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<iı:ıüi:efiier :;ş ruiıntiıer, besmeie•nlıı :Fitlııa;da.ii bir ayet olduğunu kabfıl etnı.i§ler..."

limesi

"etmeınlşler"

yazarından

cümlesindeki son "etmi§ler'' ·ke§elı:linde olacaktır. Düzeltir, makalenin

ve okuyucularmuzdan özür dileriz.

b

v

i

Hatim fndirme
TayyarAL~Ç

eden rivayetlerden birinde anlatıldığı
üzere, Hz. Peygamber (S.A.S.) bir soruya ve~diği cevapta;
konnp tekrar yoluna devam edendir." buyurmll§tur1 • Bu hadlsdeki,

K

ur'an tilavetini

}"'•'•).,,.d

teşvik

.. , , ...

''İnsanların

~)1Jı;J.~8~\

lam'ın şeddesi

J

ile olan ·
. ,;ı

,

jQ:j

en faziletlisi,

...-.. ,., •

başlayan" olduğundan2 ,

yere

den maksat; İSm-i fail · sigasiyle
) ,. •' •

~\:1..\ "hatmeden:•; ~) 1 den d.e ..~ksat. ~\

den

bir

"yeni·

şöyle

yapmak gerekecektir:
''İnsanların· en faziletlisi, Kur'an'ı hatınedip yine başlayan ve ~§.ve·
fuıin arkasını kesmeyen ki§idlı".
H;:ı.t4nlerd~,

tercemeyi

.

.

.

.'

Kur'ap.'m son sitresi olan en.,Nas'tap. sonra el~~a·
İiha SftreSİni ve.el-Bakara'nm baş:ı:r:ıdan b~ş ayet-i kerfu:ıeyi okumak,
·brı. ·hadis-i şerlfe. i itiba siı.retiyle bir hatnie. daha b~l.ama· azmi ni İz.
har etmek m~asma gelmektedİr ki, bu_ta~bikat biz~at Rasfıl:-i Ek·
rem (S.A.S.) ·den de 'rivayet ~dilmi§tir3 .' - ·
(1):.

bk~ D:A~i~!,

·n;

Sunenu'd-D§,rimi,
469, · Dı.n;ı.e§k
Haydarabad 1334 h;

tedrek, r; 568-569,

(~) Çünkü rivayetpı de~~ §ö:yJedir: "

(3)

J ;.;. ).,

_1~9 ·~.; -~~~- cl-Mus·.
-~.

J-:':.~1 J\LI

den maksat nedir:

diye soruldu, HZ. Peygamber ııu cevabı. verdi: -Hatmi tamamlayıp yenL
den baıılayandır, Kur'an'ı ba§ından sonuna kadar .okuyan ve her bitiri§te
yenj.dep. o~yı:ı. ba§lay~:q.dır." (bk. A,dı geçen ~serler).. ·
Muhammed Zihni, el-Kavlu's-sedid, s. 18, tStanbıil 1316 h.
16~

Sahabilerden ve geçmi§ büyüklerden, Kur'an'ı her gün hatmedenler olmuş, haftada bir hatmedenler ise pek çok bulunmuştur. Bu
konuda -karşılaştığı çeşitli durumlara göre- Peygamber (S.A.S.) in
yaptığı bazı lkazlar, üzerinde dü§ün'jilmeğe değer. Bunlardan ikisi
şöyledir:

1.

~·f 0 .;JJ)~~\·'-:\\\}~ ''Kur'an'ı
...(' ~
.. w '
.1'-'

üç günden

daha az bir müddet içinde okuyan, ondan bir şey anlama.ınıştı:r"4.
Çünkü onu daha az bir zaman içinde ıiatmetmek ıçın, oldukça
sür'atli okumak gerekecektir ki, bu takdirde manasının takibi
mümkün olmayacaktır.
2. Her gün pir halim indiren sahabi Abdullah b. Amr
yor ve diyor ki:

anialı

"Peygamber. (S.A.S.) ·-durumuma muttali' olunca- bana şöyle buyurdu:
__.

