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ma ve her türlü murada nail olma ama
cıyla en fazla okunup hatmedilen hadis 
kitabının Şa]J.i]J.-i Bu}].Qri olduğu bilin
mektedir. Mısırlı tarihçi İ bn İ yas, 1 SOS 
yılında Mısır sultanına ait sarayın bahçe
sinde kurulan büyük bir çadırda Şa]J.i]J.-i 
BuJ:ıari hatmi yapıldığını haber vermek
te, daha önceki tarihlerde eserin saray
da okunduğunu, hatim merasiminin bü
yük sarayda yapıldığını, bu esnada ka
dılara ve ileri gelen alimiere hil'atler giy
dirilip bahşişler verildiğini , fakat sonra
ları hatmin Kale Camii'nde okunup sul
tanın huzurunda yapılan kısa bir me
rasimle bitirildiğini söylemektedir (Be
da'i'u 'z-zühür, IV, 88). Şa]J.i]J.-i BuJ:ıari'

nin 1798yılında Kahire'de Ezher Camii'n
de Napolyon Banapart'ın şehre girme
mesi dileğiyle , 12 Eylül 1902'de yine aynı 
yerde kolera tehlikesi sebebiyle hatme
dildiği belirtilmekte, Türkiye'de Birinci 
Büyük Millet Meclisi açılacağı zaman ül
kenin her yerinde Şa]J.i]J.-i BuJ:ıari hatim
leri yapıldığı bilinmektedir (ge ni ş bilgi 
için bk. DiA, VII, I 18). 

Hadis hatmi merasimlerinde okunmak 
üzere bazı eserlerin kaleme alındığı gö
rülmektedir. Bunlar arasında, Muham
med b. Abdurrahman es-Sehilvl'nin Kü
tüb-i Sitte'nin her biri için telif ettiği ri
salelerden şu ikisi zikredilebilir: 'Ulllde
tü'l-]fari' ve's-sami' fi J:ıatmi'ş-Şa]J.i
]J.i'l-cami', Gunyetü'l-mu]J.tac fi J:ıatmi 
Şa]J.i]J.i Müslim b. el-lfaccac (Darü 'l-

. kütübi ' l-Mı sriyye , Hadis, nr. 2569, 26 va
rak) . Bu tür eserlerde bir hadis kitabının 
son hadisi geniş bir şekilde şerhedilmiş 
veya hatmi yapılan eserin ve musannifi
nin değerine ve benzeri hususlara dair 
rivayetler bir araya getirilmiştir. "Bu tür
de yazılan eserler arasında İbnü'l-Ce
zerrnin el-Maş'adü'l-a]J.med fi J:ıatmi 
Müsnedi'l-İmam A]J.med'i (nşr. Ahmed 
Muhammed Şakir. Kahire, ts., Mektebe
tü't-türasi'l-islamT, Tala'i'u '1-Müsned ile 
beraber, s. I 2-40) ve İbn Zahlre diye ta
nınan Ebu Hamid ei-Kudsi'nin Tu]J.fe
tü'l-]fari 'inde J:ıatmi 'l-BuJ:ıarfsi (DTCF 
Ktp., İsmail Saib Sencer, nr. 3732: diğer 

nüshalar için b k. Sezgin, I, I 29- I 30) anı

labilir. Sehavi, hadiste dotaylı olarak ilgili 
bulunan başka önemli eserler için de şu 
hatim kitaplarını kaleme almıştır: el
Kavlü 'l -mürta]fi ii J:ıatmi Delô.'ili'n-nü
büvve li'l-Bey]J.a]fi, el-İntihô.z fi J:ıat
mi'ş-Şifa' li'l- 'İyô.z, er-Riyô.z fi J:ıat
mi'ş-Şitô.' li'l-'İyô.z, el-İlmô.m fi J:ıat
mi's-Sireti'n-nebeviyye li'bni Hişam 
ve Ref'u'l-ilbô.s 'an J:ıatmi Sireti İbni 
Seyyidi'n-nô.s. 
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Ebu Abdirrahm€m Ha tim 
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ei-Belh! ei-Horasanl 

(ö. 237 /851) 

İlk dönem 
Horasan sfifilerinden. 

