğul udur. Kur'an-ı Ke
rlm'de sürelerin tamamına yakın kısmı 



okuyanın dikkatini çeken, ilgisini ve me
rakını uyaran ayetlerle başlar; aynı şekil
de konunun tamamlandığı kanaatini ve
ren. söylenınesi gerekli son söz mahiye
tinde bir üslüp ve anlam taşıyan ayetler
le biter. Tefsir ilminde bu ayet veya ayet
ler grubundan ilkine "fevatihu's-süver". 
ikincisine de "havatimü's-süver" denir. 

Havatimü's-süver konusu iki yönden 
önemli görülmüş ve incelenmiştir. a) Sü
renin lafız ve mana olarak nasıl bittiği; 
b) Süre sonunun, gerek dahil olduğu sü
renin gerekse bir sonraki sürenin başlan

gıç kısmıyla ne gibi münasebeti bulun
duğu. Bu konulardan ilki belagat, ikincisi 
"münasebatü'l-ayat ve's-süver" disiplin
leri çerçevesinde ele alınır. 

Sürelerin lafız ve mana olarak çeşitli 
şekillerde sona erdiği görülür. Bunların 
başlıcaları şöyle sıralanabilir : 1. Açıkla
ma. Fatiha süresi. Allah'tan istenen doğ

ru yolun (sırat- ı müstaklm) iman nimetine 
erişmiş müminlerin yolu , buna ters dü
şen yolun ise ilahi gazaba uğrayanlarla 
sapıklığa düşenierin yolu olduğu şeklin
de bir açıklama ile sona erer. 2. Dua. Ba
kara süresinin son iki ayeti buna bir ör
nek teşkil eder: "Ey rabbimiz! Affına sı
ğındık. Dönüş sanadır. Ey rabbimiz, bizi 
affet. bize acı, bize yardım et!" (2/285-
286) . 3. Emir ve t avsiye. Al-i İmran süre
si , "Ey iman edenler! Sabredin. sebat 
gösterin; -cihad için- hazırlıklı ve uyanık 
bulunun ve Allah'tan korkun ki başanya 
ulaşabilesiniz" ( 3/200) cümleleriyle. son 
bulur. 4. Ahkam. N isa süresinin son ayeti 
miras hukukuna dair bazı hükümleri açık
lamaktadır. Bu aynı zamanda en son inen 
hüküm ayetidir. Burada, "Senden fetva 
isterler. De ki·: Allah. babası ve çocuğu ol
mayan kimsenin mirası hakkındaki hük
mü şöyle açıklıyor" denildikten ve miras 
hükümleri sıralandıktan sonra süre şu 
cümlelerle sona erer: "Şaşırmamanız için 
Allah size açıklama yapıyor. Allah· her şe
yi bilmektedir" (4/!76) . S. Tazim ve teb
cil. Buna Maide süresinin son ayeti örnek 
gösterilebilir. Bu ayette Allah zatının yü
celiğini. güç ve kudretinin sonsuzluğunu 
bildirir: "Göklerin, yerin ve içlerindeki 
her şeyin mülkiyeti Allah'ındır; O her şe
ye hakkıyla kadirdir" (5/120). 6. Vaad ve 
tehdit. En'am süresi ilahi vaad ve tehdit 
ifade eden şu ayetle biter: "Sizi yeryüzü
nün halifeleri kılan, size verdiği nimetler 
hususunda sizi denemek için kiminizi ki
minizden derece yönünden üstün kılan 
O'dur. Şüphesiz rabbin cezası çabuk olan
dır ve gerçekten bağışlayan. merhamet 
edendir" (6/165). 7. Teşvik . Buna örnek 

olarak A'raf süresinin son ayeti zikredile
bilir. Ayette meleklerin halinden övgüyle 
söz edilir ve dalaylı olarak insanlar onlar 
gibi olmaya özendirilir: "Şüphesiz rabbi
nin katındakiler büyüklük tasiayıp O'na 
kulluk etmekten kaçınmaya kalkışmaz
lar. O'nu tesbih eder ve yalnız O'na secde 
ederler" (7/206). Enfal süresi de cihada 
ve sıla-i rahime teşvik eden ayetle sona 
erer (8/75). 8. Hz. Peygamber 'in Allah'a 

o lan sarsılmaz iman ve güvenini beyan. 
Buna bir misal teşkil eden Tevbe süresi- · 
nin son ayeti şöyledir: "Ey Muhammed! 
Yüz çevirirlerse de ki: Allah bana yeter. 
O'ndan başka ilah yoktur. Ben sadece 
O'na güvenip dayanırım. O yüce arşın sa
hibidir" (91129). 