Kur'an-ı,

-

Daha :(azlasma gücüm yetiyor, dedim.

-

O halde on günde bir

-

Daha da fazla okuyabilirim, dedim. B unim üzerine:

ayda bir defa hatmedecek k.adar oku.
hatiın

indir, buyurdu.

- Haftada· bir hatim indir, bundan fazla da okuma. Çünkü
senin üzerinde eşinin, ınjsafi:rlerinin ve bedeninin de hakkı vardır,
buy.urdu"5 •
Bu ikaza binilendir ki, ashabın ileri gelenleri arasmda hafta
hatmine yaygın halde riayet edilmi§, bundan fazlası okunmamıştır.
Osman b. Affan, Zeyd b. Sabit, Abdullah b. Mes'fı.d ve Ubeyy b. Ka'b
buna riayet eden zevattandır6 • Hafta hatmi okurken, sf:ırelerin gün~
lere taksiminde değişik tertipler uyguJanmıştır ki, bunlardan "Tertib-i Osmani" di~e bilinen ve Hz. Osman'a ait olan tertip §Öyledir:
{4)
(5).

(6)
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Gaza.ıt, !ll-!hya, I, 283 (Sahlhu't-T"ırmizi'den naklen),

Kabire, tii.rihaiz.

Buhari, Sahihu'l-Buhil.ri, VI, 114, İstanl;ıul 1315 h.; Muslim, Sahlhu Muslim, II, 814, K~e 1374 h./ 1955 m.
Peyga.n:ı,ber· (S..A..S.) :in İbn-i Amr'a yapbğı bu ikaz bir emr-i vücübi değil, ·onun hal:in.e ve içinde bulunduğu §artlara göre yapılmı§ bir tavsiye
nı,aniisım ta§ıdığmdan, daha az ı;::amanlar iç:in.de hatim :in.dirme §ekil.:in.de
·uygulamalar devam =eılegelmi§tir. . :
bk. eL!hya, I, 284; Seyyi.d .Aliza.de, şerh-u Şir'ati'l-İslii.m, .s. 72, !stanbul 1326 h.

uma gecesi el-Fatiha Sfuesinden başlayarak el-Maide Sfuesine.
(el-Maide Silresi dihll), Cumartesi gecesi el-En'am'dan Hud'a,
Pazar gecesi Yusuf'tan Meryem'e, Pazartesi gecesi T§Jıa'dan el-Kasas'a, Salı gecesi el-Ankebfıt'tan Sad'a, Çarşamba gecesi et-Tenzil'den er-Rahman'a ve Perşembe gecesi de el-Vakıa'dan en-Nas'a kadar okuyup hatm.i tamamlamak7 ...

C

Ashabın

ileri gelenlerinin ve daha sonraki devirlerdeki bazı büyüklerin tatbikalı bu olmakla beraber, Kur'an okuma husU.sunda
çok hatim. indirmekten ziyade, onun tam bir arzu ve ihlasla, manası üzerinde de düşünerek okuuroası matluptur. Nitekim Kur'an-ı
Kerim'de (38 :29) : "Bu Kur' an, ayetlerini iyiden iyiye düşiinsünler,
tam akıl slüıipleri ibret alsınlar diye sana ·indirdiğimiz feyz kaynağı
bir kitaptır." buyurulm.uştur. Bir hadis-i ı;ıerif de şöyledir:

Z\j.a~·~\\~ :'t;~ ~~~s\~\\§y\

"Kur'an'la kalbieri-

bir bağlantı bnlundukga onu okuyunuz. Kalben ondan
ayrıldığınızda okumayı bırakınız"B.
·

