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Gaipten seslenen anlamında daha çok 
tasavvufta kullanılan bir terim. 

L _j 

Sözlükte "uzatarak bağırmak, çağır
mak ve seslenmek" anlamına gelen heft 
(hütaf) masdanndan türell!_iş olan hatif 
"bağıran. çağıran ve seslenen" demektir 
(Lisanü'l-'Arab, "htf" md.). İslam'dan ön
ce Araplar çölde dolaşırken bazan kayna
ğı belli olmayan bir ses işittiklerini söyler, 
göremedikleri bu sesin sahibine saih, 
dai. münadi ve hatif derlerdi. Bazan da 
bir cinnin, dostu olan bir kişiye görünüp 
ona gaipten haber verdiğini iddia eder, 
buna da rei (görünen, görüntü) adını ve
rirlerdi. Bu tür görüntülere hitaben şiir 
söyledikleri. hatta bu görüntülerin de şiir 
söylediğine inandıkları olurdu (Cahiz, vı. 
243). Gaipten gelen sesleri işitme pey
gamberlerin görevlerine yeni başladıkla
rı sıralarda rastlanan bir durumdur. Re
sul-i Ekrem'in vahye yeni mazhar olduğu 
sıralarda Hira mağarasında bu tür sesler 
işittiği rivayet edilir. Şair Ubeyd b. Ebras 
devesini kaybedince hatiften gelen bir 
ses ona devesinin yerini tarif etmişti. Bu 
tür seslerin, sakınılması gereken bir hu
susu veya yapılması gereken bir işi haber 
verdiğine inanılırdı ( Cevad Al i, VI, 714-
736). 

Mes'Qdi, gaipten ses işitme olayıyla il
gili olarak şöyle bir açıklama yapar: ıssız 
sahralarda ve vadilerde yalnız dolaşan 
kimseyi bir düşünce kaplar; bu esnada 
içine bir korku düşer; özellikle korktuğu 
zaman kendini zan ve vehimlere, asılsız 
hayallere kaptırır. Bunlar bazan, o kişinin 
zihninde gaipten gelen bir ses veya gö
rünen bir şahıs şeklinde canlanır; olma
yan şeyleri varmış gibi algılamasına se
bep olur (Mürücü'?·?eheb, II, 160-164; ay
rıca bk. cahiz, VI, 243). 

Hadislerde "hetf" ve "hütaf" kelimeleri 
gaipten gelen ses anlamında geçme
mekle birlikte "çağırmak, davet etmek" 
manasında kullanılmıştır (bk. Wensinck, 
el-Mu'cem, "htf" md.). Sahabiler arasın
da bu tür sesleri işittiğini söyleyenierin 
bulunduğuna dair güvenilir bilgi yoktur. 
ll. (VIII.) yüzyıldan itibaren bazı zahid, 
münzevl ve sQfilerin Mtiften ses işitme 
(hatif-i gayb, hatif-i gaybi) olayiarına sıkça 
rastlanır. Meşhur olan bir menkıbeye gö-

re İbrahim b. Edhem avlanmaya çıktığı 
zaman hatiften gelen bir ses ona, "Sen 
bunun için mi yaratıldın, sana bu mu em
redildi?" deyince irkilmiş, ancak yine av
lan maya devam etmiş; aynı sesi üç defa 
duyduktan başka eğerin kaşından da bu 
nida gelince atından inip çöllere düşmüş
tür. Yine İbrahim b. Edhem. bu sırada ya
nında bir adamın (H ızır) belirdiğini gör
müştür (Süleml. s. 30). Kelabazi eserin
de Mtif konusuna b_ir bölüm ayırmış, 
Ebu Said ei-Harraz ve Ebu Hamza ei-Ho
rasani gibi sQfilerin hatiften gelen sesle
ri nasıl duyduklarını anlatmıştır ( Taarruf, 
s. 21 O) HargQşi, Tehzibü'l-esrar'da ha
tif meselesini daha geniş bir şekilde ele 
alarak bunun olabilirliğini hem kabul 
edenler hem de reddedenler bulunduğu
nu belirttikten sonra kendisinin de hatif
ten bir ses işittiğini söylemiştir. Hatif
ten gelen sesin hak olduğunu kabul eden
lere göre insanı Hakk'a davet eden kişi
lerden bazılarının gizli kalması caizdir; 
Allah kulunu uyarmaya bir hatifi sebep 
kılabilir. Bazan bu tür seslerden bahse
dilirken, "Ruhumun derinliklerinden ha
tif bana seslendi"; "Kalbime nida veya ih
tar olundu" gibi ifadeler de kullanılır. Bu 
ifadeler, bu tür seslerin dış alemden de
ğil ruhun derinliklerinden kopup geldiği
ni, can kulağıyla işitildiğini ve işiteni cid
di bir şekilde etkilediğini gösterir. Her 
halde bu sesler, maddi değil manevi bir 
nitelikte olup mutasawıfların daha çok, 
"Hak'tan gelen hatır" veya "melekten ge
len hatır" dedikleri Mtır türündendir. 

