
HiSAM b. URVE 

mer b. Raşid, İbn Cüreyc, Şu'be b. Hac
cac, Süfyan es-Sevrl. Leys b. Sa'd, Malik 
b. Enes. Abdullah b. Mübarek, Süfyan b. 
Uyeyne ve Yahya b. Said el-Kattan gibi ta
nınmış muhaddisler hadis rivayet ettiler. 
Hişam, kendisine büyük değer veren Ha
life MansOr devrinde (754-775) muhte
melen onunla görüşmek üzere üç defa 
Küfe'ye gitti. Bu sebeple KOfeli hadis tate
beleri de ondan hadis öğrenme imkanını 
buldular. Hişam'ın bir ziyaretinde 100.000 
dirheme ulaşan borçlarını ödeyebilmek 
için halifeden yardım istediği, onun da 
kendisi gibi bir alimin bu kadar büyük 
borç altına nasıl girdiğini sorduğu. Hi
şam'ın Allah'a (bir rivayete göre Allah'a 
ve em\'rü' l-mü'minTne) güvenerek çocuk
larını evlendirip onlara birer ev aldığını 
söylemesi üzerine MansOr'un borcunu 
ödedikten başka ayrıca 1 0.000 dirhem 
ihsanda bulunduğu kaydedilmektedir. 

İbn Sa'd, Yahya b. Main, Ebu Hatim er
Razi gibi alimler Hişam'ın sika olduğunu 
söylerken çok hadis rivayet ettiğini de be
lirtmişlerdir. Ali b. Medini onun hadisleri
nin 400'ü bulduğunu. Zehebi ise 1000'
den fazla olduğunu söylemiştir. Ya'küb b. 
Şeybe, Hişam'ın sika bir ravi olup lrak'a 
gitmeden önce rivayet ettiği hadisleri 
herkesin kabul ettiğini, ancak lrak'a git
tikten sonra rivayet konusunda daha gev
şek davrandığını ve babasına ait olmakla 
beraber ondan bizzat duymadığı hadis
leri duymuş gibi nakletmeye başladığını 
ileri sürmüştür. Rivayetlerini ihtiva eden 

· kitapları Bağdat'a götürmediği için bu 
hatalara meydan verdiği anlaşılan Hi
şam'ın Medineliler tarafından rivayet 
edilen hadisleri daha makbul sayılmakta
dır (ibn Receb, II, 604-605). İleri yaşlarda 
Hişam'ın rivayetleri birbirine karıştırdığı 
yolundaki bir iddiayı sadece İbnü'I-Kattan 
el-Mağribi ileri sürmekte, Zehebi ve İbn 
Hacer ei-Askalani gibi alimler ise bu iddi
anın gerçeğe uymadığını, hafızası biraz 
zayıflamış olsa bile onun rivayetleri birbi
rine karıştırmadığını söylemektedirler. 
Hişam'ın rivayet ettiği hadisler Kütüb-i 
Sitte'de yer almakta, all rivayetleri el
'Avali min J:ıadi§i Hişam b. 'Urve adlı 
eserde bulunmaktadır (Darü'I-kütübi'z
Zahiriyye, Mecmua, nr. 6 ı). 

Hişam b. Urve 146 (763) yılında Bağ
dat'a Halife MansOr'un yanına gitti ve 
orada vefat etti. Ölüm tarihi 145 ve 147 
olarak da kaydedilmektedir. Cenaze na
mazı MansOr tarafından kıldırılmış ve 
Hayzüran Kabristanı'na defnedilmiştir. 
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HİŞAMİYYE 
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Şia alimlerinden 
Hişam b. Salim ei-Cevaliki'nin 

(ö. m. VIII. yüzyılın sonlan) 
görüşlerini benimseyenlere 

verilen isim 

L 
(bk. CEVAılKİ, Hişam b. Salim). 

