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Peygamberlik müessesesinin Hz. Muhammed (sa) ile sona erdiğini, ondan
sonra yeni bir peygamber gönderilmeyeceğini ifade eden "Hatmü'n-nübüvve" terimi,
Arapça'da "bir işi tamamlayıp sona erdiıınek, bir şeyin sonuna damga vurmak, bir
yazı veya belgeyi mühürlemek" anlamlarına gelen "hatm" mastari ile Arap dil bilginlerinin "yükseklik ve yüksek makam" (nebve, nebfıve); "haber vermek, belirginleşip
ortaya çıkmak" (nebe', nübii') gibi anlamlarda kullanılan "nebve" veya "nebe'"
kökleriyle bağlantılı olabileceğini belirttikleri "nübüvvet" kelimesinden oluşmuş bir
terkiptir. Bu tamlamada yer alan "nübüvvet" terimi: "kullara yönelik olan iHihl irade
ve mesajların vahiy yoluyla üstün vasıflı bazı seçkin insanlara, beşeriyete tebliğ etmeleri kaydıyla, ulaştırılması" anlamına gelmektedir. Buna göre "hatmü'n-nübüvve"
(hatnı-i nübüvvet) tamlaması Allah ile kulları arasındaki elçilik (nübüvvet ve risfılet)
görevinin sona erdiğini belirtmektedir.
Hatm-i nübüvvet anlayışı, İslam öncesi dinlerde de söz konusu edilmiştir.
Eski Mezopotamya'da herhangi bir mülkün sahibini belirtmek üzere tablet veya eş
yalara basılan mühür ve mühürleme eylemi, zamanla "ahi d, tamamlamak, işaret etmek ve seçilmiş olmak" gibi çeşitli mecaz! anlamlar kazanmıştır. Bu tür mecazi
kullanımların ilk dini örneklerini yansıtan Alıd-i Atik'te de, İbranice'de mühürlernek
anlamına gelen "htm" kökünün, "seçilmişlik" ve "sona erdirilmiş iş" gibi anlamlara
uygun bağlamlarda kullanıldığı görülmektedir (msi. bk. Haggay 2/23; Danyel 3/24). Aynı
fiil, "bir işi ikmal etmek ve neticelendirmek" anlamlarındaki kullanımlarla
Talmud'da da yer alır (Berakoth I/4: Taanith 11/3). Her ne kadar Yahudilik'te.Haggay,
Zekerya ve Malaki'nin "son peygamber" oldukları kabul edilip onların ölümüyle
peygamberlik zincirinin tamamlandığı düşünülmekteyse de (Yonıa 9b), bu dini n kutsal
metinlerin.de yeni bir peygamberin geleceğine işaret eden ifadeler de bulunmaktadır. 1