Tasawufi hayatın geliştiği dönemler
de hatiften gelen sesler üzerinde çok d u
rulmuş, özellikle şair sQfiler hatifi ilham
larının kaynağı olarak kabul etmişlerdir. 

Molla Abdullah ve Seyyid Ahmed İsf.aha
ni gibi iranlı şairler bu sebeple Hatlf~veya 
Hatifi matılasını almışlardır. Hatif ve Ha
tifi mahlaslarını kullanan birçok Türk şa
iri de vardır ( TDEA, IV, I 60- I 6 ı ) . 
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HATiF-i iSFAHANf 

HATiF-i İSFAHANI 
(~~f._iül.lb ) 

Seyyid Ahmed Hatif-i İsfahani 
(ö. ı ı 98/1 784) 

İran edebiyatının en ünlü şairlerinden. 
L _j 

XII. (XVIII.) yüzyılın ilk yarısında İsfa
han'da doğdu. Hz. Hüseyin soyundan ge
len ailesi, Safeviler döneminde Azerbay
can Urdubad şehrinden göç ederek İsfa
han'a yerleşmişti. Hatif matematik, fel
sefe ve tıp ilimlerini tahsil etti. Devrin 
meşhur edip ve şairleri olan Muhammed 
Taki Sahba, Lutf Ali Beg Azer ve Süley
man Sabahi ile öğrencilik yıllarından baş
layarak hayatının sonuna kadar birlikte 
bulundu. Divanındaki bazı beyitlerden ta
biplik yaptığı, mesleğinden memnun ol
madığı, hayatının son yıllarını İsfahan ve 
Kilşan'da geçirdiği anlaşılmaktadır. Bun
dan dolayı Kaşani nisbesiyle de anılmıştır. 

Tıp bilgisini, Kerim Han Zend zamanın
da Şlraz'da ikamete zorlanan hekim Mu
hammed N asır İsfahani'den ( ö. ı ı 9 Il 
ı 777) öğrenen Hatif, Kerim Han'ın İsfa
han valisi Mir Abdülvehhab MOsevi'nin 
topladığı şiir meclislerinde de bulundu. 
Lutf Ali Beg'in oturduğu Kum şehrine 
birkaç defa ziyaret için gitti ve 1198 (1784) 

yılının sonlarında burada vefat etti. Oğlu 
Muhammed Sehab (ö. ı 222/ı807) ve kızı 
Reşha da şairdir. 

Fazla şiir söylememekle birlikte yazdı
ğı terciibendlerle şöhret kazanan Hatif, 
İsfahan'daki edebifaaliyetleriyle Horasan 
üslubuna dönüş akımına öncülük eden 
Ali Müştak'ın çevresinde yer almış. o yıl
larda yaygın olan sebk-i H indi'ye ilgi gös
termeyip Sa'di-i Şirazi ve Hatız- ı Şirazi 

başta olmak üzere eski üstatların yolun
da şiirler söylemiştir. Kasidelerinde En
veri ve Kemaleddin İsmail isfahani üslu
bu hakimdir. Bazı kasidelerinde ŞYa akl
desine de yer veren şairin vahdet-i vücQd 
düşüncesini tasavvufi remizlerle işlediği 
beş kıtalık terciibendi, XII. (XVll l. ) yüzyıl

da yazılmış en güzel Farsça şiir olarak ka
bul edilmektedir (Browne, IV, 22 ı). An
cak bu şiirin Feridüddin Attar'dan etkiler 
taşıdığı öne sürülmüştür. Hatif'in Sa'di 
ve Hafız üsiQbuyla yazdığı gazeller ve ta
rih düşürdüğü beyitlerle süslediği kıta
larının yanı sıra Arapça şiirleri de takdir 
edilmiş, belli başlı Avrupa dillerine tercü
me edilen şiirleri bilhassa İtalya'da bü
yük ilgi görmüştür. Terci. kaside, gazel, 
kıta, rubai ve Arapça şiirlerini ihtiva eden 
divanı Vahid-i Destgirdi tarafından neş
redilmiştiı' (Tahran ı 312 h ş.). 
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