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DİV AN ŞAiRİNİN GÖRüNMEZ SESLENİCİSİ HATİP 

MineMENGİ* 

Hatif; divan edebiyatı dilinde karşılaştığımız,görünürde sıradan olan bu 
nedenle ·de özellikle şiirdeki yeri ve işlevi üzerinde hemen biç durulmamış 
kelimelerden biridir. Onun daha çok, kimden, nereden geldiği bilinmeyen ses; 
ilham, görünmez seslenici, çağıncı, uyarıcı, öğüt verici vb. anlamlarda edebi 
metinlerde kullanıldığı b~ektedir. Görünmez sesieDici olduğu için hakkında 
bilgi veren kaynaklar onu, gaipten gelen ses diye de tanımlamaktadırl3!.ı Divan 
şiirinde hatifte mesneviler, divanlar, nazire mecmuaları gibi değişik edebi 
metinlerde karşılaşırız. Daha doğrusu uzun· söz gerektiren, anlatıma dayalı 
eserler olan mesnevilerde en sık; sonra di vanlardaki kasidelerde, bazen bir ya 
da birkaç beyitlik manzum tarihlerde, nadiren de gazellerde, tahmislerde vb. 
karşımıza çık'ar. Hatif, dinl-tasavvufi manzum-mensur eserlerde menkabe ve 
kı s salarda da geçmektedir. Sözlüklerde hatif karşılığı olarak "güçlü, sert ve tiz 
sesle tebliğ, davet ya da şiir ilham eden, görünmeyeni bildiren melek, uyarıcı, . 
seslenici, çağıncı, vicdan" gibi. anlamlar verilir. Bu bağlamda tasavvuf konulu 
metinlerinde batif için; " ... salikin kalbinde tecelli eden ve onu Hakk'a davet 
eden, Allal1'a yönlendiren sestir" tanİmı yapılır (İ.A. V, 369.; TDVİA.XVI, 
467). 

Şairler tezkirelerinde, Hatif ya da Hatifi malılasını kullanmış olan oldukça 
çok sayıdaki divan şairinin varlığı dikkat çekicidir.Hatif ve Hatifi mahlaslı 
şairterin edebiyat tarihimizde bu mahlaslarla yer almalarının nedeni; herhalde 
hatifin, şiirde ilbamla olan bağlantısının yanı sıra; uyaran, yol gösteren, öğüt 
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veren seslenici anlamlanyla ilişkili olmalıdır (bk. İpekten, isen 1988, s.193; 
Levend, 1973, s. 580). 

Bir kavram olarak karşıladığı anlamların ve onların edebi metinler 
içindeki kullanımlannın yanı sıra; hatifin şiirdeki yeri ve önemi, daha çok bir 
anlatım tekniği olarak şairle bağlantılı kullanımından dolayıdır. Çünkü Mtif; 
özellikle uzun anlatırnın yer aldığı metinl~rde anlatıcı konumundaki şairin 
dalaylı dili, kendini dışlayarak, gizleyerek konuşturduğu ikinci benidir. Yani 
gizli şair, gizli anlatıcıdır. Bu yazının yazılma amacı da özellikle tahkiyeye 
dayalı manzum metinlerde batifin gizli anlatıcı konumundaki söz konusu 
işle.viyle ilgilidir. 

Çağıran, seslenen konumundaki hatifin; görünmediği için, hatif-i gayb, 
hatif-i gaybi biçiminde divan şiirinin dilinde aşağıdaki örnek beyitlerde olduğu 
gibi kullanımı yaygındır. Hatif-i gayb tamlamasının bulunduğu aşağıdaki 
örnek beyitlerin ilk ikisinde hatifin; sesleneni görünmeyen öğüt verici, yol 
gösterici; sonuncusunda ise şiir ilham edici görünmeyen ilahi ses anlamında 
kullanıldığı görülmektedir. 

Gece balin-i feragatde yararken nageh 
Hatifi gayb dedi sem'ime can göı.ün uyar 

Birnazarla gör iki 'alemi nergfs-numend 

Başma ister isen giynıege tac-ı zerkar 

Ey Hayalf bu naznı-ı gevher-bar 

Hatifi gaybdan mı mülhemdir 

Hayaü 2 

Ayrıca; kelimenin rnanzum metinlerde hatif-i can, can batifi olarak; aşağı
daki örnek beyitteki gibi seslenici, çağıncı, ilham eden anlamında kullanıldığı 
da görülür (İ.A.V,369 vö.; TDVİA.XVI, 467). 

