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HA TiME 
(W~I) 

İnsan hayatının iman açısından 
iyi veya kötü bir şekilde 

sona ermesi anlamında bir tabir. 

Sözlükte "tamamlamak, bitirmek, so
na erdirmek" anlamına gelen hatm (hi
tam) masdanndan türemiş bir isim olup 
"son, sonuç. nihayet" demektir. İslami 
gelenekle yetişen toplumlarda hatime 
hayatın nasıl sonuçlanacağı, son nefeste 
imanın korunup korunamayacağı şeklin
de anlaşılmaktadır. Dünyadan imanla göç 
etmeye hüsn-i hiitime, imandan yoksun 
olarak gitmeye de sü-i hatime denilmiş
tir. Arapça literatürde birincisi hiitime
tü'l-hayr. hüsnü'l-hatime, ikincisi süü'l
hatime biçiminde yer almaktadır (krş. 
Gazzall, IV, 173; Ma krizi, vr. 35 !"). 

Kur'an- ı Kerim'de hatime kelimesi geç
memekle birlikte hatimenin ifade ettiği 
kavram Kur'an'ın muhtevasına uygun 
düşmektedir. Zira Kur'an'ın önerdiği kur
tuluş (fevz) hem dünya hem de ahiret 
mutluluğunu amaçlamaktadır. Bunu sağ
lamanın temel ilkesi de iman ve salih 
ameldir. Dünya hayatını bu ilkeye uygun 
olarakyaşayan bir mükellefin ebed1 alem
de de mutlu olacağını, imanı ve arnel-i 
salih i konu edinen birçok ayet haber ver
mektedir. Ancak insan iyiliğe özendiren 
yetenek, imkan ve vasıtaların yanında kö
tülüğe sevkeden bazı faktörlerin etkile
rine maruzdur. Bu sebeple yaşantısının 
ileriki yıllarında olumsuz faktörlerin tesi
riyle manevi hayatı açısından kötü bir 
mecraya sürüklenebilir. Kur'an-ıKer1m'

de, önceleri ilahi gerçekiere vakıf bir mü
min iken daha sonra nefsani arzularına 
ve şeytana uymak suretiyle kötüler ara
sına karışıp cezalandırılan kişilerden bah
sedildiği gibi (bk. ei-A'rilf 7/175-176; el
Kasas 28/76-82; ayrıca bk. BEL' AM b. BA
ORA; KARÜN), peygamberler aracılığıyla 
tebliğ edilen hak dini benimsedikten son
ra bundan ayrılan toplumların varlığı da 
haber verilir (mesela b k. el-Bakara 2/2 ı 3; 
Yunus 10119: Fatır 35/42). Ayrıca Hz. Yu
suf'un ve Hz. Müsa'ya iman eden sihir
bazların Allah'tan mürnin olarak ölme
Ierini talep ettikleri ifade edilmekte (ei
A'riH 7/126; Yusuf ı 2/1 o ı), müminlere de 
iyilerle beraber ölmeyi Allah'tan isteme
leri öğütlenınektedir (Al-i İmran 3/193). 

Her namazda okunan Fatiha süresinin 6. 
ayeti müfessir Thberfnin tercihine göre 
(Cami'u'l-beyan, ı, 55-57), "Bize doğru 
yolda sebat ver. ömrümüzün geri kalan 
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kısmında da bizi o yoldan ayırma" şeklin

de anlaşılmalıdır. Hz. Peygamber'in Fati
ha'sız namaz olamayacağını belirtirken 
(Müsned, 11. 24 ı, 278: İbn Ma ce, "İls:a

me", ı I: Tirmizi, "Mevals:itü'ş-şalat", 116) 

amaçlarından biri de her rek'atta okunan 
bu sürenin, dünya ve ahiret mutluluğu
na erdirecek hak yoldan ayrılınama şuu
runu sürekli tazelemesini sağlamaktır. 

Ayrıca AI-i İmran süresinde ( 3/8) yer alan, 
"Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten son
ra kalplerimizi eğriltip haktan çevirme" 
mealindeki ayet de bu konuyla ilgilidir. 
Nitekim Thber1, ayetin tefsiri münasebe
tiyle Resül-i Ekrem'in şu duayı sık sık tek
rar ettiğini kaydetmektedir: "Ey kalpleri 
halden hale çeviren Allah! Benim gönlü
mü dini n üzere sabit kıl" ( Cami'u 'i-be
yan, lll. 125- ı 26; krş . Müsned, ıv. 182, 4 ı 8; 

İbn Mace. "Du'a"', 2; Tirmizi, "~der", 7). 

