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HATEM-i TAI 

(bk. lfATİM et-TAI). 

HATEMÜ'n-NEBİYYİN 

(bk. HATM-i NÜBÜVVET). 

HATIB b . AMR 
(,~ ~ ..,_J;>b- ) 

Hatıb (Ebu Hatıb) b. Amr 
b. Abdişems el-Kureşi el-Amiri 

(ö. 3/624'ten sonra) 
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Hz. Peygamber 'in katibi, sahabi. 
L ~ 

ResOl-i Ekrem'in müşriklerin zulmü se
bebiyle Erkarn b. Ebü'l-Erkam'ın evine 
sığınınası hadisesinden ve Hz. Ömer'den 
önce müslüman oldu. Müşriklerin şid
detli baskılarına göğüs gerdi. Sevde bint 
Zem'a ile evli olan kardeşi Sekran ve di
ğer kardeşi Selit ile birlikte Habeşistan'a 
hicret etti. Onun Habeşistan'a ilk hicret 
eden müslümanlar arasında yer aldığı ve 
Habeş toprağına ilk ayak basan sahabi 
olduğu söylendiği gibi Habeşistan'a yapı

lan her iki hicrette bulunduğu da rivayet 
edilmektedir. Hatıb, Medine'ye hicretin 
başlamasından önce Mekke'ye döndü; 
oradan da Medine'ye hicret etti. Hz. Pey
gamber'le birlikte Bedir ve Uhud gazve
lerine katıldı. Belazür'i'nin bildirdiğine gö
re, İslamiyet'in ilk yıllarında Kureyş'ten 
yazı yazmayı bilen sayılı kişilerden bir i ol
duğu için ResQI-i Ekrem'in vahiy katipli
ğini de yaptı . Güzel konuşması sebebiyle 
"Kureyş'in hatibi" diye anılan, Hudeybi
ye'de Mekkeliler'i temsil eden ve Mekke'
nin fethi sırasında müslüman olan Sü
heyl b . Amr da onun kardeşidir. Ha beşis
tan'da veya Mekke'ye döndükten sonra 
Medine'ye hicret ederneden orada vefat 
eden kardeşi Sskran'dan dul kalan Sev
de bint Zem'a'yı Hz. Hatice'nin vefatın

dan sonra Resuluilah ile onun evlendirdi
ği söylenmektedir. 
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HATIB b. EBÜ BELTEA 
( ~ -sıl ı,)! -.,.J:>b- ) 

Ebu Muhammed (Ebu Abdillah) 
Hatıb b. Ebi Beltea Amr 

b. Umeyr b. Selerne ei-Lahmi 
(ö. 30/650) 

Hz. Peygamber' in 
Mısır Mukavkısı CÜreyc b . Mina'ya 

elçi olarak gönderdiği sahabi. 
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İbn Ebu Beltea diye de anılır. Altmış 
beş yaşlarında vefat ettiğine dair r ivayet
ters bakarak miladi 586 yılı civarında doğ

duğu söylenebilir. Aslen Yemenli olup ba
bası Ebu Beltea'nın adı Amr b. Raşid b. 
Muaz ei-Lahml şeklinde de zikredilmiş
tir. Zübeyr b. Awam'ın müttefiki (hallf) 
olan babasının Beni Mezhic'den olduğuna 
dair rivayetler varsa da kaynakların çoğu 
onu Lahıni diye zikreder. Ubeydullah b. 
Humeyd b. Züheyr'in kölesi olduğu ve ken
disini mükatebe yolu ile azat etmesi için 
kararlaştırdıkları ücreti Mekke'nin fethi 
günü ödediği de rivayet edilir. 

Cahiliye devrinde ata iyi binmesi ve gü
zel şiir söylemesiyle tanınan ve ilk müs
lümanlardan olan Hatıb'ın Habeşistan'a 

hicret etmeyip Mekke'de kaldığı anlaşıl

makta, Hz. Peygamber'in hicrete izin ver
mesi üzerine kölesi Sa'd'ı da yanına ala
rak Zübeyr b. Awam ile birlikte Medine'
ye hicret ettiği bilinmektedir. ResOl-i Ek
rem onu Ruhayle b. Halid'le (İbn Hablb'e 
göre Yahlid, bk. el-Mu/:ıabber, s. 72) kar
deş ilan etmiştir (İbn Sa'd, III, ı 14) . Be
dir Gazvesi'nde bulunan Hatıb Uhud Gaz
vesi'nde Ayneyn tepesine yerleştirilen 

okçulardan bir iydi (Vakıd!, ı, 243). Sava
şın seyri müslümanların aleyhine dönün
ce Hz. Peygamber'in yanına geldi. Onun 
yaralandığını ve dişinin kırıldığını görün
ce hiddetlenerek bunu yapan Utbe b. EbU 
Vakkas'ı öldürüp başını Resul-i Ekrem'e 
getirdi (Hakim, III, 300-301 ). Beni Musta
li~ Gazvesi'nde müslümanlar susuz kalın

ca Hz. Peygamber ona bir kuyu kazması
nı emretti. Hatıb Hudeybiye'de yapılan 
Bey'atürrıdvan'da bulundu. 