2 
3 
4 

Can hatifi her dem eyler avaz 

A 'la makam-ı can1ezadan Cemau4 

Hayali Divanı, Kaside-i Baharheray-ı Sultan SUieyman Han, s. 29. 
Hayali Divanı, s.122. 
Cemali, H uma vu Hümayun, s. ı 82 
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Hatifin; yukanda söz konusu edilen ve verilmiş olan örnek beyitlerde de 
görüldüğü gibi; şiir ilham eden, şiir söylemeye davet eden ilham perisi, ilahi ses 
anlamlan edebiyat ve şiirle bağlantılı olarak bizi en çok ilgilendiren anlamlan 
olmalıdır. Bu anlamlannın yanı sıra görünmeyen seslenici, çağıncı, ikaz edici, 
yol gösterici anlamlan da edebiyat ve şiir için önemlidir. Hatif, şiir ilham eden 
anlamıyla şairden ve şiirden önce; yol gösterici, öğüt verici anlamlanyla da 
şiirin içinde ama şairden dahır üst konumdadır. Hatitin şiirin içinde ancak şairin 
üstünde olması onun gaipten haber veren melek; ilham perisi anlamlannın yanı 
sıra; anlatıcı, gizli anlatıcı, gizli şair anlamlarını da düşünebilmemize olanak 
sağlamaktadır. Bu konumuyla hatif; şairin anlatım tekniği açısından bir yapı 
unsuru olarak gizli şair, gizli anlatıcı ya da şairin ikinci benidir. O, gerçek şairin 
dışında ve işlevi bakımından onun üstündedir; gerçek şaire yol gösterir; öğüt 
verir, davranışlan üzerinde söz sahibi alandır. Dolayısıyla h~tif, şiirde özel bir 
işlev, özel bir anlam la vardır. Şiir ve edebiyat açısından bakıldığında kazan
dığı bu özel anlam nedeniyle hatifi bir edebiyat ve şiir terimi olarak 
düşünebiliriz. 

Yukanda hatif kelimesiyle daha çok mesnevilerde ~arşılaşıldığını 
söylemiştik. Mesnevilerin sebeb-i te'lif bölümleri hatitin en sık karşımıza çık
tığı ve söze kanştığı bölümlerden biridir. Genel olarak bakıldığında; mesne
vilerin sebeb-i te' lif bölümlerinde, şu nedenlerden birinin mesnevinin yazılış 
nedeni olarak gösterilmesi gelenektendir. Bunlardan çok bilineni; dönemin 
padişahının, bir devlet büyüğünün ya da başka bir şairin/şairler topluluğunun 
şairden; çoğu zaman daha önce Fars ya da Türk edebiyatlarında örneğinin 
olduğu bir mesnevinin; yeniden yazılmasını istemesidir. Bu durum; övme, taltif 
etme amaçlı olduğu gibi aynı zamanda sınama, şairlik gücünü göstermeye davet 
amaçlıdır da. Bu bir bakıma eskilerin tahkik-i sıdk dedikleri gelenek yani bir 
şairin yeteneğinin anlaşılması için sınava alınmasıdır.Ömeğin Fuzı11i; Bağdat'a 
gelen Anadolu şairleri tarafından Leyla vü Mecnfin'u Türkçe yazmağa teşvik 
edilerek bir çeşit tahkik-i sıdk ile karşı karşıya bırakılınıştır (Fuzuli, Leyla vii 
Mecnan, 2000, s.399; Akalın, 1984, s. 243). Mesnevilerin yazılış nedenlerin
den ikincisi; şairin başkasının yazdığı mesneviyi beğenmeyip eleştirmesi ile 
bağlantılıdır. Bu durumda geleneğe göre şairin; . eleştirdiği eserden daha üstün, 
daha güçlü olanını yazması beklenir. (Şeyh Galip, Hüsnü 'Aşk, 2003, s.54; 
Nev't-zade Atayt Heft-Han Mesnevisi, 1974, s.l8). Gelenekte bu nedene daha 
çok şairin önceki bir şair ya da şairlerle boy ölçüşmesi olarak bakılır. Üçüncü 
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bilinen neden ise, konumuzia bağlantılı olarak; şaire gaipten gelen şairliğini 
gösterme daveti; sözün kısası, hatifin teşviki ile şairin mesneviyi yazmaya ka
rar verişidir. 

