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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-



nca ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu{ıari başta olmak üzere 
tanınmış hadis kitaplarını okuyup sona 
erdirmeye hatim (hatim indirmek, hat
metmek) denilmiştir. 

D TEFSİR. Kur'an ' ın, okunup anlaşıl
ması ve gereğince hareket edilmesi ama
cıyla indirildiği şüphesizdir (bk. M. F. Ab
dül baki. el-Mu'cem, "15re", "tlv" md.le
ri). Hz. Peygamber, Kur'an okuyup onun
la amel edenlerin gıpta edilecek kimse
ler olduğunu, okunan Kur'an'ın her har
fine karşılık on sevap verileceğini. oku
yanlar için Kur'an'ın dünyada huzur kay
nağı, ahirette de şefaatçi olacağını bildir
miştir (Buhar!, "Feza'ilü'l-1\uran", ı 7, 
20; Müslim, "Şalatü'l-müsafirln", 243. 
266, 268; Tirmizi. "1\ıra'at". 12; E bO Da
vOd, "Vi tir". ı 4). Allah kelamı olan Kur
'an-ı Kerim'in müslümanlar nezdindeki 
büyük değeri ve onun okunmasıyla ilgili 
emir ve teşvikler sebebiyledir ki ashab-ı 
kirarn ve onları takip eden nesiller Kur'an 
okumayı, onunla meşgul olmayı daima 
ön planda tutmuşlardır. ResOl-i Ekrem 
ayrıca. Kur'an'ı tertip üzere okuyarak ha
tim indirmeyi Allah'ın en çok sevdiği iş
lerden biri olarak nitelendirmiştir (Dari
ml, "Feza'ilü'l-1\uran". 33; Tirmizi. "1\1-
ra'at", 13). 

Hz. Peygamber ile Cebrail'in. her yılın 
ramazan ayında o zamana kadar nazil 
olan ayet ve süreleri birbirlerine okuya
rak mukabele ettikleri ve bir anlamda 
hatim indirdikleri bilinmektedir (Buhar!, 
"Feza'ilü'l-1\uran". 7; bk. ARZA) Müslü
manlar da ramazan ayında genellikle ca
milerde ve bazı evlerde Kur'an okutup 
dinlemek suretiyle hatim indirmeyi adet 
haline getirmişlerdir (bk. MUKABELE) 

Hatim indirmenin belli bir zamanı ve sü
resi yoktur. Hz. Peygamber'in bilhassa 
geceleri çokça Kur'an okuduğu bilinmek
teyse de nasıl bir tertiple okuduğuna ve 
eğer o ana kadar nazil olan bütün ayet
leri okuyar idiyse bunu ne kadar bir za
man içinde yaptığına dair kesin bilgi bu
lunmamakta, ancak. "Üç günden daha 
az bir zamanda Kur'an'ı hatmeden kişi 
ne okuduğunu anlamamıştır" dediği kay
dedilmektedir (İbn Ma ce, "il5ame". 178: 
E bO DavOd, "1\ıril.'at", ı ; Tirmizi. "1\ıra

'at", 13; ). Hz. Aişe de bunu teyit ederek 
ResOl-i Ekrem'in üç günden az bir sürede 
Kur'an'ı hatmetmediğini söylemiştir (İbn 

Sa'd, ı. 376; MünavT, Feyzü'l-15".adfr, V. ı88). 
Ashap içinde haftada veya üç günde bir 
hatim indirenler olduğu gibi, bazılarının 
bundan daha az veya daha çok bir süre 
içinde bu işi gerçekleştirdikleri rivayet 

edilmiştir. Sahabiler, her gün için okuya
cakları kadar Kur'an'ı bölümlere (hizip) 
ayırır ve her gün bu bölümlerden birini 
okurlardı (İbn Mace, " il5ame", 178; EbO 
DavOd. "Şalat". 329: Abdürrezzak es-San
'an!, lll, 352) Hz. Peygamber'in de böyle 
bir uygulamayı onayladığı anlaşılmakta
dır (Müslim, "Şalatü'l-müsafırln", 142) 
Bu bilgiler hatim indirmede belli bir sü
renin tayin edilmediğini. herkesin kendi 
durumuna göre hareket edebileceğini 
göstermektedir. Esasen ezberleme ama
cı dışında Kur'an okumanın gayesi önce 
onu anlamak. sonra da anladığıyla amel 
etmektir. ResOl-i Ekrem'in, Kur'an'ı teen
nl ile ve geniş zaman içinde o kumayı tav
siye etmesinin sebebi de bu olmalıdır 
(Tirmizi, "1\ıra'at" . ı ı) . Sevabını bağışla

mak amacıyla Kur'an okumanın caiz olup 
olmadığı hususu tartışmalı ise de (bk. 
KUR'AN [Kur'an'la İlgili Fıkhl Hükümler)) 