*

M. ü. ilahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.
Genel olarak Hz. Muhammed'in nübüvvetini doğnılayan belgeler, özel olarak da İslam'dan
önceki kutsal kitaplarda, onun peygamberliğini ınüjdeleyen metin ve pasajlar için "beşairü'n
nübüvve" terimi kullanılmaktadır. Bu konuda geniş bilgi için bk. Mehmet Aydın, "Beşairü'n
ni.ibüvve", Türkiye Diyanet Vakji isWm Ansiklopedisi (DİA), V, 549~550).
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"Mühürlemek" (htm) fiilinin "ilahi mesajın son temsilcisi olma" anlamında
kullanılıŞı daha çok Gnostisizm'in ortaya çıktığı dönemlere rastlar. Gerek Hıristiyan·
Apokalİptİk gerekse Manişeİst metinlerde bu kelimenin söz konusu anlam çerçevesinde kullanılması, bu kavramın arka planında Gnostik bir geçmişin bulunduğunu
göstermektedir. Hıristiyanlıkta, Hz. Isa'nın "beklenen Mesih" olarak kabul edilmesi
inancından dolayı, ondan sonra yeni bir peygamberin gönderileceği fikrine yer verilmez. Bununla birlikte birinci yüzyılın sonuna doğru, Hz. Isa'dan sonra yeryüzüne
gelecek olan ve "İnsanoglu" ya da "teselli veren" şeklinde nitelenen bir "parakletos" 2
fikrinin yaygınlaştığı görülmektedir. Ahd-i Cedid'e göre "İnsanoğlu" adını alacak
olan bu kişinin afametlerinden biri de "Allah'ın ona mührünü basmış" olmasıdır
(Yuhanna 6/27) Ayrıca Yeni Ahi d' de İl ah] vahyin temsilcisi olma anlamında
' "mühürlenmek" (Grekçesi: Setiragis) kavramına d~ yer verilmektedir (Korintoslular'a I. Mektup
912; Korintoslular'a II. Mektup 1122). Söz konusu ifadeler genellikle Hz. Isa' dan sonra başka
bir peygamberin geleceği şeklinde-yorumlanmıştır.
Kelimenin "son peygamber" olmayı yansıtacak şekildeki en açık kullanımına
daha çok Manişeİst literatürde rastlanmaktadır. Manişeizm' in dört. kutsal doktrininden biri olan "peygamberlikmührü" tanrının hikmetini sembolize eder. Isa'nın müjdelediği ve kıyametten önce gönderileceği vaad edilen kurtarıcının (PC).raklit, İnsa
noğlu ya da peygamber) kendisi olduğunu ileri süren Mani, kendisinden sonra hiç bir
ilahi temsilcinin gönderilmeyeceğini iddia etmiş ~e Manişeİst metinlerde de, M ani'nin "en son peygamber". olduğunu ]ma etmek üzere onun hakkında "peygamberlik
.
mührü" anlamına gelen temsill (ı:neıaforik) ifadeler kullanılmıştır. 3
Kur' an-ı Kerim' de peygamberlik müessesesinin Hz. Iyluhammed ile son bul. duğunu açıkça ifade eden tek ayet bulunmaktadır (ei-Ahzab 33/40), Hatm-i nübüvvete
dolayh olarak işaret eden ayetleri n sayısı ise yorum farkiarına göre kırk ile yüz arasında değişmektedir. 4 Bütün müfessirler başta Ahzab suresindeki ayet olmak üzere,
konuyla ilgili ayetleri tefsir ederlerken, Hz. ·Muhammed' in son vahyi tebliğ ettiğini,
kendisinden sonra yeni bir vahyin gelişinin bahis konusu olmadığını vurgulamışlar
dır. Hz. Peygamber hakkında "Muhamnied, sizin erkeklerinizden hiç birinin babası
değildir. Fakat o, Allah'ın resGlü ve peygaıTıberlerin de sonuncusudur" (ei-Ahzfıb 33/40)
mealindeki ayette geçen "hatemü'n:-nebiyyln" terkibi, onun.peygamberler zincirinin
son halkası olduğunu. gayet açık bir şekilde ifade etmektedir. Söz konusu ayette
geçen "hatem" kelimesi, mütevatir kıraat imamları tarafından, bir hareke farkıyla iki
türlü okunmakta, böylece aynı kelimede birbirini tamar:playan iki farklı anlamın
ifade edilmesjne imkan doğmaktadır. Kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Asım
dışındaki mütevatir kıraat imamları söz konusu kelimedeki "ta" harfini_ kesreyle
2 .
3
4

İslami kaynaklarda "faraklit" şeklinde geçen bu kelimenin etiınolojisi ve teriı~ anian-lı için bk.
Mehmet Aydın, "Faraklit", DİA, XII, 165-166.
Gedaliahu G. Stroumsa, ''Seal of the Prophets the Nature of a Manichaen Metaphor",
lerusa/em Studies in Arabic wu/'Jslam (lSA!), Jer~ısaleın 1986, VII, 68-69.
Bu ayetlerin tamamı için b k. Muhammed Şefi', Hatm-i Nübiivvet. Karaçİ 1991, s: 34-200.
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"hatim" şeklinde okumuşlardır. Bu durumda kelime, Arapça "hatm" kökünden
türemiş bir ism-i ffiil olmakta ve "bitiren, sonlandıran veya mühürleyen" anlamına