Cem Sultan' ın on beşinci yiizyılın ikinci yansında Selman-ı Saveci'nin 
aynı adlı eserinden Türkçe'ye çevirdiği Cemşid ü Hurşid mesnevisi bu 
bağlamda ilginç bir örnektir (Cem Sultan, Cemşid ü Hurşfd, 1997, s.306) . .. 
Cemşid ü Hurşid'in Sebeb-i Te'lifbölümünden aldığıinız aşağıdaki beyitlerde 
batifaraya girerek şairi ~er vermeye şöyle davet eder: 

Çü gördüm cennete döndi zamane 
Hemlin 'avn eyledüm ben gülsitana 

Dil ü etin gamdan obnaga güştide 
Van.Waiıı oturdum bir arada 

Baharı görüben andum nigtin 
Be-külli kalmadı etinun karlin 

Anup zülfin gönül oldı müşevveş 
Ruhın anup dile uruldı ateş 

Bu nagmeyle iderken derdümi stiz 

Bana hatifden irişdi bir avtizS 

Ki iy miskin nice bir zar olursın 
Nice bir kendiine mihnet alursın 

Bilürem kim kem olmaz hiç 'ışkun 
Hemfşe var durur dildara şevkun 

Olınca derdi-y-ile bir nefes ztir 
Ko btirf 'ışk içinde bir hoş asar 

S Örnek metinlerde hatlf kelimesinin geçtiği ya da hiitif'in dilinden söylenen beyitler koyu 
renkte yazılmıştır. 
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Düzetgil 'ışk içinde bir risale 
Ki 'uşşô.k anun-ıla ire vistıle 

Bi-hamdi'llah ki var söze mecalün 
Ne-y-içün süst ola kfl u ktılün 

Beyanı sözde şol resm eyle bünyad 
K' okıyan kişi diye afertn-bad 

Söz içre şöyle harc eyle belagat 
K ' okıyan kişi canı ola rahat 

Düzetgil 'ışk içinde bu kittıbı 
Ki etinlara safa vire hitabı 

Digil bir hôş kitab-ı canjeztıyı 
Ki işiden bula zevk u safayı 

Şu resme ey le 'ı~k içre sözün pak 
K' işiden '{işık ide yakasın çak 

Cihan kimseyle kalmaz cavidane 
Ko 'ışk içinde bart bir nişane 

K' okıdukça sana rahmet diyeler 
ideler her nefes bin bin du'tilar 

Ko btirf 'alem içre bir eyü ad 
Ki eyliikle seni eyleyeler yad 

Ola mı hfç bundan yig sa' adet 
K ' okıyal')lar diye diyene rahmet 

Çü htitif nagmesini eyledilm guş 
Sajtısından dil ü can eyledi cuş 

191 
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Çii lıatifden işitdüm bu lıitdbı 
Dil uzatdum dinıege bu kitabı 

Cemşid ü Hurşid'in Sebeb-i Te'lif bölümünden alınan yukarıdaki 
beyitlerde hatif; şairin bahar tasviri yaptığı sırada araya girerek şairi aşıkane 
tarzda bir eser yazmaya davet eder. Bu davet görünürde hatifin şairi mesnevi 
yazmağa teşvik etmesini amaçlamaktadır. Ancak, arka planda şairin şairlik 
bünerini gösterme ya da tasdik-i sıdk yani Cem Sultan'ın şairlik sınavına 
sokulma arnacının yanı sıra şairin eseri ile adını yaşatma yani kalıcılık isteği ile 
de bağlantılıdır. Bu arada; Cem Suitan'ın mesneviyi yazmak için gerekli olan 
şairlik gücüne sahip olduğunu da yine hatifin ağzından duyar, öğreniriz. 

Başka bir on beşinci yüzyıl mesnevisi olan Derviş Hayilli'nin Ravzatü' 1-
envar adlı tasavvufi mesnevisinin Sebeb-i Te' lifbölümünde de yine Cemşid ü 
Hurşid'inkine benzer bir kurgu ile karşılaşırız (Derviş Hayali, Ravzatii'l-envdr, 

