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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-
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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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Sfırelerin son cümleleri anlamında 
bir tefsir terimi. 
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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 