gelmektedir. İmam Asım'ın tercih ettiği "hatem" şeklindeki okuyuşta ise bu kelime,
kökten tüi·etilmiş bir ism-i alet olarak "mühür" anlamına gelmektedir. Bu okuyuşta aynı lafız, "bir şeyin sonu" anlamını da taşımaktadır. Nitekim Arapça' da bir
grup, topluluk veya zümrenin son ferdi için bu kelime kullanılarak, "hatemü']kavm" denilmektedir. Mühür de, tevsik ve tasdik edilecek bir şeyin sonuna basıldı
ğından hem· "son", hem de "tasdik" şeklinde iki anlam içermekte, ayrıca mühürlenie
işleminden sonra söz konusu belgeye yap\lacak yeni bir ilaveıiin hukuki geçerlilik
taŞımayacağını da ifade etmektedir. Görüldüğü üzere söz konusu kelimenin her iki
okunuşunda da "Hz, Peygamber'in hem peygamberlik müessesini nihayetlendirip
taçlandıran son peygamber, yani "ahirü'l-enbiya" oluşu, hem de bütün peyga_mberlerin nübüvvetini tasdik ve tevsik eden "ilah! bir mühür" mesabesinde olduğu vurguaynı

lanmış olmaktadır. 5

Müfessirler, bu ayette bir başka önemli noktaya daha işaret edileliğine dikkat
çekmektedir. Bilindiği üzere Yahuelilerde peygamberlik, bazı istisnaları olsa da, genellikle babadan oğula geçerek bir sülfile boyunca devam ytmişti. Söz konusu ayetin
başında, hatm-i nübüvvet gerçeğine adeta zihn1 ön bir hazırlık mahiyeiinde, önceIikle ResOl-i Ekrem' in nübüvvet .görevine varis olacak bir oğlunun bulunmadığı
"Hz. Muhammed sizelen hiç birinin babası değildir" ifadesiyle vurgulanmakta, böylece insanların ondan sonra babadan oğula intikal edecek tarzda bir peygamberlik
beklentisine düşmeleri önlenmekte, ardından da "hatemü'n-nebiyy1n" nitelemesiyle
onun "en son peygamber" olduğu ifade edilmektedir.
Yukarda işaret edildiği üzere bu fiyet dışındaki pek çok ayetin dolaylı olarak
hatm-i nübüvvete işaret ettiği ifade edilrhiştir. Nitekim Nübüvvct"'i Muhammediyye
ile beşeriyetii1 din açısından tekamülün zirve noktasına ulaştığı, ondan sonra yeni bir
peygamber beklenmeyip, sadece nur-i Muhammed!' nin takip edilmesinin gerektiği.
hususuna Kur'an : "Bu gün size elininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim'' (el-Mfiicle 5/3) ayetiyle dikkat çekmektedir. Öte yandan Kur' an' ın daha önceki ümmetiere gönderilen peygamberlerden
söz eden ayetlerinde, bu ümmetierin dinlerinin tamamlandığını belirtQn herhangi bir
ifade bulunmadığı halde, söz konusu ayette, Hz. Peygamber' den sonra onun tebliğ
ettiği dini tamamlayacak yeni birelçiye gere.k kalmadığı, gelecek peygamberin yapacağı yeni bir tebliğin, dolduracağı herhangi bir dlnf boşluğunbulunmadığı gerçeğine
de dikkat çekilmektedir.
İslam bilginleri Kur'an'ın iHihl koruma altında bulunduğunun bjldirilmiş olmasını ·cıa (el-Hicr 1519), nübüvvetin Hz. Peygamber'le tamamlandığını gösteren bir
başka

ilah! ifade olarak

değerlendirmektedir.

5

Taberl, Cômi'u'l-beyôn, Kahire 1321. XXII. 16:
Tercemesi, IX, 256.