L _j 

Belh'te doğdu. Kendisinden "a'cemi bir 
kişi" olarak söz eden rivayetten (E bO Nu
ayın, VIII, 92: Hat!b, VIII, 242) ve Müsen
na b. Yahya el-Muhilribi'nin (ö . 223/838) 
mevlası olduğuna dair kayıtlardan (Süle
mt, s. 9 ı; Eb O Nuaym, VIII, 83) Arap asıllı 
olmadığı anlaşılmaktadır. "Esam" (sağır) 
lakabını, kendisine bir soru sorarken yel
leniveren bir kadını mahcubiyetten kur
tarmak amacıyla, "Duymuyorum, sesini 
yükselt" diyerek sağır taklidi yaptığı için 
aldığı bildirilir. 

Birkaç yolculuğu dışında hayatını Ho
rasan ve Maveraünnehir bölgesinde ge
çiren Hatim Horasan şehirlerinde tahsil 

. görmüş, şeyhi Şakik-i Belhi'den t asawuf 
terbiyesini aldıktan sonra Maveraünne
hir'e geçerek uzlete çekilmiş ve müridie
rinin eğitimiyle ilgilenmiştir. Bu sebeple 
onun, Horasan'daki tevekkül ağırlıklı ta
sawuf anlayışını Maveraünnehir'e taşı

yan kişilerden biri olduğu söylenebilir. 

Tasawuf kaynaklarında Hatim'in hadis 
ilmiyle de meşgul olduğu ve bazı tabiiler
den hadis rivayet ettiği kaydedilmekte
dir (Süleml, s. 91-92; EbO Nuaym, VIII, 
83 ; ibnü'I-Cevzl, Şıfatü'ş-şafue, IV, 163). 
Hadis ricali kaynaklarında yer alan ve bu 
alandaki üstatlarıyla talebelerini göste
ren bir listeye göre Şakik b. İbrahim ei
Belhi ve Şeddact b. Hakim ei-Belhi'den, 
Maveraünnehirli Abdullah ve Reca b. Mik
dam (Muhammed) es-Sagani kardeşler

den ve Mervli Said b. Abdullah ei-Mahi
yani'den hadis okumuş; kendisinden de 

Ahmed b. Hadraveyh ei-Belhi, Hamdan 
b. Zünnun ei-Belhi, Muhammed b. Faris 
ei-Belhi, Ebu Abdullah ei-Hawas. Ebu 
Ca'fer ei-Herevl, Abdullah b. Sehl er-Ra
zi, Ebu Türab en-Nahşebi, Ebu Osman 
Said b. Abbas es-SQfi, Ebu Ali Hasan b. 
Said es-Sekka gibi bir grup alim rivayet
te bu lunmuştur (İbn EbO Hatim, III, 260; 
Hatlb, VIII, 242; Sem 'anl, I, 181; İbn Hal
likan, Il, 26; Zehebl, A'Lamü'n-nübela', 
Xl , 485) . Sika bir ravi olmakla birlikte ri
vayetleri tasawuf çevreleriyle sınırlı kal
mış, hadis alimleri tarafından kendisine 
başvurulmamıştır. 

Hatim, Horasan şeyhleri içinde tevek
küle dayanan tasawuf anlayışıyla tanı
nan Şakik b. İbrahim ei-Belhi'nin müridi 
ve Ahmed b. Hadraveyh ei-Belhl'nin şey
hidir. Maveraünnehir'de Türkler'e karşı 
savaşlarda silah arkadaşlığı yaptığı Şa
klk'le (KuşeyrT, s. 9 ı ; Attar, s. 268-269: 

Kütübl, II, ı 06) otuz üç yıl sohbet ettiği
ne ve tasawufi hayatı ondan öğrendiği
ne dair bilgiler (İbnü ' I-Cevzl , Şıfatü 'ş-şaf

ue, IV, 16 ı ) Hatim 'in Şaklk'in fikirlerini ge
liştirerek devam ettirdiğini göstermek
tedir. 