niz

arasında

Bu hadis-i şerife göre Kur'an'ı hatiDetmek için zaman tahsisine lüzum. yoktur. Dikkatle ve kalben kendimizi ona vererek ayda
ve hatta senede bir defa hatmetm.ek dahi kafi olsa gerektir. ·.Ashabdan, yukarıda isimleri mezkfı.r zevatm ve diğerlerinin, hafta:
hatm.inde de Peygamber (S..A..S.) in bu Ikazını gerçekleştirıniş olmalarmda şüphe yoktur. Çünkü Kur'an okumak deyince, onlar için
manası üzerinde tedebbür edilmeyen (dii§ünülm.eye;n) bir okum.ayı
tasavvur etmek mümkün değildir. Böylesine oiruyabilen herkes için
de hafta hatıni elbe~e çok fazil.etli bir ibadet değerini ta§ıyacakb.r0 •
Abdullah b. Abbas (R..A..) şöyle buyurur: "Ağır ağır ve ma.nası
lizerinde düşünerek sadece el-Bakara ve Al-i İınran sfıreleıihi okumayı, sür'atlice Kur'an'ın tamaı:iıını okumaya tercih ede:dm"10•. ·
Kur'an okum.ada, kalben ona bağlanabilmek ve manasını anlayanlar için düşünerek okumak en önemli gayedir. Hz. Ali'ye (R ..A..)
(7)
(8)
(9)

Adı

geçen eserler;
Sahlhu'I-Buhari, VI, 115.
İmam Ebü Haıllfe'den (öl. 15Gf767) rivayet edildiğine göre, ııöyle demiıı
tir: "Kur'an'ı klın senede Hti defa hatmederse, onun hakkını yerine getirmi§ demektir. Zira Peygamber (S.A.S.) de vefat ettikleri s~:~ne Kur'an'ı .
Cebrii.il'e iki defa arz· etmi§ (O'nuıı. huzürunda iki defa l:!atmetmİ§) ti."
(bk. Ebu'I-Leys es-Semerkandi, Bustanu'l-arifin, s. 27,· Tenbil!-u'l-ga.:filin
kenarında, Kahire, tiiri.hsiz; Süyüti, el-!tkan, I, 104, ~~ 1379 h. f

1951 m.).
{10) el-Thy§., -I, 285.
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atfedilen bir cümle §Öyledir: "Kendisinde anlayı§ ve idrakin bulunmadığı hiçbir ib!idette ve yine kendisinde tedebbüriin ( dü§Üncenin)
bulunmadığı hiçbir Inraette hayır yoktur" 11 •
ana üzerinde daha fazla dÜ§Ünme isteği sebebiyledir ki, zaman
zaman aynı ayetin bizzat Peygamber (S.A.S.) tarafından defaatle okunduğu, sahih riv.§.yetlerle sabittiru.

M

İD::ıam

GazaJi'ye (öl.. 505/1111) . göre, arzu edilen manada bir
tilavet için üç §eyin i§birliği halinde olması lazımdır. Bu üç §ey:
Ağız, akİl ve kalbdir. Ona göre bu İ§te ağz:ın görevi, ağır ağır ve
doğru olarak harfleri ifade etmek, aklın görevi manayı dli§ünüp anlamak, kalbiniri ise bu mana.Iardan gereken dersleri ve tesirleri almaktır. Bir ba§ka deyi§le: Ağız okuyacak, akıl terceme edip aniasıılır hale getirecek, kalb de ki§inin, o manala.rm gösterdiği istikamete yönelmesini sağlamış olacaktır1 a.
· · Manayı anlayamadığı halde ibadet kasiliyle onu okuyanlar ve
hatim indirenler ise, sanki onu Aliıih (C.C.) m huzUrun.da okudu.k~anru dli§i.i,nmeli, tam l?ir huzur ve hU§u içinde, kemal-i 13deb ve
ta'zimle okuyal;ıilmeğf! ça.lışmalıd;ır. Filan sij.re veya ~'ün bitiril. mesi, nı,uayye-p .bir müddet içinde hatmin ··tamamlanması gaye ol·mamalıdır. Büyük sal;ı.ab1 4bdnllah- b. Mes'fid'un· şu. sözü bu konuda
rie kadar m~dardır:: .'
·
" ...

