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HATABE 
(4;~1) 

Zanniyat veya makbulartan oluşan 
akli delil, 

mantıktaki beş sanattan biri. 
_j 

Sözlükte "bir topluluğa hitap etmek" 
anlamına gelen hatabe (hatabet). man
tık ve kelam terimi olarak "zanniyyat ve
ya makbülattan oluşan kıyas" diye tanım
lanır. Zaruri bilgi ifade eden kesin akli de
lilleri (burhan) anlamaktan aciz olan halk 
kitlelerini ikna etmek amacıyla kurulan 
hatabi kıyaslar. insanların çoğunluğu ve
ya bir bölümü tarafından kabul edilen hü
kümlere ve söylediklerinin doğru olduğu 
düşünülen alimlerle mürşidlerin sözleri
ne dayanan öncüllerden oluşur. Aristo'
nun mantığa dair eserlerinin Arapça'ya 
tercüme edilmesiyle İslam kültürüne in
tikal eden hatabe (bk. HİTABET ). daha 
çok halkı hem dini hem dünyevi konular
da faydalı işler yapmaya ve zararlı işler
den uzaklaştırmaya teşvik etmek için ha
tiplerin geliştirdikleri delillerden ibaret 
kabul edilir. 

Hangi konuda olursa olsun insanların 
istenen hükümleri tasdik edip benimse
mesini sağlamaya yarayan hatabi kıyas
lar ikna etme gücü açısından farklılık ar
zeder. Aristo geleneğine uyan islam dü
şünürleri bir kısmı güçlü bir kısmı da za
yıf olabilen hatabi kıyasların. katı bir ta
assup içinde bulunmayan ve delillerin 
muhtevasını eleştirecek seviyenin altın
da kalan muhatapları ikna etse bile kesi
ne yakın bir zanni bilgi dahi ifade etme
yeceğini kabul edip hatabeyi kesinlik açı
sından cedell kıyaslardan sonraki bir de
recede görmüşlerdir. Hatabe, tıpkı cedel 
gibi Farabi tarafından "karışık burhan" 
diye adlandırılan delilleri kapsamına al
makla birlikte yine de cedelden farklıdır. 

Zira cedel, realiteye uygunluğu aykırılı
ğından daha az olan bir delil niteliği taşı
dığı halde hatabe iki tarafı birbirine eşit 
olan bir delil mahiyetindedir (Saliba. I, 
532}. 

Gazzali, Kur'an delillerinin hem çocuk
lara hem de yetişkinlere fayda veren su 
gibi olduğunu ve herkese hitap edici 
özellik taşıdığını belirtir (İlcamü 'L-'avam, 
s. 87} . İbn Rüşd, tasavvurat ve tasdikatı 
anlamakta insanların üç gruba ayrıldığı
nı. aydınların burhani, yarı aydınların ce
deli, halk kitlelerinin ise hatabi kıyaslara 
dayanan delillerle irşad edilmesi gerekti-

ğini belirterek bütün insanları hakkı tas
dik etmeye çağıran Kur'an'ın terbiye sis
teminde bu mantık! çerçeveyi dikkate 
alan deliller kullanıldığını söylemiştir (Faş
Lü '1-makal, s. ı 5, 29-3 I}. İslam filozofla
rının yanında Fahreddin er-Razi ve Tefta
zani gibi müteahhir dönem kelam alim
leri de genellikle nakli delillerin hatabi ka
rakter taşıdığını kabul etmişlerdir. Bu fik
ri aynen benimseyen İsmail Hakkı İzmirli 
Kur'an delillerinin hatabi olduğunu . bun
ların sıradan insanları ikna edebileceği
ni, fakat zihni aksi bilgilerle dolmuş bu
lunan ve delillerin muhtevasını inceleye
bilecek seviyede olan kimseleri aklen tat
min etmeyeceğini ileri sürmüştür. Ona 
göre Kur'an'da, "İnsanı ilk defa yaratan 
onu ikinci defa da yaratmaya muktedir
dir" tarzında geçen dirilişe ilişkin delilin 
(mesela bk. el-Kıyame 75137-40} tartış

macı bir kimseyi ikna edememesi müm
kündür (Yeni ilm-i Kelam, I. 45-46}. Fa
kat İzmirli, bu delilin hangi itiraz karşı
sında ne şekilde geçersiz kalacağına dair 
bilgi vermemiştir. Buna karşılık Takıyyüd
din İbn Teymiyye, Kur'an delillerinin zan
ni bilgi ifade eden hatabi karakter taşı
madığını, aksine kesin bilgi veren akli kı
yaslardan oluştuğunu ısrarla savunmuş
tur. Ona göre Kur'an'daki darbımeseller 
akli kıyasları en güzel şekilde özetleyen 
delillerdir (Muvafa/j:atü şarfl:ıi'L-ma'/j:ill, 

ı. 44}. Esasen bu tür bir yaklaşım. daha 
önce Ebü'I-Muin en-Nesefi ve sonraki 
alimlerden Abdüllatif ei-Kirmani tara
fından da benimsenmiştir (İbn Ebu Şe
rif, s. 48-58; Kur'an delillerinin karakteri 
hakkında bk. Yavuz, s. 184-193} 

Başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere is
lami kaynaklar. hayata aktarılmayan ve 
davranışları müsbet yolda etkilemeyen 
bilgiye fazla önem vermemektedir. Buna 
göre bilgi ve onu sağlayacak olan delil 
iman ve arnelle bağlantılı olacaktır. iman 
ve arnelin oluşması için bilgisizliğin gide
rilmesi yanında. hatta bazan ondan önce 
iradenin de harekete geçmesi gerekir. 
Bu açıdan bakıldığında Kur'ani delillerin 
saf akıl açısından itiraz edilemez oluşu ve
ya olmayışı büyük bir önem taşımaz. İbn 
RüŞd gibi filozofların karşı çıkılmaz (bur
han!) zannettikleri delillerin ve bunların 
dayandığı mantık! düşüncenin de sonra
ları bu konumlarını koruyamadığı bir ger
çektir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de yer alan 
bütün delillerin hatabi-iknal bir karak
ter taşıdığını söylemek de mümkün de
ğildir. Kur'an'daki bazı deliller eğer bu 

HATEM-i NÜBÜWET 

kategoriye giriyorsa bu, delilleri dile ge
tiren ayetlerin avamın anlayabileceği za; 
hiri hükmü olmaktadır. Aynı ayetlerin. 
zihni ve gönlü gerçekiere açık bulunan 
kişiler tarafından iyiden iyiye incelendiği 

takdirde kesinlik derecesinde istidlaller 
taşıdığı da görülebilir. 
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Safevi Hükümdan Şah İsmail'in 
(ö. 930/1524) 

Türkçe şiirlerinde kullandığı mahlas 
(bk. ŞAH İSMAİL). 
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HATARAT 

L 
(bk. HAVATIR). 
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HATAY 
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Akdeniz bölgesinde 
merkezi Antakya şehri olan il 

(bk. ANTAKYA). 
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HATA Yi 
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( .d-ll:.> ) 

Tezhip ve süsleme sanatının 
ana motiflerinden biri 
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(bk. TEZHİP; TEZYİNAT). 

_j 

ı 
HATEM 

ı 

(bk. MÜHÜR). 
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