_j 
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HİŞAMİYYE 
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(~L4Jf) 

Mu'tezile alimlerinden 
Hişam b. Amr ei-Fuvati'nin 

(ö. 218/833'ten önce) 
mensupianna verilen isim 

(bk. HİŞAM b. AMR). 
L _j 

ı 
HİŞAMİYYE 
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(~L4Jf) 

Şia alimlerinden Hişam b. Hakem'in 

L 

L 

(ö. ı 79/795) 
görüşlerini benimseyen 

ve Hakemiyye olarak da anılan 
Şii grup 

(bk. HİŞAM b. HAKEM). 

HiTABET 
( ~ ıı,.;;u' ) 

Etkili ve güzel konuşma sanatı, 
retorik. 

_j 

_j 

Arapça aslı hatabe olan kelime "hutbe 
okuma, güzel söz söyleme, vaaz ve nasi
hat etme" gibi anlamlara gelir. Terim ola
rak "bir topluluğa bir maksadı anlatmak, 
bir fikri açıklamak, öğüt vermek. bir gö
rüşü benimsetmek, bir eyleme teşvik et
rnek gibi amaçlarla yapılan güçlü ve etki
leyici konuşma veya güzel konuşma sana
tı" manasında kullanılır. Konuşan kişiye 

hatib, yaptığı konuşmaya da hitabe de
nir. 

İlk defa para karşılığında hitabet dersi 
veren ve bu konuda kitap yazan kişinin 
Sicilyalı Koraks (m.ö. V. yüzyıl) olduğu bi
linmektedir. Koraks Grekçe'de "karga" 
anlamına geldiğinden İslami kaynaklar 
ondan Gurab ei-Hatib diye söz ederler (İb
nü'l-KıftT. s. 109). Öğrencisi Tlsias da onun 
koyduğu ilkeler doğrultusunda hitabetle 
ilgili bir eser kaleme almış. ayrıca Atina'
nın en ünlü hatiplerinden Lusias, Gorgias 
ve lsokrates'i yetiştirmiştir. Bunlar diya
lektiği (cedel) başarıyla kullanan, herhan
gi bir konuda rahatlıkla polemik yapabi
len birer sofist olarak da tanınıyorlardı. 
Bu dönemde hitabet bir sanat dalı olma
nın yanında iyi gelir getiren bir meslekti. 
Yunan şehir devleti sisteminde politika
cıların halk meclisinde temsil ettikleri ke
simin çıkarlarını başarılı bir şekilde savu
nabilmeleri için iyi birer hatip olmaları 

gerekiyordu. Bu ihtiyacı karşılamak üze
re hitabet kursları açılıyor. bunun yanı sı
ra gezgin hatipler tarafından isteyenlere 
para karşılığında ders veriliyordu. Fakat 
sofistlerce hitabetin amacı doğruyu orta
ya çıkarmak değil muhatabı kandırmak 
ve ona kendi görüşünü kabul ettirmekti 
(Eflatun. Gorgias, s. 453'). Bundan do
layı hatipler kelime oyunlarına başvu
ruyor, kavramlar üzerinde keyfi yorum
lar yapıyorlardı . Bu anlayış giderek kav
ram kargaşasına. şartatanlığa ve sofistik 
mantığın yayılmasına yol açmıştı. 

Antik dünyanın üç büyük filozofu Sak
rat, Eflatun ve Aristo bu zihniyetle müca
dele etmişlerdi. Ancak düşüncenin yapı 
taşları durumunda olan kavramları sor
guladığı için Sakrat da sofistlikle suçlan
mış, zayıf delili güçlü, güçlüyü zayıf gös
termenin yöntemini öğreterek gençlerin 
zihnini çeldiği ileri sürülmüştü (Eflatun, 
Savunma, s. 38'). Eflatun "ikna ve inan
dırma sanatı" olarak tanımladığı hitabeti 
şiddetle eleştirmiş ve hatipleri. hakikat 
bilgisine sahip olmaksızın inandırma yol
larına başvurdukları için reddetmiştir. 
Ona göre hatip, daima kendi üstünlüğü
nü öne çıkararak kalabalığın takdirini ka
zanmayı amaç edindiğinden tamamen 
sahte değerlere dayanmaktadır; dolayı
sıyla şiir gibi hitabetin ·de ideal devlette 
yeri yoktur. Bu alandaki görüşlerini Gor
gias, Phaidros ve Devlet diyaloglarında 
dile getiren Eflatun. özellikle dönemin en 
tanınmış sofisti ve hitabet hocası ·Thrasy