Şeyhinin vefatından sonra ( 194/8 ı O) 

otuz yıl uzlet hayatı yaşayarak manevi 
yönünü geliştiren Hatim daha sonra 320 
müridiyle birlikte hacca gitti (Zehebl, 
A'Lamü'n-nübela' , XI, 486) . Belh Emiri 
İsam b. YOsuf ile yakın ilişkisi dışında, dö
nemin meşhur ilim ve siyaset adamlarıy
la yaptığı görüşmeleri anlatan haberlerin 
hemen hepsi bu görüşmelerin hac yolcu
luğu sırasında gerçekleştiği kaydını taşı

maktadır. Rey'de şehrin kadısı Muham
med b. Mukatil, Kazvin'de Tanafisive Me
dine'de şehrin valisiyle yaptığı görüşme

lerde onların yaşayışındaki lüks ve refahı 
tenkit etmiş (EbO Nuaym, VIII, 80-83), 

Bağdat'ta Ahmed b. Hanbel'e de beşeri 
münasebetler konusunda tavsiyelerde 
bulunmuştur (a.g.e., Vlll, 82; HatTb, VIII, 
242; İbn Hallikan, II , 26-27; Zehebl, A'La
mü'n-nübela', Xl, 486-487) . Uzletyılların

da sorularını cevaplandırması dışında in
sanlarla konuşmamış. herhangi bir ihti
yacı için onlara başvurmamış, bu sebep
le bazı çevrelerde adı deliye çıkmıştı. Ha
life Harunürreşid, Hatim'in durumunu 
tahkikiçin aralarında İmam Muhammed 
el-Bakır, Kisa! ve Cahiz'in de bulunduğu 
bir heyeti görevlendirmiş, bu heyet onun 
"zamanın en akıllısı" olduğuna karar ver
mişti (EbO Nuaym, VIII, 74). Cüneyd-i 
Bağdildi de ondan, "Zamanımızın sıddikı 
Hatim ei-Esam'dır" diyerek övgüyle bah
seder (HücvTrl, s. 214: Attar, s. 328). 



Hacdan sonra Maveraünnehir'e dönen 
ve son yıllarını burada geçiren Hatim, 
Ceyhun nehri üzerinde küçük bir şehir 
olan Vaşecird 'in güneyindeki bir dağda 
bulunan evinde vefat etti ve buraya def
nedildi. Onun burada yetiştirdiği mürid
lerinin en meşhuru, Maveraünnehir'in t a
nınmış sütilerinden EbG Türab en-Nah
şebl'dir. 

Zühd, riyazet, sabır, havf, hüzün, ve
ra, takva, marifet, edeb, taat, ihlas, sıdk, 
infak. tevekkül gibi devrindeki tasawuf 
düşüncesinin temel konuları üzerinde du
ran Hatim, zühd ve tevekküle dayanan 
sade bir tasawuf anlayışına sahiptir. Ni
tekim Zehebi, onun zühd hayatının esas
larıyla ilgili bazı görüşlerini naklettikten 
sonra bunları . "Ariflerin nükteleri ve işa
retleri işte böyle olur" diye övmüş, daha 
sonraki sGfilerce ortaya atılan fena- be
ka , mahv- isbat, cem' -fark, huiGI, itti
had. vahdet-i vücGd gibi görüşlerin onda 
bulunmadığına işaret etmiştir (A'lamü 'n
nübela', XI. 487). Zehebi'nin bu değerlen
dirmesinden, Hatim'in tasawuf anlayışı
nın Selefıyye'nin kabul ettiği çerçevenin 
dışına çıkmadığı anlaşılmaktadır. 

"Ümmetin Lokmanı" diye tanınan Ha
tim'in tasawuf anlayışını üç esasa dayan
dırdığı söylenebilir : İnsan -dünya ilişkile
rinde istikrarlı bir zühd, insan-toplum 
ilişkilerinde iyi niyete dayanan bir davra
nış biçimi. insan- Allah ilişkisinde ihlas ve 
samirniyete dayanan bir ibadet. 