2003, s.94-95). 
işiedi guş-ı can hiitifden avaz 

Ki t~,!r suz-ıla söze ey/e agaz 

Ge tür şevk-ıla rfk-i tab 'ı cı'işa 

Ki dil miirgı diişe şevk ulıımlşa 

Gözini aç me' anfyle beyanun 
Bedf' olsım beytm-ıla me 'iinwı 

Çü 'akl esrfirma hem-dem bilündür 
Nak (i)l envanna malırem diliindür 

Hıred nfirmla dil şem'in uyandur 

Kamu ralılın ciger odmla yandur 

'Ayan it malızen-i sırrı ciMna 
Getürgil Ravza-i Nz'ir'ı beyana 

Beni sayd eyledi bu hoş ibadet 
'Ayan o/dı dile remz ii işaret 

Derviş Hayall'nin Ravzatü'l-envar'ının yukarıdaki beyitlerini örnek 
olarak verdiğimiz Sebeb-i Te'lif bölümünde de eserin yazılış hikayesi şöyle 
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anlatılmaktadır: Şair Haya.J.l'nin yanına melek yüzlü biri yaklaşır. Üzüntüsünün 
nedenini sorar. Şair ona İlahi visale ermediğini söyler. Bu arada gelen kişi ona 
bir kadeh sunar. Hayali kadebtekini içip bitirdiği zaman ab-ı hayat içmiş gibi 
olur. Bu sarhoşlukla kendinden geçen şair sabah bahçeye çıktığında orada 
kendisine hatiften bir ses gelir. Seste Cem Sultan'ın Cemştd ü Hurştd'inde 
olduğu gibi yine şaire eser vermesi için davet vardır. Hayili'nin bu teklif 
hoşuna gider; ancak hatifte şair arasında geçen konuşmanın ilk aşaması şairin 
aczini bildirmesi ile son bulur. Mesnevi'de Sebeb-i Te'lifin içinde "Sıfat-ı 
Rüz" başlıklı - sözü uzatmamak için örnek vermediğimiz- bir bölüm daha 
vardır ki burada tekrar şairin kendisine şerbet içiren kişi anlatılır. Söz yine 
liatiften açılır. Hatif bu eseri yazmasını şairden tekrar ister. Hayall burada 
gönlün önemini anlatır; yapılacak işin gönül işi olduğunu ama gönülde yazacak 
bir şeyin olmadığını söyler. Hatif daha sonra Hayali'yi över ve eseri yazması 
için teşvik eder. Aslında Sebeb-i Te'lif'in söz konusu bu bölümünde 
Hayalt'nin, hatifin dilinden kendisini övdüğünü anlamak zor değildir. Kısacası 
bu bölüm bir fahriye bölümüdür. Daha sonra hatif" Baz İlhah Kerden-i Hatif 
(Hatifin tekrar ısrar etmesi)" başlığı altında yeniden söze karışır ve 

Didi !..'im ko Hayaif bu hayali 

Ki vardur gönlünün söze mecali 

Nice bir olasın bf-kar ka rat 

Cihanda sen dalıı bir yadigar at 

Nefes gemı eyle ebkem olmadıaısa 
Diri kıl adunı ger ölmedünse 

V elf şöyle çıkar 'ô.lemde adı 

Ki kala şehd ii şeker gibi dadı 

beyitlerinden de anlaşılacağı gibi; şairin adını yaşatması için arkasından eser 
bırakması gerektiği konusunda ısrarcı davranarak onu sonunda mesneviyi 
yazmaya ikna eder. 

Özet olarak; hatifin eserin ortaya çıkışındaki yerini göstermek amacıyla 
Derviş Hayali'nin anılan mesnevisinin Sebeb-i te' lif bölümünden aldığırruz 
yukarıdaki örnek beyitlerde de gö~üldüğü gibi; mesnevilerin Sebeb-i telif 
bölümlerinde hatif mesnevi yazana mesnevi yazması için davet getiren, çağnda 
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bulunandır. Bu çağnda şaire eser 'vermesi için teşvik vardır. Bu teşvik aslında 
şairinşairlik gücünü söylemeye/.söyletmeye yöneliktir. Şair, mesnevi yazmaya 
ehliyeti olduğunu, kendisinde mesnevi yazmak için şairlik gücünün bulundu
ğunu hatif aracılığıyla öğrenir; daha doğrusu -aşağıda da üzerinde durulacağı 
gibi- mesnevi söyleme yeteneğinin olduğunu dalaylı olarak batifin ağzından 
söyler. Mesnevi bu çağn üzerine yazılmaya ·başlanır.6 Hatifın eserin ortaya 
çıkışında önem kazandığı mesnevilerde; şairin batif aracılığı ile şairlik gücünü 
gösterme amacı ve şairin kendinden sonra bir eser bırakma dileği; daha doğrusu 
eser vererek adını yaşatma isteği mesnevilerin yazdışında öne çıkan nedenler
dir. Ancak hatifın varlığı olsun ya da olmasın büner gösterme; başka 
sanatçılada boy ölçüşme; genelde mesnevilerin arka planında hep 
temel amaç olarak karşımıza çıkacaktır. 