makhos'u ağır bir dille eleştirmiştir (Dev
let, s. 336b, 343d). Aristo ise islam mantık
çıları tarafından Kitabü'l-ljatabe adıyla 
tanınan ünlü Rhetorica'sında, daha ön
ceki ve çağdaşı ünlü hatiplerin ve bu ko
nuda yazan müelliflerin görüşlerini aktar-



manın yanı sıra mantığı hitabete uygula
yarak bu sanata yeni boyutlar kazandır
mıştır. Bu bakımdan onun kitabı kendi 
türünde en eski ve sistematik bir eser ol
ma özelliğini hala korumaktadır. Aristo 
eserinin başında, "Hitabetin diyalektikle 
yakın ilgisi vardır; her ikisi de belli bir il
me dayanmadan amaca ulaşmak ister"; 
"Her ne kadar hitabet ahlak ve siyasetin 
alanına girerse de daha çok diyalektiğe 
benzer, hatta onun bir bölümüdür" (Ki
tabü'l·ljatabe, ı. 1.1: ı. 2.7) dedikten son
ra hitabetin mantığın temeli olan kıyasla , 
ilişkisini şöyle belirtir : "Hitabet ve diyalek
tikten başka mantıl<i kıyas yardımıyla ters 
bir sonuca ulaşan hiçbir sanat yoktur" 
(a.g.e., I, ı . ı 2). Aristo, kendisinden önce 
bu konuda yazanların örtülü kıyası (kıyas- ı 

muzmer) ihmal ettiklerini, halbuki bu tür 
kıyasın delilin esasını oluşturduğunu ve 
dinleyiciyi ikna açısından analojiden (kı
yas-ı temsili) daha etkili olduğunu önemle 
vurgular(a.g.e.,I. 1,3, IO).Ancakhatip, 
dinleyenleri ikna edebilmek için sık sık 
analojiye de başvuracaktır. Bütün bunlar 
hitabetle mantık arasındaki yakın ilişkiyi 
gösterdiği gibi Rhetorica'nın Organon'a 
dahil eserler içinde yer almasını savunan
ların da haklılığını göstermektedir. İslam 
mantıkçıları da Rhetorica'yı mantık kül
liyatından saymışlardır. 

Aristo yine Rhetorica'da hitabeti ve 
onu diğer ilimlerle sanatlardan ayıran 
özellikleri şöyle açıklar : "Hitabet. herhan
gi bir konuda ikna etme yollarını kullan
ma melekesidir. Bu diğer ilim ve sanatlar
da bulunmayan bir özelliktir. Çünkü on
ların amacı kendi konularıyla ilgili mese
leleri öğretmek. hitabetinki ise diyalektik 
gibi ikna etmek ve susturmaktır" (a.g.e., 
I, 2. ı). Bundan dolayıdır ki hitabetin belli 
bir konusu yoktur. İnsan, inandırma yol 
ve yöntemlerini kullanma melekesinden 
faydalanarak kendisine sunulan hemen 
her konu üzerinde karşısındaki kişiye ve
ya topluluğa hit apta bulunur. Ona göre 
hitabetin değişmeyen üç unsuru hatip, 
konu ve dinleyicidir. Konuşmanın etkile
yici ve inandırıcı olması her şeyden önce 
hatibin ahlal<i durumuna bağlıdır. Konu
nun seçimi ve gerçekiere dayanması da 
büyük önem taşır. Ayrıca hatibin, dinleyi
cilerin psikolojik durumunu dikkate alma
sı önemli bir husustur ( a.g.e., I, ı .3) . Aris
to dinleyiciyi ve zaman unsurunu dikkate 
alarak üç tür hitabetten söz eder. a) Si
yasi hitabet. Devlet adamının veya politi
kacının devlet işlerinin düzenli ve sağlıklı 
yürütülebilmesi için gereken önerileri or
taya koymak, zararlı ve tehlikeli şeylere 
karşı uyarılarda bulunmak üzere yaptığı 

