
nca ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu{ıari başta olmak üzere 
tanınmış hadis kitaplarını okuyup sona 
erdirmeye hatim (hatim indirmek, hat
metmek) denilmiştir. 

D TEFSİR. Kur'an ' ın, okunup anlaşıl
ması ve gereğince hareket edilmesi ama
cıyla indirildiği şüphesizdir (bk. M. F. Ab
dül baki. el-Mu'cem, "15re", "tlv" md.le
ri). Hz. Peygamber, Kur'an okuyup onun
la amel edenlerin gıpta edilecek kimse
ler olduğunu, okunan Kur'an'ın her har
fine karşılık on sevap verileceğini. oku
yanlar için Kur'an'ın dünyada huzur kay
nağı, ahirette de şefaatçi olacağını bildir
miştir (Buhar!, "Feza'ilü'l-1\uran", ı 7, 
20; Müslim, "Şalatü'l-müsafirln", 243. 
266, 268; Tirmizi. "1\ıra'at". 12; E bO Da
vOd, "Vi tir". ı 4). Allah kelamı olan Kur
'an-ı Kerim'in müslümanlar nezdindeki 
büyük değeri ve onun okunmasıyla ilgili 
emir ve teşvikler sebebiyledir ki ashab-ı 
kirarn ve onları takip eden nesiller Kur'an 
okumayı, onunla meşgul olmayı daima 
ön planda tutmuşlardır. ResOl-i Ekrem 
ayrıca. Kur'an'ı tertip üzere okuyarak ha
tim indirmeyi Allah'ın en çok sevdiği iş
lerden biri olarak nitelendirmiştir (Dari
ml, "Feza'ilü'l-1\uran". 33; Tirmizi. "1\1-
ra'at", 13). 

Hz. Peygamber ile Cebrail'in. her yılın 
ramazan ayında o zamana kadar nazil 
olan ayet ve süreleri birbirlerine okuya
rak mukabele ettikleri ve bir anlamda 
hatim indirdikleri bilinmektedir (Buhar!, 
"Feza'ilü'l-1\uran". 7; bk. ARZA) Müslü
manlar da ramazan ayında genellikle ca
milerde ve bazı evlerde Kur'an okutup 
dinlemek suretiyle hatim indirmeyi adet 
haline getirmişlerdir (bk. MUKABELE) 

Hatim indirmenin belli bir zamanı ve sü
resi yoktur. Hz. Peygamber'in bilhassa 
geceleri çokça Kur'an okuduğu bilinmek
teyse de nasıl bir tertiple okuduğuna ve 
eğer o ana kadar nazil olan bütün ayet
leri okuyar idiyse bunu ne kadar bir za
man içinde yaptığına dair kesin bilgi bu
lunmamakta, ancak. "Üç günden daha 
az bir zamanda Kur'an'ı hatmeden kişi 
ne okuduğunu anlamamıştır" dediği kay
dedilmektedir (İbn Ma ce, "il5ame". 178: 
E bO DavOd, "1\ıril.'at", ı ; Tirmizi. "1\ıra

'at", 13; ). Hz. Aişe de bunu teyit ederek 
ResOl-i Ekrem'in üç günden az bir sürede 
Kur'an'ı hatmetmediğini söylemiştir (İbn 

Sa'd, ı. 376; MünavT, Feyzü'l-15".adfr, V. ı88). 
Ashap içinde haftada veya üç günde bir 
hatim indirenler olduğu gibi, bazılarının 
bundan daha az veya daha çok bir süre 
içinde bu işi gerçekleştirdikleri rivayet 

edilmiştir. Sahabiler, her gün için okuya
cakları kadar Kur'an'ı bölümlere (hizip) 
ayırır ve her gün bu bölümlerden birini 
okurlardı (İbn Mace, " il5ame", 178; EbO 
DavOd. "Şalat". 329: Abdürrezzak es-San
'an!, lll, 352) Hz. Peygamber'in de böyle 
bir uygulamayı onayladığı anlaşılmakta
dır (Müslim, "Şalatü'l-müsafırln", 142) 
Bu bilgiler hatim indirmede belli bir sü
renin tayin edilmediğini. herkesin kendi 
durumuna göre hareket edebileceğini 
göstermektedir. Esasen ezberleme ama
cı dışında Kur'an okumanın gayesi önce 
onu anlamak. sonra da anladığıyla amel 
etmektir. ResOl-i Ekrem'in, Kur'an'ı teen
nl ile ve geniş zaman içinde o kumayı tav
siye etmesinin sebebi de bu olmalıdır 
(Tirmizi, "1\ıra'at" . ı ı) . Sevabını bağışla

mak amacıyla Kur'an okumanın caiz olup 
olmadığı hususu tartışmalı ise de (bk. 
KUR'AN [Kur'an'la İlgili Fıkhl Hükümler)) 

