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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. 



saydığı, Tay kabilesi arasında yaygın ol
masına rağmen Hıristiyanlığı kabul et
mediği ve atalarının dinine sadık kaldığı 
öğrenilmektedir. Hatim'in kızı Seffane. 
Hz. Ali kumandasında Tay kabilesi üzeri
ne gönderilen bir seriyye tarafından esir 
alınarak Medine'ye getirildiğinde ResOl-i 
Ekrem'e Hatim et-Tai'nin kızı olduğunu 
söyleyip onun hatırı için serbest bırakıl
masını istirham etmiş. Hz. Peygamber 
de ondan babasının vasıflarını saymasını 
istemiş. Seffane'nin bunları anlatması 
üzerine. "Senin baban islam'ın telkin et
tiği faziletlerle süslü bir adamdı" diyerek 
onun serbest bırakılması için emir ver
miştir. Hz. Ali'nin Tay kabilesi toprakları
na yaklaşması üzerine Suriye taraflarına 
kaçan Hatim'in oğlu Adi ise daha sonra dö
nüp islamiyet'i kabul etmiş, Cemel ve Sıf
fin vak'alarında bulunarak Hz. Ali'nin san
cağını taşımıştır. Hatim'in Abdullah adın
daki oğlu ise islam'dan önce ölmüştür. 

Hatim et-Tai. çoğu bencillikten kaçın
maya çağıran ve cömertliği öven şiirlerin
de gaybı bilen, çürümüş kemiklere can 
veren Allah'a inancını dile getirmiş (DT

van [nşr. Müfld M. KurneyhaL nilşirin gi
ri ş i , s. 76). cömertliği yalnız O'nun rızasını 
kazanmak için yaptığını belirtmiş (a.g.e., 

s. 23, 34), cömertlikteaşırı gitmesine 
karşı çıkan eşleri Nevar bint Sürmüle ile 
Maviyye bint Afzer'e, "Mal gider nam ka
lır" demiştir (a.g .e., s. 42, 65). Yine şiirle
rinde, konuklara karşı güler yüzlü davran
manın maddi ikramdan daha değerli ol
duğundan, misafir gelmesi için geceleri 
çölde ateş yaktığından ve komşularının 
namusuna saygı gösterdiğinden söz et
mektedir (a.g.e. , s. 23, 24, 50 , 54, 68). 

Divan bugünkü şekliyle Hatim'e aidiye
ti şüpheli bazı şiirler ihtiva etmektedir. 
Şairin 200 varak tutarında bir divanından 
söz edilmesi (EJ2[İng ı. lll, 274) dikkate 
alındığında eserin aslının bugün elde bu
l unandan daha hacimli olduğu söylene
bilir. Divanın mevcut şekli. EbQ Salih Yah
ya b. Müdrik et-Taitarafından ibnü'l-Kel
bi'den yapılan rivayete dayanılarak tertip 
edilmiş olup hayli eksiktir. Ondan çok son
ra Merzübani Hatim'in şiirlerini toplaya
rak tertip etmiş (yaklaşık 200 varak). fa
kat bu çalışma zamanımıza ulaşmamış
tır. Hatim'in divanı birçok defa neşredil
miştir (Rızkullah Hassün, London 1872; 

f\1ecmü' müştemil 'ala l]amse devavfn 
içinde, Bulak 1293, s. 107-121; Feyzei-Ha
san [taş baskısıL Lahore 1878; L. Şeyho, 
eş-Şu'ara'ü 'n-Naşraniyye içinde, Beyrut 
1890, 1, 98-134 ; Fr. Schulthess, Leipzig 
1897; Beyrut 1383/1963; İ brahim el-Cü~ 

zeynl, Beyrut 1968; Fevzi el-Atv!, Beyrut 
1969; Adil Süleyman Cemal, Kahire 1975; 

Kerem ei-Bustanl, Beyrut 1953, 1982; M: 
Muhammed, Cidde 1988: Müfld M. Ku
meyha, Beyrut 1986; Cidde 1987). Bu ne
şirlerin en iyisi, Hatim'in hayatı ve şiirleri 
üzerine kapsamlı bir incelerneyi de ihtiva 
eden Adil Süleyman Cemal neşridir. 

Hatim'in şiirleri ve hayatı hakkında 
müstakil eserler kaleme alınmış olup 
başlıcaları şunlardır: Hüsam el-Behnesa
vi, el-Kava'idü't-taf:ı lfliyye fi Dfvani fja
timet-Ta'i(Kahire 1413/ 1992): Kamil Mu
hammed Muhammed Uveyda,Ijô.tim 
et-Tô.'i, Şô.'irü'l-kerem ve'l-cud (Bey
rut 1414/ 1994): Ali Hüseyin el-AtQm,Ijô.
tim et-Tô.'i dirô.se li-}J.ayô.tihi (yüksek li- / 
sans tezi, Kahire 1974, Camiatü'l-Kahire 
külliyyetü' 1-adab ı . 

Yalnız Arap edebiyatında değil i ran ve 
Türk edebiyatlarında da cömertlik tim
sali olarak tanınan Hatim et-Tai'nin iran'
da çok sevilen hayat hikayesi ( Kışşa-i Ha- · 
tim-i Ta'f, Tahran 1346) D. Forbes tara
fından ingilizce'ye çevrilmiştir (London 
1830) . Hatim'in hayatını ve eserlerini an
latan Hüseyin Vaiz-i Kaşifi'nin Kışaş u 
Aşô.r-ıljô.tim-i Tô.'i (Risale-i f:i.atimiyye) 
adlı çalışması (nşr. Schefer, Paris 1883: 
nşr. M. R. Celall, Tahran 1320). Dô.stô.n-ı 
Hô.tim-i Tô.i (İstanbul 1256, I 272) veya 
Hô.tem-i Tô.i Hikô.yesi adıyla Türkçe'ye 
de çevrilmiş ve birçok defa basılmıştır 
(Özege, I, 253; II, 517) Bunun Kuzey Türk
çesi'ndeki bir versiyonu 1876'da Kazan'
da yayımlanmış; hikaye bunlardan başka 
Hint, Urdu (Araiş- i Mahfi!), Felemenk ve 
Mal ay dillerine de çevrilmiştir. Hatim et
Tai'nin efsanevl cömertliği etrafında te
şekkül eden men kı be ve hikayeler bugün 
Anadolu 'da da yaşamaktadır (bunun için 
bk. "Gaziantep'te Derlerren Bir Halk Ma
salı: Hatemti", der. Nuray Akdoğan, Ga

ziantep Kültürü, V/49 [Ocak 19631. s. ll
I 3: Tuncer Gülensoy, "Erzurum Ağzı İle 
'Hatemi Ta 'i' Masalı;', TDe., VIII [Ankara 
19791. s. 403-457: a.mlf., "Hatemi Ta'l 
(Tey) Masalı", Erciyes, IV/37, 38, 39, 40, 

42, 43,44 [Kayseri, Mayıs-Ekim 19811: 

Bilge Seyidoğlu, "Hatem-i Tey Hikayesi", 
Türklük Araştırmaları Dergisi, lll [ 198 71, 

s. 131-187; Ahmet Edip Uysal , Yaşayan 
Türk Halk Hikayelerinden Seçme/er, An
kara 1989, s. 25-75; Saim Sakaoğlu, "Ha
tem-i Ta'l Hikayesi", Türk Halk Kültürün
denDerlemeler IAnkara 1992[. s. 141-163). 
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