konuşmadır. Bu tür hitabet geleceğe yö
neliktir. b) Adli hitabet. Kendini veya mü
vekkilini savunmak yahut başkasını suç
lamak amacıyla yapılan konuşmadır. Da
va konusu olay veya suç geçmişte kaldığı 
için bu tür hitabet geçmişe yöneliktir. c) 
Törensel hitabet. Çeşitli vesilelerle düzen
lemen törenlerde hatibin genellikle övgü 
veya yergide bulunmak üzere yaptığı ko
nuşma olup içinde bulunulan zamanla il
gilidir (a.g.e., ı. 3.3 vd.). Aristo'nun bu 
tasnifte yer vermediği dini, askeri ve aka
demik gibi başka hitabet türleri de var
dır. Eski Yunan'da bu üç tür hitabet ala
nında şöhret yapmış hatipiere örnek ola
rak sırasıyla Demostenes, Cicero ve Perik
les gösterilir. 

Hitabet ve belagatla doğrudan veya do
laylı ilgisi bulunan her konuya Rhetori
ca'da yer verilmiştir. Mesela eserin birinci 
bölümünde kanun koyma, suç-ceza, ada
let-zulüm, iyi- kötü , haklılık- haksızlık. 

mutluluk- mutsuzluk, yazılı - yazısız ka
nu nlar, devlet şekilleriyle bunların özellik
lerinden antlaşmalara ve işkence türleri
ne kadar birçok konu siyasi ve adli hita
bet açısından değerlendirilmiştir. İkinci 
bölümde gerek hatip gerekse dinleyiciler 
açısından psikolojiye ağırlık verilmiştir. 
Dinleyiciyi etkileyebilmek için hatibi n ses 
tonu ve mimiklerinin önemi vurgulanır
ken öfke. serinkanlılık. dostluk - düşman

lık, korku -güven, haya- hayasızlık, mer
hamet, hiddet. haset ve gıpta gibi ruh 
hallerinin tahlili yapılmış, üçüncü bölüm 
ise daha çok hitabet ve belagatın kural
larına ayrılmıştır. 

Rhetorica Arapça'ya birkaç defa ter
cüme edilmiştir. İbnü 'n - Nedlm'in "eski 
tercüme" diye tanıttığı çevirinin kime ait 
olduğu belli değildir. İbnü'n-Nedlm, İs
hak b. Huneyn ile İbrahim b. Abdullah'a 
ait iki tercümenin bulunduğunu, ayrıca 
Ahmed b. Muhammed es-Serahsi'nin el 
yazısıyla bu eserin 1 00 yaprak t utan bir 
nüshasını gördüğünü söyler (el-Fihrist, 
s. 349). Far abi, İbn Sina ve İbn Rüşd Rhe
torica üzerinde günümüze kadar gelen 
çalışmalar yapmışlardır. Farabi'nin Kitd
bü'l-ljatfıbe adıyla kaleme aldığ ı eserin 
Rhetorica'nın birinci ve kısmen ikinci bö
lümünün kısa bir tefsiri mahiyetinde ol
duğu anlaşılmaktadır. Ancak Farabi hita
bete dair meseleleri açıklarken asıl met
ne bağlı kalmamış, akıcı üslQbu ve kendi 
kültür dünyasından verdiği örneklerle bu 
sanata yeni boyutlar kazandırmıştır. Ay
rıca Farabi'den itibaren "beş sanat" diye 
anılan eserlerin dördüncüsü n ün Rhetori
ca olduğu hatırlanmaiıdır (DİA, V, 546-

HiTABET 

547; XII. I 48). Eseri J. Langhade ve M. 
Grignaschi Fransızca'ya çevirerek Arapça 
orüinaliyle birlikte yayım lamışiardır (Bey
rut 197 1). 