ölünün yıkanıp kefenlenmesinden sonra 
yahut defnedildiği gün veya gece Kur'an 
okunınası veya hatim indirilip dua edil
mesi bazı müslüman çevrelerde adet ha
le gelmiştir. 

Hatim indirilirken, Duha'dan itibaren 
her sürenin sonunda veya bir görüşe gö
re başında tekbir getirme işi. yedi kıraat 
imarnından İbn Keslr'in ravisi Bezzl tara
fından Hz. Peygamber'e isnat edilen bir 
hadis olarak rivayet edilmiştir (Hakim. 
III, 304). Ancakmunkatı' rivayetleri mut
tasılmış gibi nakletmekle suçlanan Bez
ıl'nin bu tür rivayetleri muhaddislerce ka
bul görmemiştir (DİA, VI, 115). Bununla 
birlikte süre sonlarında tekbir getirmek 
bir gelenek halinde devam etmiş , za
manla buna tehlii ve tahmld cümleleri 
de ilave edilerek bazı ibareler oluşturul
muştur. Bunlardan en yaygın olanı şu
dur: Allahü ekber la ilahe iliallah u valla
hü ekber Allahü ekber ve lillahi'I-hamd 
( ~~ .u.ı, _r.Si .u.Jf _r.Si 4.Llfj 4.Llf Yf .Uf Y _r.Si 4.Llf ). 

Hatim Nas süresinin okunmasıyla sona 
ererse de ardından Fatiha ile Bakara sü
resinin ilk beş ayetinin okunınası yeni bir 
hatme başlangıç sayılmıştır. 

Hatim tamamlandıktan sonra dua edi
lir. Bu duadan önce İhlas süresinin üç de
fa okunmasının bir dayanağının bulunma
dığı ve bid'at olduğu bildirilmiştir (Zer
keşl, I, 474; İbnü ' l -Ceze r1', ll . 451 ). ResOl-i 
Ekrem'in, "Kur'an'ı hatmeden kişinin 
kabul olunacak bir duası vardır" dediği 

( HeysemT, VII, 172; Münavl, Künüzü 'l-l:ıa-
15".a'ii5:, ı. 73). kendisinin de hatimden son
ra dua ettiği bildirilmekte ve bu dualar
dan bazıları nakledilmektedir (Ali Mu
hammed es-Sehavl, I, ı 23; İbnü ' l-Ceze r1', 

HA TiM 

11. 464) . Abdullah b. Mes'Qd, Abdullah b. 
Abbas ve En es b. Malik başta olmak üze
re bazı sahabilerin de hatim dualarına ka
tıldıkları . aile fertleriyle birlikte hatim du
ası yaptıkları rivayet edilmiştir (Dariml. 
"Feza'ilü'l-1\uran". 33; İbnü'd- Düreys el
Bece!T. s. 51 vd.; Heyse ml, VII, ı 72). Bu 
uygulama çok değişik ve gösterişli me
rasimler halinde günümüze kadar gel
miş olup halk arasında ilk defa hatim in
diren çocuklar için bir tören düzenleyen
ler de görülmektedir. 
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Iii ABDURRAHMAN ÇETİN 

D HADiS. Bazı hadis kitapları için de 
hatim merasimleri yapılmıştır. Bu mera
simler. o kitapların ya bir hoca tarafın
dan talebelerine okututup bitirilmesi ve
ya bir cemaat tarafından sevap kazan
mak için oku n up tamamlanması üzerine 
icra edilmiştir. Sevap kazanma yanında 
maddi ve manevi sıkıntılardan , hastalık ve 
belalardan. düşman istilasından kurtul-
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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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~ M. YAŞAR KANDEMİR 

ı 
HA TIM 

(bk . HiCR). 
L _j 

ı 
HATiM el-ESAM 

(;;,..,Yı ~b- ) 

Ebu Abdirrahm€m Ha tim 
b. Unvan ei-Esamm 
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). 