Hatim'e göre yeme, içme, barınma, gi
yinme, konuşma ve bakma nefsin belli 
başlı istekleridir. Bu isteklerio sınıriandı
rılmaması insanı doyurrisuzluğa sevke
der ve insan olma onurunu kaybettirir; 
çünkü bunlar bir yandan kişiyi dünyaya 
bağlayıp maddeci bir hale getirirken öte 
yandan kötülüklere iterekAllah'tan uzak
laştırır. Bu sebeple onların fikri telkinler 
ve fiili kısıtlamalarla kontrol altına alın

ması şarttır. Zühd, bu t ehlikeli arzuları 

kontrol altına alarak dünya ve ahiretteki 
gerçek mutluluğu sağlayan dünyevi ve 
dini bir disiplin dir. Bundan dolayı nefsani 
arzuların yol açacağı tehlikeler, bunlara 
karşı alınması gereken tedbirler ve bu şe
kilde elde edilecek manevi başarılar, Ha
tim'in zühd hayatıyla ilgili olarak sistema
tik bir biçimde ele aldığı belli başlı konu
lardır. Onun bu sist ematik çabası bir sö
zündeki üçlemelerinde açıkça görülebi
lir. Bu sözünde Hatim yeme, konuşma 
ve bakma arzularını nefsi azdıran ve in
sanı kötülüğe sürükleyen başlıca tutku
lar olarak saymış , tevekkül, sıdk ve ibreti 
onları engelleyecek ve ıslah edecek ta-

sawufi değerler olarak göstermiş, arzu
ların bu değerlerle terbiye edilmesi ha
linde artık hel al rızık, zikir ve müşahede
nin süreklilik kazanacağını söylemiştir 
(Süleml, s. 96; EbO Nuaym, VIII, 83 ). 

Yeme içme, giyim kuşam ve mesken 
konularındaki tutkuları , "Ölümü tadaca
ğım, kefeni giyeceğim, mezarı mesken 
edineceğim" diyerek yenıneyi prensip 
edinen Hatim, insanın Allah'a teslimiye
tini bu tutkuları tesirsiz kılan en iyi for
mül olarak belirler. Ona göre nefsani ar
zular ve tabii ihtiyaçlar konusunda izlen
mesi gereken en gerçekçi yol Allah'a tam 
bir güven ve teslimiyettir. Bu yaklaşımı

nın bir gereği olarak Hatim rızık konu
sunda tevekkül üzerinde ısrarla durur. 
Tevekkül, onun tasawuf anlayışının en 
temel ve muhtevalı kavramı olarak dik
kati çeker. Hatim, rızık için çaba sarfet
meyi değil hiçbir azığı olmadığı halde Al
lah'a güvenmeyi gerçek tefvlz ve tevek
kül kabul eder. Bundan dolayı ne yiyip iç
tiğin i ve nasıl geçindiğini soranlara, "Rız
kınız semadadır" (ez-Zariyat 51/22): "Yer
lerin ve göklerin hazineleri Allah'ındır; fa
kat münafıklar bunları kavrayamazlar" 
(el-Münafikün 63/7) mealindeki ayetleri 
okuyarak cevap verirdi (Hatlb, VIII, 244) . 

Hatim. Allah'ın takdiri olan rızık için ku
lun tedbir peşinde koşmasını anlamsız 
bulmuş. bu konuda Allah'a karşı tam bir 
güven içinde olmayı öğütlemiş, bu güve
ni de darlığa üzülmemek, bolluğa sevin
memek, fakir veya zengin olduğuna al
dırmamak şeklinde tanımlamıştır (Süle
ml, s. 94) . Allah'a karşı titiz bir kulluğu , 

şeytana karşı da amansız bir düşmanlığı 
savunurken Hatim cihad kavramına baş
vurmuştur. Çünkü ona göre müminin, 
bozguna uğratıncaya kadar içindeki şey
taola yapacağı gizli cihad. farzları iste
nen şekliyle yerine getirinceye kadar ya
pacağı açık cihad ve Allah düşmanlarıyla 
yapacağı cihad (Süleml, s. 95-96) şeklin

de üç türlü cihadı vardır. Bu son anlam
daki cihad konusunda yaşadığı bir olay 
onun teslimiyet ve tevekkülünün canlı 
bir örneğini teşkil eder. Katıldığı bir sa
vaşta düşman askerinin kendisini kıskıv
rak yakalayıp hançeri boğazına dayadığı
nı, fakat buna rağmen kalbini hiç bozma
dığını, "Ya rabbi! Ben senin mülkünüm, 
hükmün böyleyse başım gözüm üstüne!" 
diye düşünürken bir mücahidin attığı 
okun düşmanın gırtlağına saplandığın ı 

ve kendisinin aynı hançerle onu öldürdü
ğünü anlatır (Kuşeyrl, s. 96; Attar, s. 32 5) . 