K~'an

okorktm, ·gereken yerierde

d~

düsününüz. Onunla kalbleıinİze ~Jıiık kazandırınağa ~aıi,Şını.z ve hiçbirinizin gözü,
bir an önce· sfirenin:
.,o.İmasmuı(
-- ·
.
. soriniin.
. bnlnıak
.
·. .
. E;ur' an okumaktaki .~flll gaye,_ manit :üzerinde durmak ve tesir-

lenmek olduğun8: göre, manayı:_anialı:ıkpigı ~~ldeJt~~~n okuyan ve
hatim, ip.direhler' içiİı. · yuka,rtda· işa~~t_ l?çlilen ~n:isıJ-8 yaninda, pir Siıre
veya sayfayı Kur'an'ni mebiindeb.,' bir o ··kadar yeı:i- de kendi diİJ.e
rine yapılmış tercer.rie
tefSirlerden okumaları da tavsiye "edilebilir. Böylece, yukarıda mealini okuduğuinuz· ayette işaret edilen hedefe uia§ılması mümkün olacak, !manlar kuvvet kazanacak, kalbler
canlılığa erecektir.

ve

-. .
(U) el:.!4ya, I, 290; Şerh-u· Şir'ati'l-~liim, s. 61.
(12) bk· Nesiii, Sunenu~n-Nesiii,- ll, 177, Kalıire, 134.8 ·iı../1930 m.
ııerhi ile); el-Ihya, I,· 290; el-!tkan, I, 107.
(13) bk. eı-İhya,

r..

(Suyüti

295.

(14.) Beyhalti:, Şua.bu'I-iman, I, 84.4/b, Nüruosmaniye Kütüphanesi, 1128.
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atim indirenlerin bilmesi gereken iki konuya daha burada yer
vermek faydalı olacaktır. Bunlardan birisi tekbir meselesi, diğeri ise hatim duasıdır.

H

Kısa

sftreler arasmda tekbir getirmek:

Tekbirden maksat, Allah (C.C.) .m
ifade eden ~

:&\

bü~üğünü

ve

yüceliğini

cümlesinin okunmas;ı.dır. Ve kısa sfirelerin ara-

smda bu cümlenin okunınası şeklindeki tatbikat, hicri üçüncü asrın
ilk yarısından iti"l;>aren bilhassa Mekke :k;.urrası arasmda yaygın olarak görillmeğe ba§lamışbr. Esasını, Peygamber (S ..A.S.) e isnad
edilen bir rivayet teşkil etmektedir. Bu rivayet, çeşitli tariklerle
meşhur mukri' Ebu'I-Hasen Ahmed b. Muhammed b. Alıdillah el:Bezzi'ye (öl. 250/864) varır ve onda birleşirı.5 •
Tekbire, ed-Dnha Silresinden önce ·veya sonra başlanacağı husf:ı.su ihtil§.flıdır. MezkUr rivayette bir sarahat bulunmamakla beraber, sonra baışlanacağı ihtimali daha kuvvetli görünmektedir. Buna
göre tekbire eıl-Dnhfi. Silresinden sonra baışlanacak, en-Nas Silresinin sonrli:ı.a kadar devam edilecektir.
Tekbirden maksat, ~~

cümlesinin

okunmasıi:lır, dedik.