ölünün yıkanıp kefenlenmesinden sonra 
yahut defnedildiği gün veya gece Kur'an 
okunınası veya hatim indirilip dua edil
mesi bazı müslüman çevrelerde adet ha
le gelmiştir. 

Hatim indirilirken, Duha'dan itibaren 
her sürenin sonunda veya bir görüşe gö
re başında tekbir getirme işi. yedi kıraat 
imarnından İbn Keslr'in ravisi Bezzl tara
fından Hz. Peygamber'e isnat edilen bir 
hadis olarak rivayet edilmiştir (Hakim. 
III, 304). Ancakmunkatı' rivayetleri mut
tasılmış gibi nakletmekle suçlanan Bez
ıl'nin bu tür rivayetleri muhaddislerce ka
bul görmemiştir (DİA, VI, 115). Bununla 
birlikte süre sonlarında tekbir getirmek 
bir gelenek halinde devam etmiş , za
manla buna tehlii ve tahmld cümleleri 
de ilave edilerek bazı ibareler oluşturul
muştur. Bunlardan en yaygın olanı şu
dur: Allahü ekber la ilahe iliallah u valla
hü ekber Allahü ekber ve lillahi'I-hamd 
( ~~ .u.ı, _r.Si .u.Jf _r.Si 4.Llfj 4.Llf Yf .Uf Y _r.Si 4.Llf ). 

Hatim Nas süresinin okunmasıyla sona 
ererse de ardından Fatiha ile Bakara sü
resinin ilk beş ayetinin okunınası yeni bir 
hatme başlangıç sayılmıştır. 

Hatim tamamlandıktan sonra dua edi
lir. Bu duadan önce İhlas süresinin üç de
fa okunmasının bir dayanağının bulunma
dığı ve bid'at olduğu bildirilmiştir (Zer
keşl, I, 474; İbnü ' l -Ceze r1', ll . 451 ). ResOl-i 
Ekrem'in, "Kur'an'ı hatmeden kişinin 
kabul olunacak bir duası vardır" dediği 

( HeysemT, VII, 172; Münavl, Künüzü 'l-l:ıa-
15".a'ii5:, ı. 73). kendisinin de hatimden son
ra dua ettiği bildirilmekte ve bu dualar
dan bazıları nakledilmektedir (Ali Mu
hammed es-Sehavl, I, ı 23; İbnü ' l-Ceze r1', 

HA TiM 

11. 464) . Abdullah b. Mes'Qd, Abdullah b. 
Abbas ve En es b. Malik başta olmak üze
re bazı sahabilerin de hatim dualarına ka
tıldıkları . aile fertleriyle birlikte hatim du
ası yaptıkları rivayet edilmiştir (Dariml. 
"Feza'ilü'l-1\uran". 33; İbnü'd- Düreys el
Bece!T. s. 51 vd.; Heyse ml, VII, ı 72). Bu 
uygulama çok değişik ve gösterişli me
rasimler halinde günümüze kadar gel
miş olup halk arasında ilk defa hatim in
diren çocuklar için bir tören düzenleyen
ler de görülmektedir. 
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Iii ABDURRAHMAN ÇETİN 

D HADiS. Bazı hadis kitapları için de 
hatim merasimleri yapılmıştır. Bu mera
simler. o kitapların ya bir hoca tarafın
dan talebelerine okututup bitirilmesi ve
ya bir cemaat tarafından sevap kazan
mak için oku n up tamamlanması üzerine 
icra edilmiştir. Sevap kazanma yanında 
maddi ve manevi sıkıntılardan , hastalık ve 
belalardan. düşman istilasından kurtul-
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