Hz. Peygamber'in. namazlardan sonra 
okuduğu rivayet edilen dualardan biri 
şöyledir: "AIIahım! Senden niyazım şu

dur ki ömrümün en hayırlısı son demleri, 
arnelimin en hayırlısı bitimi, günlerimin 
en hayırlısı da sana kavuştuğum gün ol
sun" (Nevevl, s. 69; Heyseml, X, 1 10). is
mail b. Muhammed ei-Aclünl. "Rabbim! 
Bütün işlerde akıbetimizi hayırlı kıl, bizi 
dünya mahcubiyetinden ve ahiret azabın
dan koru" şeklindeki bir duayı Resülul-

. lah'a nisbet etmiş ve bunun hatimetü'l
hayr ile ilgili olarak nakledilen dua olduğu

nusöylemiştir(Keşfü'l-tıafa', ı . 180) . Ben
zer dua ve niyaziarın ashaptan itibaren 
birçok müslüman tarafından yapıldığı 
şüphesizdir (bazı örnekleri için bk. Mak
rizi, vr. 354a-b). 

· Başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere bü
tün İslami kaynaklarda, dünya ve ahiret 
mutluluğu anlamındaki kurtuluş samimi 
imana ve elden geldikçe iyi davranışa 
bağlanmaktadır. Ancak insanın başlan
gıçta iyi yolda bulunurken daha sonra 
kötülüğe yönelmesi ve bu haliyle ebedi
yet alemine intikal etmesi mümkündür. 
Bunun için kişinin ümitle korku arasında 
olması, yani Allah'ın engin rahmetine gö
nül bağlamakla beraber kendini güven
cede görüp fazilet kazanma ve kemalini 
arttırma yolunda zaaf gösterınemesi ge
rekir. Kötü sonuçtan korkma bu manada 
anlaşılmalıdır. Bu sebeple, irşad faaliyet
lerinde sakındırma (inzar) yöntemini kul
lanmayı tercih eden kişilerin müminin son 
nefesindeki durumunu fazlasıyla tehli
keli göstermeleri naslar çerçevesindeki 
İslami telakki, Allah'ın adalet ve Iutufla 
muamele edişi prensibiyle bağdaşmadı
ğı gibi insan psikolojisine de ters düşmek-

tedir. Kurtuluş dindarlığa, dindarlık da 
samimi inanç ve dürüstlüğe bağlı oldu
ğuna göre kurtuluş için önemli olan kişi
nin hayatı boyunca mürnin ve dürüst kal
masıdır. Son nefeste, ömür boyu izlenen 
yolun dışında lehte veya aleyhte beklen
medik gelişmelerin olması ve mesela söy
lendiği üzere şeytanın hile ve kurnazlığıy
la imanın elden gitmesi düşünülemez. 
Dindarlık bir hayat tarzıdır ve insanlar 
yaşadıkları hayata göre son nefeslerini 
verirler (ayrıca bk. İSTiSNA; MWAFAT). 
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!il MUHAMMED ARUÇİ 

HATİMETÜ'I-EŞ'AR 
(_;l.ır.~YIWI>) 

Fatin Efendi'nin 
(ö. 1866) 

Salim tezkiresine zeyil olarak 
kaleme aldığı şuara tezkiresi 

(bk. FATiN EFENDi). 

HATiMi 
(~l:.:JI) 

Ebü All Muhammed 
b. Hasen (Hüseyn) b. Muzaffer 

el-Bağdadl el-Hatimi 
(ö . 388/998) 

Dil alimi, edebiyat tenkitçisi 
ve katip. 

_j 

_j 

31 O (922) yılında doğduğu tahmin 
edilmektedir. Hayatı hakkında fazla bilgi 
yoktur. Hatimi nisbesinin dedesi Hatim'
den geldiği (İbn Hallikan, IV, 367). baba
sının da şair olduğu kaydedilmektedir. 
Gulamu Sa'leb olarak tanınan Ebü Ömer 
ez-Zahid'in talebesi olmuş, İbn Düreyd'e 
yetişerek derslerine katılmış (Yaküt, XVIII, 
154), on dokuz yaşında iken Ham dan! Hü
kümdarı Seyfüddevle'nin himayesine gir
miş ve bu sayede Ebü Ali ei-Faris1, İbn 