Ancak, kurra arasmda bu cümleye tehlll ve tab:niid cümlelerinin de
(15) el-Bezzi, kurra-i seb'a'dan Abdullah b. Kesll-'in (öl. 120/746) kıraetini
rivayet husO.Sunda me§hur olan iki lti§i.den biridir, (Hayatı için bk. Zehebl, Miz§.İıu!J.-i'tidal, I, 144, Kahire 1382 h./1963 m.; İbnu1LCezeri Qayetu'n-nihil.ye, I, 119, Kabire 1Ş51 h./1932 m.).
Bu haperi, hocalarmdan İkrime b. Silleyman'a (l;il. 200/815 ta.krlbeıı,) isnad eder. Ve kendisinden kırii.et ahzederken ed-Duhıl Silresine gelince
tekbir cümlesini okuması için ikaz ettiğini. söyler. İkrim.e'den sonra rivii.yetm zinciri §Öyle devam eder: İsınail b • .A.bdillii.h el-Kıst (öl. 170/786),
Abdullah -b. Kesir, Mucii.hid b, Cebı; (öl. 104/772), .A.bdl)llah b. Abbii.s,
Ubeyy b, Kii.'b, Rasülullali.
Bu r~vayette verilen bilgiye göre, Ubeyy, Pe:ygamber (S~S.) den ~ur'an
öğrenirken ed-Duha Silresine gelince tekbir cümlesini okumakla _emroIunmu§tur.
Zehebi'nin (öl. 748/1347) zikrettiğine göre (bk. Tabakil.tu'l..kurril.il'l~me§
hilrin, s. 59fb, Millet Kütüphanesi, 2500) diğer bir senedde .ise :l:krime'nin
hem İsınail b. Abdilialı el-Kıst'tan ve h~ Şibl b. Aİ:ıbii.d'dan (öl. 160/776
takriben), onların da lı:bdullah b. Kesir'den. .. bu meseleyi al:)zettikleri
kayıtlıdır. Yine Zehebrnin adı geçen eserinde (s. 5f!fb- 60/a) i§il.ret etti. ğine göre !mam Şafii bu riv!yeti tasvib etı:ııi§, kenp.isinin de İsınail b.
Abdillii.h el-Kıst'tan mezkfir rivayeti duyduğunu ifade etmi§tir. Aina bü•

ilave edilip edilmeyeceği noktasında ihtila.f
herbirini benimseyip okuyanlar olm.U§tur:

edilmiş

ve

şu şekillerin

Sadece 'J;f~\ deyip kesrnek ve bir sonraki sU.reye geç-

1.
mek.

Bu tekbir cümlesinden önce tehlil cümlesinin de tlavesiyle:

2.

~~\~ :&\~~~ demek. ez-Zehe"f?i'nin (öl .. 748/1347) "Tabaka-

.

~

~

tiı'l-Jnı:r:rai'l-me§hfuin" adlı
zikrettiğine

2500)

eserinde (s. 60/a, Millet Kütüphanesi,
göre bu mesele b~at haberin ravisi el-Bezzi'ye

.

sorulm.U§, o da ~ ~ \j ~ \~ ~0 denileceği §eklinde cevap vermiştir.

3.
:; , •

1

Diğer b3.zılarıİım yapbğı gibi buna
;,":---;;

ı

1

..

ı

-' D

J. • 1'\
J\j-

1

~
j
~,

ilavesiyle:

,-: .

~I;Ü!J ,_.&\~\;{ü\~ dJ"y~ ·şeklinde okumak.
4.

şeklinde

Yme bizzat. el-Bezzi'ye isnad edilen . bir habere göre·:

ok.umak18•

Hatimieri

dua

ile

sonu~landır.Dlll;k:

Tamamlanan hatimierin bir dua ile sonuçlandırıl:rı:).ası meselesini bizzat Peygamber (S.A.S.) in fiili sünneti olarak gösteren rivatün bunlara rağmen Zehebı:, el-Bezzi'nin hadis rivayetinde mütemed olmadığını iılave etmeyi de ilurıA1 etmemi§tir.
·
·
R,ivayetin muhtelif tar.ikleri kendisinde birle§en el~Bezzi, hadla rivayetın_
de zayn: göriiimü§ olmakla beraber, Müfess:ir İbn-i Kesir'in (öl. 774/1372)
kaydettiğine göre (bk. Tefsir-u İbn-i Kesı:r, ed-Duh§. Süresi) pu rivayetine Haldı:n'in (01. 405/1014) "el-Mustedrek"inde ve B.eyhaki'nin (öl.
458/1065) "Şuabu'l-Yman"mda yer verilı:ni§tir. Zehebi de, yukarıda zikri
geçen eserinde, HB.kim'in, münker olan bu rivayete eserinde nasıl yer
verdiğine §a§lldığmı zik:retmektedir.
Kaynaklar tekbirden bahsederken; Hz. Peygamber'e vahyin bir müddet
gecikmesi olaymı: M"ı:i§riklerin O'na hltaben, "'Ne o, Rabbm sana ldlstü
mü? .." gibi 'ınüstelızı: beyanlarda bUJıınniaJarını, Peygamber'in de bu
· ;Yüzden sıkıntıya düıımesini v.~ nihayet ed-DuhA ·Süresinin . n§.zil olması
üzerine "AIUi.h-u ekber" diyerek Alliih'm yücellg:ini ifade buyul'İnası,. tekbir meselesinin esasının bu olaya müstenid bulunduğunu da kaydederler.
(16) -bk. !bnu'l-Cezeri, en-Ne§r, II, 429-431, Kahlre, .tarihsiz.
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yetler mevcutsa da, bunlann hiçbirine muteber hadis kaynaklarmda §U ana kadar rastlayamadık:ı 7 •