Söz konusu bilginler Hz. Muhammed'in
Elmalılı,

Hak Dini Kur'an Dili. V, 3906: Tecrid

?
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son peygamber olduğu gerçeğinin özellikle "nebi'" kelimesiyle dile getirilmesi üzerinde de durmuşlardır. Konuyla ilgili ayette (el-Ahzfib 33/4Ç) "hatemü'n-nebiyyi'n"
ifadesiyle ondan sonra bir başka nebi'nin gönderilmesinin bahis konusu olmadığı belirtildiğine göre, .tabii' olarak resUl de gönderilmeyecek demektir. Zira nübüvvet, risaleti de içine alan bir müessesedir. Bu sebeple nübüvvetin kapısının kapatılmış ol.:.
ması, mantıken ve tabii' olarak risaletin de sona ermiş olmasını gerektirmektedir. 6
Hatm-i nübüvvet konusu, ha,dis literatüründe de geniş bir şekilde yer almıştır.
Hadis kaynaklarının bir kısmı, Hz. Peygamber' in bu vasfıyla ilgili hadisleri
"Hatemü'n-nebiyyi'n" başlığı altında toplamışlardır. 7 Hz. Peygamber, nübüvvet zin.ciı·inin son halkası olduğu hususunu bizzat kendisi, pek çok hadisinde dilegetirmiş.:.
tir. Bunlar arasında, onun nübüvvet müessesesi içindeki mevkiini edebi' bir teşbih
üslub.u içinde gayet veciz bir şekilde tasvir ederek kendisinden sonra başka bir pey:gambere ihtiyaç kalmadığını temsili' izah metoduyla açıklayan aşağıdaki hadis oldukça dikkat çekicidir: "Benimle, bendeı:ı önce gönderilen peygamberlerin durumu,
yaptırdığı evi bitirdikten ve binayı donatıp -tezyin ettikten sonra, evin bir köşesinde
bir tuğlalık boş yer bırakan kişinin durumuna benzer. Bu bitmiş evi ziyaret edenler,
binanın içini gezip dolaşıdarken gözleri bu eksik bırakllan yere iliştiği zaman : 'çok
güzel olmuş amma, keşke evin şu köşesi boş bırakılınasaydı!' demekten kendilerini
alamazlar. İşte ben, peygamberlik binasında tıpkı yeri boş bırakılan o köşe taşı gibiyim. Zira b~n, peygamberlerin sonuncusuyum" 8
Bir kısım rivayetlerde'de ·ResUl-i Ekrem'in "akıb" ve "haşir" gibir isimleri
zikredilere~ peygamberliğin onunla sona erdiği belirtilmiştir. 9 MeseÜi, hemen hemen bütün kaynaklarda aslıab-ı kirarndan Cübeyr b. Mut'im tarafından rivayet edilen
ve Hz. Peygamber'in bazı isimlerinin sayıldığımeşhur hadiste geçen "akıb" isimlendirmesi, pek çok hadis şarihi tarafından "kendinden sonra bir başka peygamber
gelmeyecek olan zat" tarzında açıklanmıştır. Zürkanl de, İmam· Malik'in elMuvatta' ı söz konusu hadis le bitirmesi ni, bu hadisin "Allah, ·peygamberlerini Hz.
Muhammed ile sonlandırdı" şeklindeki yorumuna bağlı ilgi çekici bir uygulama
olarak değerlendiımektedir. ı o
Konuyla alakah naslarda Hz. Peygamber'den sonra yeni bir peygamber gönderilmeyeceği, onun "pey-gamberlerin sonuncusu ve mührü olduğu" hususuna dikkat

çekilmekte, şem~Hl, hasais ve delailü 'n-nübüvve türünden eserlerde ise maddi
anlamda bir nübüvvet mühür ve nişanının da (hatenıü'n-niibiivve, şametii'n-niibiivve) Hz.
Peygamber'in mübarek vücudunda "sori peygamber olmanın biralameti ve nişanı"
6
.7
8
9
10