İbn Sina. henüz yirmi bir yaşında iken 
Rhetorica'nın birinci bölümünün son 
faslı dışındaki kısımlarını şerhetmiş, bu 
çalışması Kitfıbü'l-Mecmu' (el-Hikme
tü 'l-'aratiyye) adlı eseriyle el-Behce ti'l
mantı~'ta yer almıştır. Daha sonra ese
rin tamamını eş-Şiffı'nın mantık bölü
münün sekizinci kitabı olarakşerhetmiş
tir; ancak bu çalışmasında esas aldığı 
Arapça tercümenin çok bozuk ve yer yer 
anıaşılamayacak derecede hatalı oldu
ğundan yakınır (Kitabü'l-ljatabe, s. 81). 
Onun ifadesinden Rhetorica'yı şerhe
den başka kişilerin de bulunduğu (a.g.e., 
s. 26), fakat kendisinin onların yorumunu 
beğenmediği (a .g.e., s. 29) anlaşılmak
tadır. İbn Sina eseri, aslındaki sistemati
ğe bağlı kalmadan dört bölüme ayırdığı 
gibi alt bölümlerde de farklı birdüzenle
me uygulamış, bu arada kendi kültür 
dünyasından örnekler vermek suretiyle 
okuyucuya yardımcı olmaya çalışmıştır. 

İbn Rüşd, Tel]Jişü'l-Jjatfıbe adlı ese
riyle Rhetorica'nın orüinal planına bağlı 
kalarak bir şerhini gerçekleştirmiştir. İbn 
Rüşd'ün diğer şerhlerinde olduğu gibi 
bunda da Aristo'ya ait metinden birkaç 
kelime alıntı yaptıktan sonra yoruma baş
ladığı, açıklamaları uzattıkça uzattığı, 

çok defa ifadelerin Aristo'ya mı kendi
sine mi ait olduğunun ayırt edilemediği 
ve bazan yorumlarının asıl metnin birkaç 
katını bulduğu görülmektedir. İbn Rüşd 
ayrıca, okuyucunun Grekçe'deki belagatı 
kavrayabilmesi için Arap belagatı ile Aris
to'nun belagat kuralları arasında karşılaş
tırmalar yaparak her iki edebiyattaki ben
zer ve farklı yönleri göstermeye çalışır. 
Bunun için yerine göre Kur'an-ı Kerim ve 
hadislerden. Arap şiir ve belagatından ör
nekler verir. Bu durum onun hem Aristo
culuğunu hem de İslam bilim, düşünce, 
kültür ve edebiyatma olan hakimiyetini 
ortaya koymaktadır. İbn Rüşd çalışmasın
da yer yer Farabi'nin Rhetorica tefsirine 
de göndermelerde bulunmuş ve onu tak
dirle anmıştır. 

İslam kültür tarihinde ilk defa Kindi re
torik kelimesinin karşılığının belagat ol
duğuna dikkat çekmiştir (Felsefi Risale
ler, s. 156, 167). Hitabet Arap edebiyatın
da belagatla ilgili görülerek edebi ilimler
den meanl. beyan ve bed!' arasında de
ğerlendirilmiş. bu sebeple de İbn Sina'
dan sonraki mantıkçılar eserlerinde bu 
konuya yer vermemişlerdir. 
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9J MAHMUT KAYA 

O ARAP EDEBİYATI. Cahiliye döne
mi. Araplar'ın İslam öncesi dönemde hi
tabete büyük önem verdikleri ve meşhur 
hatiplerin yetiştiği bilinmektedir. Ancak 
sözlü rivayete dayanan bu edebi mahsul
ler zamanımıza ulaşmamış. ulaşanların 
sıhhati konusunda da tereddütler vardır. 
David Samuel Margoliouth gibi şarkiyat
çılarla baştaTaha Hüseyin olmak üzere 
bazı çağdaş müslüman yazarlar Cahiliye 
şiirine olduğu gibi Cahiliye hitabetine de 
şüpheyle bakmışlar. bunların Emeviler 
devrinde üretildiğini ileri sürmüşlerdir. 
Araplar'a komşu olan milletierin milattan 
beş asır öncesine ait edebi metinlere sa
hip olduklarını kabul eden bu yazarların. 
Araplar'ın milattan beş asır sonrasına ait 
hitabet örneklerini otantik saymamaları 
makul görünmemektedir (Zeki Mübarek, 
ı, 38). Halbuki Eksem b. Sayfi gibi bazı Ca
hiliye hatipleri islam'a yetişip müslüman 
oldukları gibi birçok hatibin hutbeleri
ni bizzat rivayet eden yakınları İslami dö
nemde henüz hayattaydı. Hz. Peygam
ber'in huzurunda çeşitli kabHelere men
sup hatipler konuşmalar yapmışlardır 
(Ahmed Zek!Safvet, I, 163- ı 70). Bu konuş
malarda dönemin hitabetine ait özellik
leri tesbit etmek mümkündür. Kabile ha
yatı. kabileler arasındaki mücadeleler ge
nellikle hitabete de yansımış. hitabetin 
konuları buna göre oluşmuştur. 