Güzel giyinmeyi bedenin, çok konuşma

yı dilin, her yere ve her şeye bakmayı gö-
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zün tutkusu olarak niteleyen Hatim, sağ
lıklı bir zühd hayatı için bu arzuların mut
laka denetlenmesi gerektiğini söyler. Ya
malı aba giymeyi zühd hayatına girişin 
temel şartlarından biri olarak görür. An
cak Hatim. gönlünde beş paralık elbise 
giyme arzusu varken iki paralık aba giy
menin kişiyi zahid yapmayacağını (Süle
ml, s. 97). bu kişinin önce giyim tutku
sundan kurtulması , bunun için de zen
ginlik düşüncesinden sıyrılması gerekti
ği kanaatindedir. Gerçek zahid nefsindem 
önce kesesini, zahid geçinen ise kesesin
den önce nefsini eritıneye çalışır (Kuşey
rl,s.2 15) . 

Hatim'in insan-toplum ilişkileri konu
sundaki düşünceleri temelde, zühd ha
yatını işlerken üzerinde durduğu nefis 
terbiyesi kavramına dayanır. Ona göre in
san beşeri münasebetlerinde kendisine 
karşı katı ve acımasız , başkalarına karşı 

ise sabırlı ve hoşgörülü olmayı prensip 
edinmelidir (Kuşeyrl, s. 351 ; Attar. s. 336). 
Bu prensip ona hem kendisinin istika
met sahibi olmasını , hem de ona başka
larına istikameti tavsiye etme hakkını 
sağlar. İnsan, kendisi istikamet sahibi ol
madan başkalarına istikameti tavsiye 
edemeyeceğine göre iyilikleri emretme 
ve kötülükleri yasaklama ilkesini önce 
kendi şahsında uygulamalıdır (Süleml, s. 
95) . Nitekim ziyaretine gittiği Rey Kadısı 

Muhammed b. Mukatil'in hizmetçilerle 
dolu bir konakta lüks içinde yaşadığını 
görünce durumu çok yadırgamış, bunun 
Hz. Peygamber' e ve ashabına değil Fira
vun ve Nemrut'a tabi olma anlamına ge
len bir hayat tarzı olduğunu , ilim adam
larının dünyaya düşkünlüğünün kötü ör
nek teşkil edeceğini anlatmış, abdest alır
ken bir organı dört kere yıkamayı su is
rafından dolayı rnekruh sayan fukahanın 
böylesine lüks bir yaşantıyı kendilerine 
rnekruh görmemelerindeki çelişkiye dik
kat çekmiş, bu ince nüktesi, Muhammed 
b. Mukat il 'in evini barkını t erkedip t a
savvuf yolunu tutmasına vesile olmuştu 
(Şa ' ranl. ı . 80-81 ). 

Ahmed b. Hanbel, Bağdat'taki evinde 
kendisini ziyarete gelen Hatim'le dertle
şirken ona mihne * olaylarında maruz 
kaldığı baskı ve işkenceleri anlatmış ve 
insanlardan kurtulup huzurlu bir hayat 
yaşamanın mümkün olup olmadığını sor
muştu. Hatim de malını insanlara ver
mesini, fakat onlardan bir şey almama
sını. insanlara haklarını ödemesini, fakat 
onlardan kendi hakkını ödemelerini bek
lememesini, insanların baskılarına kat
lanmasını, fakat onların hiçbirine hiçbir 
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konuda baskı yapmamasını tavsiye et
miş, Ahmed b. Hanbel bun ların çok doğ
ru, ancak uygulamasının çok zor olduğu
nu söyleyince Hatim ona, "Keşke bunları 
yapabilseydin" demişti (EbG Nuaym, Vlll, 
82; Hatib, VIII , 242; ibn Hallikan, ·Il, 27 ; 
Zehebl, A'Uimü'n-nübeUi', Xl, 487). 

