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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 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.). 

467 



HATiF-i iSFAHANT 

BİBLİYOGRAFYA : 

Lutf Ali Beg, Ateşkede (nşr. Ca'fer-i Şehldl). 
Tahran 1337 hş. , s. 423; Abdürrezzak Dünbüli, 
Te?kire-i Nigeristan-ı Dara, Tebriz 1342 hş., I, 
277 -278; a.mlf. , Tecrübe tü '1-al).rar ve tesliye
tü'l-ebrar (nşr. Hasa n Kadi Tabatabal). Tebriz 
1349 hş., I, 325-372; Hidayet. Mecma'u'l-fuşa
/:ıa', Tahran 1336, VI, 1175; Mecmu'a-i Maka
lat-ı 'Abbas-ı il!:bfi l Aştiyani (nşr. M. Debir-i Si
yaki). Tahran 1369 hş . , s. 537-550; Browne, LHP, 
IV, 221, 284-297; M. Ali Terbiyet, Danişmen
dan-ı herbay can, Tahran 1314 hş., s. 396; Ryp
ka, HIL, s. 308; Rızazade Şafak, Tarll;-i Edebiy
yat-ı iran, Tebriz, ts., s. 244; Lutfullah Süretger. 
Tecelliyyat-ı 'ir{an der Edebiyyat-ı Farsi, Tah
ran 1345 hş., s. 101; M. Ali Habibabadl, Mekari
mü ' l-fişar; İsfahan 1362, I, 7 4-76; Mehdi Bam
dact , Şert:ı-i lfal-i Rical-i i ran der ~arn-i 12 ve 13 
ve 14 Hicri, Tahran 1371 hş., I, 105; Abdülhü
seyn-i Zerrinküb, Ba Karvan-ı fjulle, Tahran 
1374 hş., s. 315-327; Dihhuda, Lugatname, 
XXVlll, 30-32; H. Masse. "Hatif". Ef2 (ing.). lll, 
273. r.t;ı 

lf!llll ADNAN KARAİSMAİLOÖLU 

L 

HATiFİ 
( ~lıt.) 

Mevlana Abdullah Hatifi 
(ö. 927 /1521) 

İranlı şair. 

822'de (1419) Herat'ın Cam bölgesin
deki Harcird kasabasında doğdu . Meş

hur mutasawıf şair Abdurrahman-ı Ca
ml'nin kız kardeşinin oğludur. Safevi dev
rinin ilk yıllarında yaşayan edebiyat ve 
sanat adamlarının çoğu gibi Herat'ta son 
Timurlu sultanlarının hizmetinde bulun
du; şair ve devlet adamı Ali Şir Neval'nin 
himayesine mazhar oldu. Gençliğinin ilk 
yıllarını zevk ve eğlence içinde geçiren 
Hatifi, daha sonra dayısı Cami'nin ders
lerine devam etmeye başladı. Çehar Bagi 
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Hatifi'nin 
Behzad 
tarafından 

yapılan 

bir tasviri 
(Cenova 
Prens Sadreddin 
Ağa Han 
Koleksiyonu, 
nr. M. 192) 

adında bir tekke kurarak inzivaya çekil
di. Uzun yıllar münzevi bir hayat yaşadı. 
Horasan'da hakimiyet sağladıktan son
ra dönüşte Harcird'e uğrayan ( 1511) Şah 
İsmail. Hatifi ile görüşerek kendisinden 
fetihleriyle ilgili bir şiir yazmasını istedi. 
Hatifi bu teklifi kabul edip 1 000 beyit 
kadar yazmışsa da eserini tamamlaya
mamıştır. Dayısının aksine İsnaaşeriyye 
mezhebini benimseyen Hatifi Muharrem 
927'de (Ocak 1521) Harcird'de vefat etti 
ve Çehar Bagi Tekkesi'ne defnedildi. 

Abdurrahman-ı Cami'den sonra devri
nin en büyük şairi sayılan Hatifi'nin şiirle
rinde Nizarni-i Geneevi ve Emir Hüsrev-i 
Dihlevi'nin tesirleri açıkça görülür. 

Eserleri. 1. Divan. Tek yazma nüshası 
bilinmektedir (Kahire Darü'l-kütübi'l-Mıs
riyye, nr. 186). z. Ijamse. Müellifin Niza
rni'yi taklit ederek kaleme aldığı eser şu 
mesnevilerden meydana gelmektedir: a) 
Leyla vü Mecnun. Nizarni'nin aynı adlı 
eseri örnek alınarak sade bir dille yazıl
mıştır. Hatifi'nin ilk mesnevisi olan bu 
eserin, biri 1788 yılında Kalküta'da Sir W. 
Jones tarafından. diğeri Leknev'de (ts .) 

Bir hatim duası 
(Hacı Selim 
Ağa Ktp. , 
Hüdayi, nr. 17) 

yapılmış iki yayımı vardır. b) Heft Man
?-ar. 15.000 beyit olan bu eser. Nizarni'
nin Heft Peyker'i örnek alınarak yazıl
mıştır (yazma nüshaları için bk. Ahmed-i 
Münzevi. IV, 3324-3325). c) Şirin ü Ijüs
rev. Nizarni'nin ljüsrev ü Şirin'ine nazi
re olarak yazılmış ve Ali Şir Nevai'ye ithaf 
edilmiştir. 1800 beyitten meydana gelen 
mesnevi Sadullah Esedüllayef tarafın
dan neşredilmiştir (Moskova ı 977). d) Ti
murname. Hatifı. 4500 beyit tutan bu 
mesnevisini yazarken Nizarni'nin İsken
dername'sini göz önünde bulundurma
sına rağmen NizamY gibi hikaye ve efsa
nelerden bahsetmemiş. başta Şerefed
din Ali Yezdi'nin ıatername'si olmak 
üzere Timur'a ait önemli kaynaklardan 
faydalanmıştır. Biri ıatername-i Hatiii 
adıyla taş basması olarak (Leknev ı 869). 
diğeri Timurname adıyla (Madras ı 958) 
yapılmış iki neşri vardır. e) İsma<ilname 
(Şahname-i Hatifi). Şah İsmail devrini 
anlatan ve 1 000 beyit kadarı yazılmış 
olan bu eser bir Timurname yazması için
de bulunurken daha sonra kaybolmuş
tur. Mesnevinin bazı beyitleri TuJ:ıte-i Sa
mi'de örnek olarak nakledilmiştir. 
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li! MüRSEL ÖZTÜRK 

HA TİM 
(~1) 

Kur'an ilimleriyle 

-, 

hadis literatüründe kullanılan bir tabir. 
L ~ 

Hatm ve hıtam sözlükte "örtmek, mü
hürlemek, bir şeyi tamamlayıp sonuna 
ulaşmak" gibi manalara gelir. Kur'an-ı 
Kerlm'i başından sonuna kadar yüzün
den veya ezbere okuyarak bitirmeye, ay-