Miitüridl, Kitabii't-Tevhfd, s. 190; fialiml, el-Minlıôc, ır, 82-85 .
Msi. bk., Ahmed b. Hanbel, et~Miisned, 1, 296; ır,398, 412, 436; lll, 79,248, 361; IV, 81, 84,
· 127, 128; V, 278; Buhar!, "Menakı~:;, 18; "Tefslr", 17/5; Müslim, "lman", 327.
Müslim; "Fezail", 20-23.
Malik b. Enes, ei-Muvatta', '~Esma'ün-Nebl", I; Buhfiri, ... Menakıb", 17; Müsliın, "Fezail", 124;
Süyutl, er-Riyôzii 'l-enfka .If şerh i esmô ·; lwyri '1-lıalfka, Beynıt 1985, s. 149- I 50, 208;
Bk.' İsmail Lütfi Çakan, "Akıb", DlA, ll, 238.
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kabiliiiden cismanl olarak bulunduğuna değinilmektedir. Bu tür eserlerde benzeri
işaretierin daha önceki peygamberlerde de bulunduğu, ancak Resul-i Ekrem' in
peygamberlik nişan ve işaretinin diğerlerinden farklı olduğu ·bildirilmektedir. Bu
konu özellikle hadis, siyer ve tarih kitaplarında birer müstakil alt başlık halinde incelenmiştir. Ashabın ve daha sonraki İslam bilginlerinin bu nübüvvet alameti için
kullandıkları tabir "hatemü'n-nübüvve"dir. Bu Arapça ifadeyi Türkçe'de "nübüvvet
hatemi, nübüvvet mührü, peygamberlik mührü, peygamberlik nişanı, peygamberlik
beni" gibi ifadelerle karşılamak mümkündür. Konuyla ilgili kaynaklarda yer alan
bilgilere göre Hz. Peygamber'in sırtında, kürek kemikleri arasında, elle hissedilecek
şekilde kabarık, adeta bir mühür c4ımgasına benzeyen ve bizzat görenler tarafından
gül tomurcuğu, güverCin veya keklik yumurtası, yumruk, siğil, et beni gibi çeşitli
tasvir ve benzetmelerle ifade edilmeye çalışılan, bir iz bulunmaktaydı. İslami
kaynaklarda söz konusu "peygamberlik nişan('nın ne zaman oluştuğu bilinmemekle
birlikte, bunun doğuştan olmadığı, Hz. Peygamber'in vefatından hemen sonra bu
işaretin silinip kaybolduğu kaydedilmektedir. Öte yandan bu peygamberlik nişanı
anlamındaki "hatemü'n-nübüvve" tabiriyle, Hz. Peygamber'in bir devlet başkanı
sıfatıyla geneBikle diplomatik münasebetlerin icabı olarak yaptığı çeşitli
yazışmalarda kullandığı yüzük biçiminde yapılmış, kendinden sonra ilk üç halifeye
intikal etmiş olan mühr-i şerifleri de (hatemu Resı1lillah. hateınu'n-Nebl), muhtemelen
kelime benzerliğinin doğurduğu bazı iltibaslar sebebiyle, geneBikle birbirine
karıştırılmıştır. 11

Hatm-i nübüvvet meselesi ilk dönemlerden itibaren kelam kitaplarının nü'büvvet bahislerinde ele alınmış, konuyla ilgili yukarıda nakledilen açık anlamlı nas..:
lar. Kur' an ve sünnete bağlı bütün alimlerce dikkate alınarak, Hz. Muhammed' den
sonra nübüvvet müessesinin sona erip. tarihe mal olduğu, onun getirdiği di nin kı yamete kadar baki kalacağı vurguianmış ve bu hususun zarôrat-ı diniyye arasında
yer aldığı konusunda görüş birliğine varılmıştır. İslam ulemasının bu hususta
.. dayandıkları delilleri şöylece özetlemek mümkündür: 1. Hatm-i nübüvvet Isonusunda
.manası apaçık olan ve hiçbir şekilde tevil edilme imkanı bulunmayan naslar
mevcuttur. Bunların başında .,Hz. Peygamber' in nebllerin sonuncusu olduğunu
belirten ayet gelir (et-Ahzab 33/40). Dinin tamamlandığını, insanlık için din olarak
sad~ce İslam'ın kabul edileceğini (el-Maide5/3), İslaın'dan başka din arayanların ahirette
hüsrana uğrayacağını ve isteklerinin asla dikkate alınmayacağını (At-i imran 3/185),
Kur'an'ın tahrife uğramaktan korunacağıı1ı (el-Hicr 15/9) ve Hz. Peygamber'in bütün
alerolere peygambe.r olarak gönderildiğini (el-En'aın cl/19: el-A'raf 7/158, ei-Furkan 2511: Sebe'
34128) bildiren ayetler de, bu konudaki kesin nakli delillerdendir. Hatm-i nübüvvete
dair hadisler ise Hz. Peygamber'in gelişiyle nübüvvetin sona erdiğine aykırı düşen
bir inancı benimsemeye imkan vermeyecek kadar açıktır. Buna göre K~r'an'a ve
Sünnet' e iman eden herkesin Hz. Muhammed'den sonra bir peygamberin gelmeyecell