Hatim insan-Allah ilişkisinin menfi şek
lini masiyet, müsbet şeklini taat olarak 
değerlendirirve bu iki tavrı bazan ayrı ay
rı . bazan da beraberce ele alarak zengin 
bir zühd kültürü içinde yorumlar. Bütün 
günahların maddi ihtiraslar. nefsani ar
zular, ahlaki zaaflar gibi sebeplerden do
layı meydana geldiğini , buna karşılık bü
tün ta atierin de Allah korkusu, Allah sev
gisi, cehennem kaygısı . cennet arzusu gi
bi dünya atmosferini aşan daha yüce de
ğerlere bağlı olarak gerçekleştiğini söy
ler. Ona göre taatin aslı havf. reca ve ha
se b (umulan ecir). masiyetin aslı da kibir, 
hırs ve hasettir (Süleml, s. 95; EbG Nu-

- aym, VIII, 78-79). Masiyetle t aat birbirine 
ne kadar zıtsa nefis ile Allah, dünya ile 
ahiret arzuları da birbir ine o kadar zıttır; 
sadece nefsi ve dünyayı gözeterek işle
nen her fiil masiyeti, sadece Allah ' ı ve 
ahireti gözeterek i ş lenen her fiil de taati 
meydana getirir. Zühdü sıhhatli bir arne
H hayatın temeli olarak gören Hatim'in 
insan -Allah ilişkisi konusundaki görüşle

ri daima zühd hayatıyla ilgili motifler ta
şır. Ona göre dünya malını hırsla topla
yan , bunu fakirliğe düşme korkusuyla 
elinde tutan. sarfederken de riyakarca 
harcayan kimse ancak münafık olabilir. 
Çünkü mürnin dünyadan aldığını korka
rak alır. elinde istemeden tutar ve sadece 
taat maksadıyla Allah için harcar. Fakirli
ği sevrneden Hz. Peygamber sevgisinden, 
malı taat amacıyla harcamadan cennet 
arzusundan, haramlardan dikkatle kaçın
madan Allah sevgisinden veya Allah kor
kusundan bahsetmek kuru birer yalan
dan ibarettir (Süleml, s. 97; EbG Nuaym, 
Yili, 75) Muradı Allah olan müridin bü
tün çabası da Allah için olmalıdır. Ona gö
re tövbe günahkarın bu noktadaki gafle
t inden uyanması , Allah'tan utanması ve 
memeden çıkan süt misali bir daha gü
nahlara geri dönmemesidir. Hatim, böy
le bir tövbe ile masiyetten kurtulan mü
min için daima bağlı kalması gereken 
dört esas belirler: Rızkının bir başkasına 
verilmeyeceğini bilerek Allah'a t evekkül 
etmek, Allah'ın gözetiminden bir an bile 
uzak kalamayacağını bilerek günah işle
rnekten haya etmek, kendisi adına bir 
başkasının yerine getiremeyeceğini bile
rek arnelleri titizlikle eda etmek, ecelinin 
peşinde olduğunu bilerek her an yakala-
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nacakmış gibi hazırlıklı bulunmak (EbG 
Nuaym, VIII, 73-74; Hatlb, Vlll, 243). İn
san amel işlerken bu arneline Allah'ın na
zarıyla bakmalıdır; böylece ondaki kusur
ları kendisi de görüp ıslah edebilir (Zehe
bl, A'lamü'n-nübela', Xl, 485) . 

Hatim'in bazı sözleri erken dönemler
de derlenmiş, daha sonraki tasawuf kla
siklerine kaynak teşkil eden bu derleme
lerden bir kısmı günümüze kadar gelmiş
t ir. Şeyhi Şaklk-i Belhl'ye sorduğu sekiz 
meseleyi ve onun cevaplarını ihtiva eden 
bir metin Süleymaniye Kütüphanesi 'nde 
(Fatih, nr. 4492/2 , vr. 54b-56•), bazı veciz 
sözlerini ve hakkında ilginç bilgiler ihtiva 
eden bir metin de Şam'da Zahiriyye Kü
tüphanesi'nde kayıtlı el-Fevô.'id ve'l-al]
bô.r ve'l-l)ikô.yô.t 'ani'ş-Şô.fi'i ve lfatim 
el-Eşam ve Ma'n1f el-Kerl]i ve gayri
him adlı mecmuada (nr. 9613, vr. ı 56•-
169b) yer almaktadır (Sezgin, I, 639). 
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li! MUSTAFA BİLGİN 

HATiM et-TAi 
(~I.Wf ~l> ) 

EbCı Seffane (EbCı Adi) Hatim 
b. Abdiilah b. Sa'd et-Ta! el-Kahtanl 

(ö. 578 [?]) 