833/1429)
•vebnn'l-Cezeri (öl.505/1111)
I
lere yer veren müelliflerdendir.

'~'n-Neşr"inde

(II, 440 ve devamı)
Gazali (öl.
"el-llıya"smda (I, 286) bu cins haberHatta Gazali, mezkiir eserinde
Hz. Peygamber (S.A.S.) e isnad edilerek rivayet edilen ve hatim indirdikten sonra Hz. Peygamber'in okuduğu ileri sürülen bir dua örneğine yer vermiştir:ıs.
İbnu~l-Cezerl ise bu konuda önce -17 numaralı notta· geçen-

fiili sünneti nakletmiş, daha spnra "hatim. indirenin
olınıacağı" mealinde merfil hadisiere yer verm.iştir.

duasının

kabiii

Meselenin Hz. Peygamber (S.A.S.) e ref'i mevzuundaki bu rivayetlere, sahih hadis. kaynaklarmda rastlayamamış olmamıza r!lğ
men bu i§in bir bid'at olmadığı, en azından O'nun aslı3.bmda görüldüğü muhakka1rtır. Zira, güvenilir kaynaklarda aslıabm ve selef-i
sa.lihinin, hatimlerden sonra J;ı.atim duası yaptıklarını ve hatta dua
esnasında ane fertlerini bir araya g~tirip manevi meclisler akdettiklerini anlatan rivayetler mevcuttur. Bunlardan birkaçı şöyledir:

1. Aslıalıdan Enes b. Malik,. Kur'an'ı hatmedince çocuklarmı
ve §.ile fertlerini bir araya getiJ;ir, onlar içip. dua ederdi:ı.9 •
2. Humeyd b. Kays el-E'rae (öl. 130j748) diyor ki: "Kim
Kur'an okur da sonra Allab.'a dua ve niyazda bnlınıursa, bu duasına dört bin melek amın der•ıııo.
3. Katade (öl. 118j73fi.) anlatıyor: "Ashabdan biri Medine mascidinde Kur'an olmmakta idi. İbn-i Abbas, onu takib etmek üzere
-

'

'

(17) Süyii.ti el-!t:kan'mda (I, 111) Darimi'ye atfen bir rivayet zikretmekte ise
de, elimizde mevcut Sını.enu'd-Dari.mi nüshasının ilgili kısmılarını gözden
geçinni§ olmamıza rağmen bulamadık. Bu •rivayet §öyi!edir: Übeyy b.
Kii.'b'm anlattığma göre Peygamber (S.A.S.) bir gün en-Nii.s Süresini
okuduktan sonra el..Fatiha Süresini ve el-Bakara Süresinin ba§mdan be§
ayeti de okumu§ VE:\ bu kırii.etini ha,tim du1l.sı ile sona erdirıırlştir:
(18) Bu dua melilen §Öyledir: ".Allii.h'un, beni Kur'lin'a bağı§la. Onu bana
bir ön,der, l§ık, hidil.yet ve rahmet lo!. .Alllih'm, ondan Uİluttuklanmı bana hatırlat. Bilmedilderimi de öğret. Gece gündüz, her zaman onun tilavetiyle beni lütufılandır ve onu bana yegane delil kir,· ey Alemierin Rabbı".
(19)
(20)

Sını.enu'd-Dliriıni,

II. 469.

Sını.enu'd-Dii.rimi, II, 469; Nevevt,
re 1374 h./1955 m.
(21) Adı geçen E:\Serler, II, 468; s. 97.

el-Ezkil.ru'l-mını.tehabe,

s. 98, Kahi-
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birini görevlenilirdi
Nıhayet hatmin tamamlanacağı gün (vazifeli.
.
.
şahsın haber vermesi üzerine) mescide gitti ve (duada) hazır buInndu"-'1.