Bu konuda Ali Yardım'ın Peygamberimizin ,)emiilli (İstanbul 1997) adlı eserine (s. 7, 71-86,
141-142) bakınız.
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ği ne kesinlikle inanması gerekir. 12 2. İslam dinini Hz. Peygamber' den öğrenen ashabın nübüvvet iddiasında bulunanlada sava§mış alınası hatm,..i nübüvvet konusunda
realiteye dayanan tarih! bir delildir. Eğer yeni bir peygamberin zuhuru Kur' an ve
sunnete aykırı olmasaydİ ashap bu iddiada bulunanlada savaşmaz ve onları öldürınezdi. 13 İslam alimleri ashabın bu konudaki icmaına uymuşlar ve muhalif görüş
beyan edenlerin müslüman .olamayacağına hükmetmişlerdir. 14 3. N as ların ve icmaın
yanı sıra aklen de Hz. Muhammed'den sonra yeni bir peygamberin gelmesine lüzuın
kalmadığın ı kabul etmek gerekir. Zira Allah' ın insanlara peygamber göndermesi onlara kendi varlığını ve birliğini tanıtma, buyruklarını iletme, d1h1 ve dünyev1 konulardaihtiyaç duyacakları bilgileri anlatımı, kendilerine dünya ve ahirette mutlu olmalarını sağlayacak doğru yolu gösterme amacına yöneliktir. Bütün bunl~r ise, en kamil maı1ada Hz. Peygamber'in getirdiği vahiylerde mevcuttur. Ergenlikçağına giren
insanların duyularını ve vahyin aydınlattığı akıl yürütme güçlerini kullanmak suretiyle ihtiyaç duydukları bilgileri üretmeleri, duyuların ve aklın erişemediği konularda
· ise sadece vahye dayanarak gerçekiere ulaşmaları mümkündür. Ayrıca Hz. Muhammed'in nübüvveti evrensel olup getirdiği vahiy de asla tahrife uğramamış,
dolayısıyla yeni bir peygambere ihtiyaç kalmamıştır. 15 Ancak nübüvvetin Hz.
Peygamber'le sona erın_iş olduğu gerçeği, kıyaınete kadar bütün müslümanlai·acidd1
tebliğ ve temsil sorumlulukları yüklemektedir. 16 4. Hz. Muhammed'in vefatından
zamanımıza kadar hiçbit peygamberin zuhur etmemesi de hatın-i nübüvveti
doğrulayıcı sosyolojik delillerden biridir. Zaman zaman peygamberlik iddiasın,da
bulunanların ortaya çıkması, bu gerÇeği değiştirmez. Zira gerek İslam dünyasında
gerekse gayri müsliınler arasında peygamberlik iddia edenlerin hiçbiri iddialarını
kanıtlayaınamış ve bunlar ciddiye alınmamıştır. Nitekim tarih boyunca bu gibiler
sadece birer yalancı ve maceracı olarak değerlendirilmiş ve sahte peygamber diye
nitelendirilmişlerdir.

Buna göre Hz. Muhammed'in gelişiyle nübüvvetin sona erdiğine·inarımamak
veya bu konuda şüphe içinde bulunmak dinden çıkmayı gerektirir. İmam Matüridl'ye
göre Hz. Peygamber'den sonra nübüvvetin devam ettiğini söylemyk, peygamberlik
iddiasında bulunmak veya birisine nübüvvet is nad etmek doğrudan Kur' an ile çelişen
ve üzerinde ·tartışmaya bile gerek olmayan bir takım anlamsız iddialardır. 17 Buna
rağmen geçmiŞin çeşitli dönemlerinde olduğu gibi·, günümüzde ve gelecekte de peygamberlik iddiasında bulunanlar_ olm:uştur, olacaktır. Ancak tarihin bu gibilere ver-