6. (628) yılın sonlarında ResOl-i Ekrem 
Hatıb'ı bir mektupla Bizans İmparator
luğu'na tabi Mısır Mukavkısı Cüreyc b. 
Mina'ya elçi olarak gönderdi. Cüreyc'in, 
"Muhammed Allah'ın elçisi ise niçin dua 
edip düşmanlarını helak etmiyor?" diye 
sorması üzerine Hatıb , tanrılık iddia et
mesine rağmen Firavun'un hemen helak 
edilmediğini, Hz. lsa'nın kendi memleke
tinde eza görmesine, yahudiler tarafın
dan çarmıha gerilmek istenmesine rağ-

men kavmine beddua etmediğini ve ni
hayet Allah 'ın onu kendi katına aldığını 

anlatarak iyi bir diplomat olduğunu gös
terdi. Onun verdiği cevaplardan mem
nun kalan Cüreyc kendisine "hikmetli bir 
zatın hikmetli elçisi" olduğunu söyledi 
(İbnü'l-imad, I, 37) ve Hz. Peygamber 'e 
sunmak üzere aralarında Mariye'nin de 
bulunduğu birkaç cariye, binek hayvanla
rı ve daha başka değerli hediyelerle onu 
yolcu etti. 

Aslen Kureyşli olmayan Hatıb, Mekke'
nin fethi için yapılan hazırlıkları görünce 
orada bulunan akrabalarının hayatından 
endişe duydu ve Kureyş'in bazı ileri ge
lenlerine olayı haber verirse onların bun
dan memnun kalıp yakınl arını himaye 
edeceklerini düşündü . Hz. Peygamber 
ise yaptığı hazırlıkları karşı tarafın bilme
sini istemiyor, Hayber'e doğru sefer ya
pacağını söylüyordu. Resul-i Ekrem'in 
asıl maksadını kendilerine açtığı birkaç 
sahabiden biri olan Hatıb, Kureyş'in ileri 
gelenlerine hitaben yazdığı ve o sı rada 
Medine'ye gelen Ebu Leheb'in müşrik ca
riyesi (Ya 'küb!, ı, 58) Sare'yeverdiği mek
tubunda Hz. Peygamber'in gece karanlı

ğı gibi korkunç. sel gibi bir orduyla onla
ra doğru gelmek üzere olduğunu belirti
yor ve ResOluilah tek başına da kalsa Al
lah'ın onu muzaffer kılacağını, zira bu
nun Allah'ın ona bir vaadi olduğunu ye
minle bildir iyordu. Olayı vahiyle öğrenen 
ResQI-i Ekrem Hz. Ali, Zübeyr b. Awam ve 
Mikdad b. Amr'ı Sare'yi yakalayıp getir
mekle görevlendirdi ve onu bulabilecek
leri yeri de haber verdi (Buhar!, "Mega
zi", 46) . Adı geçen sahabiler Mekke- Me
din e yolunda kadını yakalayıp mektubu 
ortaya çıkardılar ve Hz. Peygamber' e ge
tirdiler. ResOl-i Ekrem Hatıb' ı çağırtarak 

mektubu gösterdi ve niçin böyle davran
dığını sordu. Hatıb, Hz. Peygamber'den 
acele karar vermemesini ist eyerek arala
rında bir anlaşma bulunan Kureyş'e sa
mimiyetle bağlı olmadığını, muhacirlerin 
Mekke'deki mallarını ve ailelerini koruya
cak yakınları olduğu halde kendi yakınla

rını himaye edecek kimsesi bulunmadı

ğını , bu sebeple Mekkeliler 'i kendisine 
minnettar bırakmak suretiyle akrabala
rını korumak istediğin i belirtti. Resul-i 
Ekrem onun savunmasını kabul etti. Ha
tıb'ın öldürülmesini isteyen Ömer'i yatış
tırmak için de onun Bedir Gazvesi'nde 
bulunduğunu , Allah Teala'nın Bedir' e ka
tı lan müminlerin gayretlerini överek on-

. !ara, "Ey Bedir ehli! Bundan böyle ne iş

lerseniz işleyin , ben sizleri bağışlayaca-