Cahiliye devri hitabetinin başlıca tema
larından biri karşılıklı övgü ve yergidir. 
Bir hatip kendi kabilesinin kahramanlık, 
cömertlik gibi erdemlerini dile getiren bir 
konuşma yaptığında rakip kabile hatip
leri hemen buna cevap verirlerdi. Rebia 
el-Esedi'nin hakemliğinde Ka'ka' b. Ma'-
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bed ile Halid b. Malik'in ve Herim el-Feza
ri'nin hakemliğinde Alkame b. Ulase ile 
Amir b. Tufeyl'in yaptığı konuşmalar bu 
türün en meşhur örneklerindendir (Ca
hiz, ll. 272-273; ibn Düreyd, s. 237; Ah
med Zeki Safvet, I, 41-45) . 

Cahiliye hitabetinin en zengin örnekle
rini kabileler arasında meydana gelen sa
vaşlarda yapılan intikam konuşmaları teş
kil eder. Bunların en meşhuru, Hani b. Ka
bi sa eş-Şeybani'nin Araplar'ı iranlılar'a 
karşı savaşmaya teşvik eden konuşmala
rıdır (Ebu Ali el-Ka ll, ı . ı69; Ahmed Zeki 
Safvet, ı . 37) . Bunun yanında ara bulma 
ve barışa çağrı mahiyetinde konuşmalar 
da yapılırdı. Kays b. Harice'nin Dahis ve 
Gabra savaşlarının sona ermesini sağla
yan uzun konuşması bunların en meşhur
larındandır. 

Nişan ve düğün törenlerinde yapılan 
konuşmalara "hıtbetü'I-imlak" denirdi. 
Eski Arap adetlerine göre evlenmek iste
yen erkeğin yakınlarından hitabeti güçlü 
bir kişi damat adayının erdemlerini sayan 
bir konuşma yapar, buna kız tarafından 
bir kişi cevap verirdi. Hz. Peygamber'in 
Hatice ile evlenmesi münasebetiyle EbQ 
Talib'in yaptığı konuşma bu tü rün en gü
zel örneğini teşkil eder (Ahmed Zeki Saf
vet, ı. 77). Kültürlü ve bilge kişilerin hita
beleri edebi açıdan önemlidir. Bu türün 
en meşhur örneği Kus b. Saide'nin Ukaz 
panayınnda i rat ettiği , Hz. Peygamber'in 
de dinleyiciler arasında bulunduğu rivayet 
edilen hitabesidir (Nayif Ma'rGf. s. 34-36). 

Cahiliye dönemi hitabetinin bir türü de 
elçi kabullerinde, hükümdar meclislerin
de, ayrıca panayırlarda ve çeşitli toplan
tılarda yapılan konuşmalardır. Eksem b. 
Sayfi'nin, Amr b. Hind'in kardeşini taziye 
için yaptığı konuşma türünün en güzel 
örneklerindendir (İbn Abdürabbih, lll, 
307-308; Ahmed Zeki Safvet. I. 37-38) . 
Ölen bir kimsenin vasiyetleri de bir hita
bet çeşidi olarak görülmüş olup bunların 
en beğenileni, Amir b. Zarib el-Advani ile 
Eksem b. Sayfi'nin kavimlerine hitaben 
yaptıkları vasiyetlerdir (diğer vasiyetler 
için bk. Ahmed Zeki Safvet, I. ı 1 9 -ı45) . 