Cahiliye döneminin 
cömertliğiyle ünlü şairi. 

_j 

Tay kabilesinin reisidir. Babası Abdul
lah o henüz çocukken ölmüş, kendisini 
zengin ve cömert bir kadın olan annesi 
Guneyye (lnebe) bint Afif yetiştirmiştiL 

Hatim'in cömertliği, aşırı harcamalarını 
engellemek için kardeşleri tarafından 

hapsedilecek kadar iyilik sever olan an
nesinden gelir. 

Hatim. çocuk yaşlarından itibaren cö
mertliği ve misafirperverliğiyle tanınarak 
"Cevad" (Ecved) lakabıyla anılmıştır. Bir 
şiirinde, bu husustaki aşırılığı yüzünden 
yanında kaldığı dedesi Sa ' d'ın kızarak 

kendisini terkettiğini bildirmektedir (DT
van [nşr. Müfld M. KurneyhaL nilşirin gi
rişi, s. 67). Hatim menkıbelerde İslami
yet'ten önceki mert ve cömert Arap tipi
nin ideal örneğini oluşturur. Bu menkı
belerden birine göre henüz çocukken bir 
gün develeri gütmeye gönderilen Hatim, 
ikramda bulunacağı birini ararken bazı 
süvariler yanına gelerek misafir için ye
meği olup olmadığını sorarlar; o da, "De
veleri gördüğünüz halde hala misafir için 
yemek mi soruyorsunuz?" der ve onlara 
üç deve ikram eder. Bu süvariler, Hlre Hü
kümdarı Nu'man b. Münzir'e gitmekte 
olan zamanın ileri gelen şairlerinden Abi d 
b. Ebras. Bişr b. Ebfı Hazim ve Nabiga 
ez-Zübyanl olup söyledikleri şiirlerle Ha
tim'i methederler. Bunun üzerine Hatim 
develerio tamamını aralarında bölüştü
rür; üç şairin her birine doksan dokuz de
ve düşer. 

Cahiliye devrinde yaşayan üç ünlü cö
mertten biri olan Hatim'in (diğer ikisi 
Ka'b b. Mame ve Herim b. Sinan) bu özel
liği darbımesel haline gelmiştir. Bugün 
dahi birinin cömertliği övülürken "Ha
tim'den daha cömert" (ecved min Hatim) 
denilmektedir. Hatta ölümünden sonra, 
hayatını geçirdiği Hail vadisinin Tünega 
yöresinde bulunan Uvarız dağındaki me
zarını ziyarete giden yolcuları ağırladığı 
yolunda efsaneler anlatı lır. ' 

Özellikle kendi divanında yer alan şiir
lerde, ayrıca Zübeyr b. Bekkar'ın el-Al]
bô.rü'I-Muvatta]fıyyô.t'ı , İbn Kuteybe'
nin eş-Şi'r ve 'ş-şu'arô.'sı ve Ebü'l-Ferec 
e l -İsfahanl'nin el-Egi'ini'si gibi çeşitli 
eserlerde Hatim'in hayatına ve menkı
bevl şahsiyetine dair bilgiler bulunmak
tadır. Bu kaynaklarda Tay kabilesiyle di
ğer kabileler arasındaki mücadelelere, 
Hatim'in Hlre ve Gassanl hükümdarları 
Amr b. Hind. Nu'man b. Münzir, Haris b. 
Amr ile, ayrıca Ka'b b. Mame. Evs b. Ha
rise. Nabiga ez-Zübyanl. Bişr b. Ebfı Ha
zim, Abld b. Ebras, Zeyd el-Hayl gibi bazı 
tanınmış klşi ve şairlerle olan ilişkilerine 
dair kayıt ve rivayetlere yer verilmiştir. 

Bu kaynaklardan onun cömertlik, hoşgö
rü, tevazu, sadakat. iffet ve vefakarlık gi
bi erdemlerle temayüz etmiş bir insan 
olduğu , şarap içmeyi ve sefahati haram. 