Hatif yukanda değinilen işlevi nedeniyle bir bakıma şairin ilham peri~i. 
içindeki şairlik gücünün sesi; kısacası şairin itici gücüdür. Tahkik-i sıdk 
geleneği aracılığıyla da şaire sınav kapısını aralayan, onu içeri itiverendir. 

Aynca günümüzdekinden farklı olarak geçmişte, şairini sanatçının kendi 
kendine ortaya çıkması yerine kendini dışiayarak yani tecrit ederek birilerinin 
teklifi, tavsiyesi ya da eskilerin tekeliüm-i ruh (kelam-ı ruh) dedikleri 
şairin kendini ölmüş göstermesi yoluyla ama daha da bilineni mablas 
kullanarak kendi bireyselliği dışında değişik adla çıkması ve sanatçı gücünü bu 
yolla göstermesi; sanatını böylece icra etmesi geleneğin gereğidir. Sanatçınin 
bireyselliğinin ya da esas kimliğinin dışlanması belli ki şairi/ şiiri değişik 

anlatım yollan bulmaya yönlendirmiş; bu bağlamda mecaza, soyuta, görünme
yene yer veriş şairin anlatım gücü kazanmasında önem kazanmıştır. Özet 
olarak söylemek gerekirse; söz konusu geleneğin varlığı; bizi burada ilgilen
diren " Neden hatif vardır?" sorusunun yanıtıyla bağlantıhdır. 

Değinmemiz gereken başka bir nokta da şairlik yeteneğinin Allah vergisi 
yani ilahi kaynaklı olduğu ve bu bağlamda vahiy inancının gelenekteki önemli 
yeridir. Mucize, vahiyle şiirin ortak noktalanndandır. Çünkü şiir doğuşu bakı
mından vahiyde olduğu gibi mucizevidir. Ancak şiirin hedeflediği, ulaşmak 
istediği de yine mucizeyle bağlantılıdır. Çünkü şairden bekleneo olağan üstü, 

6 Burada yeıi gelmişken; halk şiiıi geleneğimizde de bir şaiıin iişıklı~a adım atmasının ya 
da şiir söylemeye başlamasının bazen gene gaipıen gelen bir ses, bir çağn aracılığıyla 
olduğunu hatırlatalım. 
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şaşırtıcı güzellikte SÖZ söylemesi yani i' caz yoluyla UStalığını göstermesidir . 
Bu nedenle divan şairi mu'ciz-beyan, mu'cize-güy, mu'cize-perdaz vb. sıfatıar
la niteleDir ya da kendini niteler. Öyleyse şiirin bu özelliği de hatitin şiirdeki yeri 
ve şairle batifarasında bağlantının kurulması açısından düşünülmelidir. 

Aynca yeri gelmişken, konuyla bağlantılı daha önce işaret etmediğimiz 
başka bir noktayı yani batifin divan edebiyatının dilindeki varlığında; geçmiş 
dönem eserlerirnizde değişik biçimlerde görUlen fevkaladeye olan merakın 
izlerinin bulunduğunu da söyleyelim. Böylece sanatçının kendisinin değil, 
mucizevi ya da İlahi ses tarafından yönlendiriliş nedeni daha iyi anlaşılabilir. 
Tahkiyeye dayalı anlatım tekniği içinde şürde ya da edebi eserde hatitin mekan
sızlığının, daha doğrusu hatifin görünmez oluşunun da yine geleneğin sürpriz 
mantığıyla bağlantısı olmalıdır. Olağanüstü ile okuyucuyu meraklandınp 
şaşırtmak gelenek daha doğrusu eserin başarılı sayılması açısından önemlidir. 
Bilindiği gibi eski hikayelerim.izde sürprizden sürprize geçmek, böylece okuyu
cuyu meraklandınp şaşırtmak hemen her zaman karşııruza çıkar. Hatif aracılı
ğıyla da şair daha mesneviye başlarken okuyucunun ilgisini, merakını üyandı
rır. Böylece eski hikaye ya da mesnevi geleneğimizin birtakım özelliklerini batif 
anlayışında yine geleneğin tezahürü ola:ak bulunduğunu söylemek doğru 
olacaktır. Kısacası hatifbir yanıyla geçmiş edebiyat kültürümüzün bazı özellik
lerinin değişik kimlikle ortaya çıkışından ibarettir. İlahi konumlu anlatıcı, 
masal destan,. mesnevi çağında hep vardır. Şair bu tür eserlerde, ilahi karakterli 
anlatıcının o insan üstü bilme gücünden yararlanarak, onun dilinden konuşur. 