Sürelerin başlangıcı ile (matla') sonu 
(makta') arasında bir uyum (tenasüp) bu
lunması Kur'an-ı Kerim'in edebi i 'cazının 

neticesi olup bu konu tefsir ilminin "mü
nasebatü'l-ayat ve's-süver" disiplini içe
risinde ele alınır (SüyGtı. Meraşıdü '1-ma

/i:.atı', vr. 86b). Mesela Hz. Musa'nın tebliğ 
faaliyeti ve mücadelesine geniş yer ve
ren Kasas süresinin baş tarafında Mu
sa'nın . "Rabbim! Bana lutfettiğin nimet
Iere andolsun ki artık mücrimlere asla 
arka çıkımayacağım" dediği bildirilir (28/ 
ı 7); son kısmında ise Hz. Peygamber'e 
şöyle hitap edilir: "Şu halde sakın kafir
Iere arka çıkıma! Rabbine davet et. Asla 
müşriklerden olma! Allah ile birlikte baş
ka bir tanrıya tapıp yalvarma!" (28/87-
88). Yine bu sürenin baş tarafında Hz. 
Musa'nın vatanından ayrılmak mecburi
yetinde kaldığını, fakat daha sonra geri 
döndüğünü anlatan ayetler le ( 2 ı-30). 
sonunda ResOl-i Ekrem'in hicretten son
ra tekrar Mekke'ye döndürüleceğini va
ad eden ayet de (85) fevatihu's-süver ile 
havatimü's-süver arasındaki uyuma bir 
örnektir. Zemahşeri. "Gerçekten mürnin
ler kurtul uşa ermiştir" (el-Mü'minGn 
23/ı) diye başlayıp , "Şurası muhakkak ki 
kafirler iflah olmaz. ResOiüm de ki: Ba
ğışla ve merhamet et rabbim! Sen mer
hametiiierin en iyisisin" ( 2 3/ ı ı 7- ı ı 8) 
cümleleriyle biten Mü'minün süresinin 
de bu konuda bir örnek olduğunu kay
detmektedir (el-Keşşaf, ııı. 57). 

Birçok müfessir, bir sürenin son ayeti 
veya son tarafları ile onu takip eden sü
renin başlangıcı arasında da lafız ve ma
na uyumunun bulunduğunu göstermeye 
çalışmış . tefsir ilminde "münasebatü'l
ayat ve's-süver" içinde bu konu da ele 
alınmıştır. Ancak çok defa süreler arasın

da bir münasebet kurmak için aşırı bir 
gayret gösterildiği dikkat i çeker. Bu hu-
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sustabir doktora çalışması yapan (bk. 
bibl.) Mehmet Faik Yılmaz'ın kanaatine 
göre kırk üç sürede böyle bir uyum bu
lunmakta olup bu süreler birbirinin de
vamı gibi görünmektedir (ayrıca bk. MÜ
NASEBATÜ'l-AYAT ve's-SÜVER). 

Fevatihu's-süver ve havatimü's-süver 
konuları ulümü'I-Kur'an'a dair eserlerde 
genellikle birbirini takip eden iki ayrı baş
lık altında incelenmektedir (Zerkeşi. ı. 

ı64-ı8ı, 182-186;SüyGtl, el-it~an, II, 967-
977). İbnü'z-Zübeyr es-Sekafi el-Bur
hi'ın ii tertibi süveri'l-Kur'ô.n'ında (Fas 
ı 4 ı 0/ ı 990) ve SüyQti gerek yukarıda adı 
geçen risalesinde gerekse Tenô.sü]fu 'd
dürer ii tenô.sübi's-süver adlı eserinde 
( Beyrut ı 406/ ı 986) bazı yönleriyle bu ko
nuyu ele almıştır. öte yandan Zemahşe
ri el-Keşşô.f, Fahreddin er-Razi Mefô.ti
J:ıu'l-gayb, Ebu Hayyan ei-Endelüsi el
Baf:ırü'l-muf:ıit ve özellikle Bikai Na~

mü'd-dürer, Alüsi Ruf:ıu'l-me'ô.ni, Re
şid Rıza Tefsirü '1-menô.r, El malılı Mu
hammed Harndi Hak Dini Kur'an Dili 
adlı tefsirinde bu konu üzerinde dur
muştur. 
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. 1884 yılında 
Istanbul'da yayımlanan 
fikir ve edebiyat dergisi. 

_j 

IL Abdülhamid döneminin edebi-fenni 
süreli yayınları arasında kısa ömürlü bir 
dergi olup Halit Ziya (Uşaklıgi l ) tarafından 

"o zamanın en mü him bir risalesi" olarak 
kabul edilir. 1 s Cemaziyelahir- 1 Şaban 
1301 (12 Nisan 1884-27 Mayıs 1884) ta
rihleri arasında sadece dört sayı yayım
lanan dergi, her biri otuz iki sayfa olmak 
üzere 128 sayfalık bir koleksiyon teşkil 
eder. İmtiyaz sahibi olarak İzmirli Ubey
dullah'ın görüldüğü Hô.ver'i Halit Ziya, 
onunla beraber Menemenlizade Meh
med Tahir. Beşir Fuad ve Küçük Azmi 
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