. tam
uMa aslolan,
yapan
ve o anda
bulunanlarm
bir teslimiyyetle
(C.C.) a yöneli§leridir. Söz kalabaD ziyade
özlü ifade)lerle önemli meseleler .Allab'a arzolunmaduayı

şahsın

hazır

.AllaJ:ı.

lığından
lıdır.

Bu meselelerin çoğunu abiret hayalı ve müslüman toplumun
problemleri ile ilgili dilekler teşkil etmelidir. Bu meyanda devlet
adamlarının ve idarecilerin hakta ve doğ.rulukta ~uvaffakiyeti, kötülÜklerden ve amme y~arma olmayan işlet! yapmaktan koruninaları için .Allah (C;C.) a niyazda bulunuimq.lıdır22 ,
Müstehab hükmünde olan"8 hatim dua~arı yapılırken, duayı
yapaiıdaı;ı. başka kişilerin de· o anda hazır bulunmalan teşvik edilmi§tir. Biraz önce geçen ve ashabdan Enes b. Malik'le ilgili olan
haberden de bu husus aı:ilaşılmaktadır. Yme Snnenu'd-Dfuiı:ni'de
(II, 468) şu haber mevcuttur:
.

.

Tabitından Ebi'ı. Kılabe'ni.rı.

.(öL 104/722) Peygamber (S.A.S.) e
ref'ederek rivayet ettiği· bir hadis.te şöyle buyurulmuştur: ''Kim hatme başlandığı z.a.man orad~ hazır bulunursa, ı\ Uab . yolunda hazır
lanmış bir fetihte hazır bulunmuş demektir. Ve kim ~e hatim tamamla.mrken hazır bulnnnrsa, sanki gaza sonu kazanılmış ganimetIerin taksiminde hazır bulunmuştur".
Bu ve benzeri haberlere binaendir ki, hatimierde el-İhliis Sfıre
sinden sonrasının tilavetiyle dualar, çoğu zaman kalabalık cemaatler içinde, c8.milerde yapılagel:ıniş, duaya iştirak si'ı.retiyle onların
da sevaba nail olmaları arzu edilmiştir" 4 •
(22) el-EzkarılL:m:untehabe, s, 98.
(23) bk.".A:Ynı eser ve yer•.
·.(24) Bu,' aslıiid!l- güzel bir tatbikat olmakla beraber, zamanınuzda.ki. §ekli ile
. B,sıı gayesinden uzakla§tırı;imı§ olduğu görülüyor: Bilhassa Ramazan aylannda -dua.ıar hep ciimiıl.erd.e yapılmak istendiğinden-, özellikle 26 Ra,mazl'jD.dan sonra cfurıilerde h!!-lk, saatlerce ellerini kaldırnı.ış olarak !i.min
demek :ı;ıı.eqburiyetinde bı.ra.kı.lınakta, a~ca du§.Iar usanç verecek. kadar
'uzatıldİğmdan ·b§.zı kalbierin hoşnudsuzluğı.İna bile sebep olunmaktadır.
M:ütev:e:ffa listelerinin olcimması ve b~ merhumlan öven ifadelerin kullanılması, ister istemez 'i§e riya da karı§t:ırmaktadır.
o halde hati.m dua.ıannı, funin demekten usandırılmı§ cemaatlar içinde
.yapmalı:taruia., §.ile efradı iÇinde, ·riyadan tamamen ·uzak bir §ekilde yapmak ve böylece evlerim.izi. de ihya etmek ve §enleridirmek daha doğru.
olsa gerektir.
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