Yukarıda hatifin ilhamlayada şairi şiire yönlendirmekle ve şair şiir ilişki
sindeki estetik amaçla bağlantılı olan bulunuş nedenlerine değindik. Ancak 
hatifin şiir dilinde değişik başka amaçlarla kullanıhşlannı da görmekteyiz. 
Şimdi de aşağıdaki örnekler aracılığıyla onlara değinelim. Örnek beyitlerdeki 
gibi hatif bazen de yaptığı bir. yaniışı dilzeltmesi için şairi uyarıcı hatta azar
layıcı olarak vardır. (bk. Taşlıcalı Yahya, Giilşen-i Envar, s.144). 

Namazı kıldı başladı niyaza 
H enzmı irdi lıatifden av aze 

Ki ey magrur-ı elfô.z u 'ibô.ret 
Ticaret umaıı u iden hasô.ret 
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İbadet kim .sini eyledi magrftr 
Düşiirdi bu jazfletden kan dur 

Kemanu,ndanfazflet okı çzkdz 
Bina-yı ta'atımz cümle yzkdı 

Hatif, aşağidaki beyitlerde ise şairin zor zamanında sığındığı ilabi güç; 
İlahi gücün sesi olarak karşımıza çıkar (b k. Taşlıcalı Y ab ya, Gülşen-i Envar, 
221 vd.). 

İrişdi nagehiiıı htitifden avaz 
Ki kor/aıtman kıdumı kon geliin vaz 

Cihiiııda ol se/ıavet ehli-y-di 
Yoluma malını yidiirdi-y-di 

Benilm içün sebfl itmişdi malın 
Se ha vii cUd-zla giçirdi Jıalin 

Bes ana ben dahz ihsan kıldum 
Günahından geçiip gu.fran kıldum 

Hatif ilahi gücün sesi olarak aynca başka edebi eserlerde örneğin aşağıda 
olduğu gibi nazire mecmualarında da yer alır. (Ömer Bin Mezid, Mecmu'atü.'n
nezair, 1995, s.30) 

Bu rahmanf nefesden Jıatif av{izıyla okı gir 
Çıka gül eyleye aheng-i lıenganıı, girfzanı Naztre-i Namı1si 

Hatifin, mesnevilerde adı zikredilmeksizin yer aldığı da olur. Örneğin 
son dönem mesnevilerirıden biri olan Mir Ali Rıza'nın on dokuzuncu yüzyılda 
yazdığı Sergiizeşt-i İstolçevi adlı roesnevisinde, adı geçmeksizin hatif konumu 
ve işlevinde gizli bir seslerncinin "beşir-i gayb"ın ·yani gizli müjdecirıin varlığı 
da söz konusudur {Gökalp, 2004, s. 151 vd.).Anılan sergüzeşt-namenin aşağı
daki beyitlerirıde şiddetli göz ağnsı çeken şairin derdine, gizli bir yol gösterici 
aracılığıyla çare bulması için hastaneye gönderilişi anlatılmakta, aynca bu 
seslenici tarafından adres olarak vetilen hastanenin övgüsü yapılmaktadır. 
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Ameden-i Beşir-i Gayb ve Reh-nümii Şuden-i O be-Reften-i Fakır· 
der Hasta-hiine (Gayb müjdecisinin gelmesi ve fakirin hastaneye gitme~i için 
yol göstennesi) 

Dedi kim ey derd-mend ü müstediim 
Niçün ağlarsm gice gündüz müdô.m 

Dutmadm mı alem içre bir eser 
Bir mekô.n-ı bf-misô.l ü mu'teber 

Bir hevô.sı mfzye-bahş-ı 'ömr-i Nuh 
Bir zemini m isk ü 'anber bô.d-ı ruh 

Alem-i dünyada bir dô.rü'n-na'im 
Misli sebkat etmemiş hayr-ı 'azfm 

Vô.lide Sultan anı itmiş binô. 
Olmagiçin nii'il-i lutfı Hudii. 