Kahinierin gaipten haber veren seeili söz
leri Cahiliye devrinde itibar gören bir hi
tabet türüydü. 

Nikah ve barış konuşmaları dışında ge
nellikle kısa olan Cahiliye hitabelerinin en 
belirgin özellikleri mukaddime ve hatime
lerinin bulunmaması, bol seeili ve kısa 
cümleli olmaları, irticalen söylenmeleri
dir. Cahiliye hatipleri, nikah hitabeleri dı
şındaki konuşmalarını ayakta yüksek bir 
yerde veya binek sırtında yaparlardı. Top-

luluğun karşısına düzgün bir kıyafetle çık
mak, elinde baston, kılıç veya mızrak bu
lundurmak, başa sarık sarmak, irticalen 
ve rahat bir şekilde konuşmak bu dönem 
hitabetinin kurallarındandır. 

Cahiliye döneminde hatibin toplum için
deki yeri genellikle şairden hemen sonra 
gelir veya onunla aynı düzeyde görülürdü. 
Hatta Cahiz'in verdiği bilgiye göre başlan
gıçta şairler hatiplerden üstün tutulur
ken zamanla şairlerin sayısı artıp şiir bir 
kazanç vasıtası haline getirilince hatip şa
irden üstün kabul edilmeye başlanmıştır 
(bk. Said Hüseyin MansGr. s. ı7-ı8). Ha
tiplerin çoğunlukla kabile reisierinden ve
ya bilge kişilerden olmasının da bunda et
kisi vardı. Şairler genellikle kabilenin söz
cüsü olmakla beraber kabileler arası atış
ma ve övünmelerde bu görev çok defa 
hatipiere verilirdi. 

Kaynaklarda Cahiliye devrinde yaşadı
ğı rivayet edilen birçok hatibin ismi geç
mektedir. Özellikle iyad ve Temim kabi
leleri hitabetteki üstünlükleriyle tanın
mıştır. iyad kabilesinden Kus b. Saide, 
Zerka ile (Hind bi nt H us) Lakit b. Ma'bed; 
Temim'den Eksem b. Sayfi, Hacib b. Zü
rare ile Kays b. Asım; Kinane'den Hz. Pey
gamber'in dedelerinden Ka'b b. Lüey, 
Haşim b. Abdümenaf ve oğlu Abdülmut
talib ile Utbe b. Rebia, Süheyl b. Amr; 
Kays Aylan'dan Kays b. Harice el-Gatafa
ni. Lebid b. Rebia el-Amiri, Amir b. Darib 
ei-Advanl; Yemen'den Ubeyd b. Şeriyye ei
Cürhümi, Zübeyr b. Cenab, Kays b. Şern
mas ile Sabahei-Himyeri ve Sahile'den 
Sehban meşhur hatiplerdendir. Konuş
malarında insanları putları terketmeye 
ve Allah'a ibadete çağıran, "emma ba'dü" 
şeklindeki başlangıç sözünü ilk defa kul
lanan, konuşma sırasında yüksek yere 
çıkmak, kılıç veya asaya dayanmak gibi 
adetleri başlatan Kus b. Saide ile (ö. 600), 
Araplar'ın hekim ve kadılarından olup te
fekkür ve duygu yüklü konuşmalarını ata
sözleri ve vecizelerle süsleyen Eksem b. 
Sayfi ( ö 61 2) Arap hitabetinin en ünlü 
isimleridir. 

İslami Dönem. Hitabet, islam'ın ilk de
virlerinden itibaren çok gelişmiş bir nesir 
türü haline gelmiş ve birçok hitabet ve 
belagat ustası yetişmiştir. Bu dönemde 
hitabetin gelişmesinin en önemli sebebi, 
ResGl-i Ekrem'in gerçekleştirdiği büyük 
değişimi savunanlarla muhalifleri arasın
da çıkan tartışmalarda bu sanata duyu
lan ihtiyaçtır. islam'ın hızla yayılması ve 
bunun sonucunda Araplar'ın siyasi ve iç
timai bakımdan gelişmeleri de hitabetin 
önemini arttırmıştır. Hz. Peygamber'in 