Ya 'ni Yeni-bô.gçe lzasta-hô.nesi 
Derdmendôn u garfbô.n lô.nesi 

Der Zilcr ü Medayilı-i Me'mfuin-i Hasta-hane 

Anda me'mur eylemişdir üç tabfb 
Hô.zık u kô.mil ü edfb hem lebfb 

Mir Ahmed birisi kô. 'im-makô.m 
Biri İsmii'il Efendi be-nô.m 

Hem-civô.nf-i mahô.ret-azman 
Bir hekfm-i isevf-i zü-fünun 

Eylemiş huddamı dô.men der-miyô.n 
Hidmete ô.miide rozô.ıı u şebô.n 
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Devr-i Han 'Abdü 'l-mecid'dir bu zaman 
Buldu dünyalar belalardan aın.t1n 

Tasmim-kerden-i Fakir be-'A.zimet-i Hasta-hane (Fakirin Hastaneye gitme 
kararı alması) 

Çünki bu tebşiri duydum derdmend 
Verdilezzet canıma manend-i kand 

Ahz edüp imamdan 'ilm ü haber · 
Ol rruikô.ma eyledim 'azm-i sefer 

Yukarıda verilen beyitler; görünmeyen müjdecinin ağzından söylenmiştir. 
Mesnevi de gelenekteki hatifınin ilaıa etmesi sonucunda şairin eser vermeye 
yani bir işi yapmak için karar almasına benzer biçimde sonuçlanır. Ancak 
burada şairin aldığı karar; hastaneye gitme kararıdır. Görünmez sesleDieinin 
rolü de yol göstericiliktir. 

Aynca daha önce de belirtildiği gibi; mesnevilerden başka divanlarda da 
başta uzun anlatıma dayalı kasideler olmak üzere değişik manzum me~erde 

hatif yine karşımıza çıkar. Örneğin Nev'i'nin kasidesinde batif, yol gösteren, 
karar vermeye yönlendiren bir seslenici olarak vardır. Ancak hatifin adının 
geçtiği beyit sonrası şair; hemen kasidenin sunulduğu kişiyi övmeye başlaya
caktır. Bu övgü değişik ve ilginç bir anlatım tekniği ile hatifin ağzından yapılır. 
Burada hatifin geçtiği beyit, kasidenin kuruluşu bakımından medhiyeye geçişte 
girizgah yapmak için vardır ve kasidenin biçimsel düzeniyle bağlantılıdır. 

7 

Nagehfin guşuma lılitifden irişdi livliz 
Didi ey gümreh ü mahcub-ı cemal-i Rahmtin 

Sana besdür der-i divan-ı Siylivuş Paşa 
Ki odur matla '-ı mecmu'a-ılutfu ihsan 

Andadur falih-ifeyz-ifiinun-ı hikmet 
Andadur layiha-i hatır-ı ehl-i 'iifan 

Andadur himmet ii ihsan u mürüvvet 

Andadur cad u 'ata cevherine ma'dfn ü kan Nev'17 

Nev'i Divanı, "Beray-ı Siyavuş Paşa Sahn Medresesi VerildUkde", s.96. 
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Nev'] Divanı'ndan örnek olarak alınmış olan yukarıdaki kasidede olduğu 
gibi içinde aşağıdaki beyitlerin bulunduğu Hayili'ye ait başka bir kasidede de 
kurgunun ayni olduğu görülmektedir. Burada da hatifin görevi kasidenin 
medhiye bölümüne geçişi sağlayarak övgüyü yapmaktır. Şair yine hatifin 
ağzından yani gizli sesiyle öveceği kişiyi övmektedir. 

Erişdi senı 'ime ol dem nida-yı hfitif-i gayb 
Ki ey JıuUisa-i mevcud-ı sahib-iferheng 

Yürü cenab-ı Şeh-i Cem-nihfida sür yüzünü 
Ki kalbin fiyinesi ola gün gibi bişeng 

Şeh-i serir-sitan Husrev-i vilfiyet-bahş 
Rizebr-i b~e-i dfn saf-der-i Gazanfer-ceng 

Şeh-i zamane Süleyman-ı ins ü cin ki anun 
Ktpnfne kullandır Bijen Giv u Huşeng Hayalı"S 

Hatif konulu bu yazımızın başında; şiirde önce şair vardır demiştik. 
Başka bir ifadeyle şiirde şair önem ve işlevi bakımından öncelikli ve ağırlıklı
bir konuma sahiptir. Çünkü şair, şiirin hem yapıcısı hem de yansıtıcısı ya da 
anlatıcısrdır. Şiirde şairin açık ya da gizli kimliğine tanık oluruz. Bu bağlamda 
hatif için; o, şiirde şairin ikinci sesi, gizli sesidir; gizli anlatıcı konumundadır 
demiştik. Hatif şairi~ söz konusu ikinci sesi, gizli sesi işlevi ve konumuyla da 
şairin üstünde bir kimlikle, şairin görernediğini görme, bilernediğini bilme, 
sezme ve aniatma niteliklerine sahiptir. Yani hatifin olağan üstü bir kimliği ve 
ilahi konumu vardır. Aniden ortaya çıkan varlığı, sesi ve etkileme gücüyle her 
yerde hazır olan,· olup biteni gören dir. İnsan üstü donanımlıdır. Çünkü şairlik 
yeteneği de insan üstüdür. O bir anlamda normal insanın görernediğini, bileme
diğini, sezernediğini görmek, bilmek ve sezmek dul).lmnndadır. Bu işleri şair, 
kendini değişik biçim ve derecelerde belli ederek yapar. Şiirde şair kendini 
gösterdiği gibi gizleyebilir de. Ama şair her zaman vardır. Aniatı ağırlıklı, uzun 
söz götüren manzurn metinlerde şairin değişik kimlikle karşımıza çıkışı, eserin 
tek ağızdan tek düze anlatımını kırma,_ merak ve heyecan yaratma, dikkat 
çekme ve bu yolla eserin akışını, başansını sağlama daha kısacası yukanda da 

8 Hayali Divanı, "Kas'fde Beray-ı Sultan Süleyman Han", s.23. 
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değinildiği gibi estetik amaçhdır. Kısacası hatif, destan; masal, mesnevinin 
kurmaca dünyasında, konumu ve işlevi bakımından şairin başka bir kimliğidir. 
Hatif kimliğiyle şair; çoğu zaman ön plandaki şairden daha akıllı, daha bilge ve 
daha yetkindir. Önçe de söylediğimiz gibi şairi aşan bir kimliği vardır. Şairin 
sanatçı kimliğini ortaya koymasına aracı olur; öğüt verir, yol gösterir; eleştirir, 
kı nar, doğruya yönlendirir. Dolayısıyla hatif bazen de şairin içindeki doğruyu 
eğriden ayıran vicdanın sesini hatırlatır. Vicdan olarak karşımıza çıkar. 

Buraya kadar; batif kelimesinin yerine göre çağnştırdığı değişik anlamlar 
ve özellikle anlatım ağırlıklı metinlerde bu anlamlarıyla kullanılışma örnekler 
vererek, kullanım nedenleri üzerinde durmaya çalıştık. Bu bağlamda, hatifin 
şairle bağlantılı olan gizli anlatıcı, şairin ikinci beni konumundaki yeri öne 
çıkarılarak, şairle bağlantılı olan anlatıcı ve anlatım tekniği konusunun arka 
planında şairin dünya görüşünün, yaşama bakışının , estetik değer ölçülerinin 
kısacası geleneğin de bulunduğu belirtildi. Vurgulamamız gereken başka bir 
özellik de hatifin görünmezliği, birden bire gelişi ve davranışlanyla ilahi nitelik 
taşmasına karşın işlevi bakımından beşeri olmasıdır. Dolayısıyla batif, şiirdeki 
konumundan çok, işlevi, rolü bakımından dikkate değerdir. Bütün bu söyledik
lerimizden sonra; Hatif niçin vardır? Hangi işievle edebi metinde yer alır? 
Sorusunun cevabını, bir bakıma daha önce söylenenleri de özetleyerek: 
1. Şairliğin ilahi, şiirin mucizevi, edebi eserin sürprize dayalı konumu · 
2. Şairin kendini gelenek ve gelenekteki estetik amaçla bağlantılı olarak tecrid 
etme durumu 3. Okuyucuyu etkileme gereksinimi, olarak sıralayabiliriz. 

Bu yazıda; özellikle uzun söz söylemeyi gerektiren mesnevide, kasidede 
vb. edebi metinlerde karşımıza çıkan ancak sıradan sayıp önemsemediğimiz 
birçok kelimeden biri olan hatifin; şiirdekil edebiyattaki anlamlarından yola 
çıkarak, var oluş nedenleri üzerinde durmaya çalıştık. Son olarak, günümüzün 
modem edebiyat çalışmalannda daha çok Batı'dan geldiğini düşünüp kabul 
ettiğimiz edebi türlerin yapı özelliklerine ilişkin bazı inceleme yöntemlerinin 
gelenekle bağlantısını kurmanın yararlı ve gerekli olduğunu düşündüğümüzü 
söyleyerek sözü bağlamak istiyoruz ... 
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