12
13
14
ıs

16
ı7

Matüridi', Kitôbü't-Tevhfd, s. ı90; Halim!, el-Min/u/c, ll, 82-85; Abdülkahir ei-Bagdadi",
Us{i/iiddfti, s. 162-163; a. mlf., el-Fark, s. 342.
Mevdudi', Te.flıimu'l-Kur'{in, (tre. Muhammed Han Kayani v; dğr.), İstanbul ı987, IV, 420-421.
Aıası, R{iflu'l-mdinf, Bulak 130ı, XXII, 32-41.
Muhammed Abdtıh, Risôletii't-Tevlı/d, Kahire ı379, s. ı67-ı7ı.
Bu konuda ınüstakil bir çalışma için bk. Metin Yurdagür, fsllim Dii1çiincesinde Fetret Kavramı,
İstanbul ı 996, s. 56-66; .a. mlf., "Fetret", DlA, XII, 478 ..
Matiiridi', Kitôbii 't~Tevlı/d, s. 190; a. miL, Te 'vfllitü'./-Kur'{m, Hacı Selim Ağa Ktp,, nr. 40, vr.
222b, 586b.
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diği

ve vereceği sıfat, sadece "mütenebbi", yani "peygamber taslağı, sahte peygamber" niteleinesinden ibarettir.
Başta Ehl-i Sünnet olmak üzere Mu'tezile~ mG.tedil Şia ve Haricl alimler
hatm-i nübüvveti kabul etmektedirler. Ancak İslam düşünce tarihi boyunca çeşitli
fırka ve ekallerin hatm-i nübüvvet inancını zedeleyecek bazı yorum ve anlayışlar
sergiledikleri görülmüştür. Şia'nın en büyük kolu olan İmamiyye mensupları; Re- ..
sul-i Ekrem'in son peygamber olduğunu ve ondan sonra yeni bir peygamber gdmeyeceğini prensip olarak benimsemekle birlikte, imameti nübüvvetin bir devamı olarak düşünmek suretiyle hatm-i nubüvvet konusunda Ehl-i ·sünnet'ten farklı sonuca
ulaşm.ışlardır. Onlara göre nübüvvet, fonksiyon olarak Hz. Muhanimed ile bitmemiş~ir. Zira İmamlar, hem seçilmişlik (mensüsun aleylı) hem de yanılmazlık (ismet)
vasıflarıyla bir peygamber gibi fonksiyon icra ederler.

Günümüz İsnaaşeriyye İmaıniyyesine mensup alimler nübüvvetin sona ermesiyle gelişen olaylar karşısında takip edilmesi gereken yolun tayini konusunda ihtiyaç duyulan bilgilerin veHiyet-i fakih müessesesi yoluyla üretileceğini ve dolayı
sıyla bu müessesenin nübüvvet çizgisini devam ettirdiği ni kabul ederler. 18 İslam'_a
intisap iddiasında bulunmakla birlikte zarurat_:,ı diniyye içinde yer alan temel ilkelerden birini veya birkaçını inkar ettiklerinden küfre düştüklerine hükmedilen Galiyye
grupları da hatm-i nübüvvet ilkesine aykırı in.ançlar benimsemiştir. Bunlardan Beyaniyye'nin kurucusu olan Beyan b. S em' an (ö. ı 19!737), peygamberlik iddiasında bulunrnuş19, bunu desteklemek için de bazı Kur'an ayetlerinin (msı. bk.' Al-i imriin 31138)
batinf te'villerini yapmış, kendisine verildiğini iddia. ettiği n.übüvvet görevi·
sebebiyle, Hz. Peygamber'in şeriatının bir kısmının neshedildiğini söyleme cüretini
bile göstermiştir.2° Hattabiyye adlı aşırı bir Şii fırka'nın kurucusu olan Ebü'l-Hattab el-Esed1 (ö. ı38!755) ve ona tabi olanlara göre ise "Bütün imarnlar peygamberdir.
Her devirde iki peygamber bulı_ınmaktadır. Bunlardan biri konuşan (natık) yani imam,
diğeri ise susan (samit) yahut nebl'nin vas1sidir. 21 Bu görüş, kısmen değiştirileı-ek
zamanla bütün Batini gruplar ile İsmailiyye fırkasının temel prensipieri arasında yer
· almiştır.
Görüşleri itibariyle İslam kültürüne dayanmak!~ birlikte İslam dairesinin dı
bir mezhep olarak kabul edilen Babilik ve Babailiğin de hatm-i nübüvvet
konusunda farklı yaklaşımlar sergilediği bilinmektedir. XIX. Yüzyılda Babiliğin,
ardından da Babailiğin ortaya çıkmasıyla hatm-i nübüvvet konusu yeniden
güncelleştirilmiştir. Bu konu daha çok Hint alt kıtasında tartışılmış ve konuyla iLgili en geniş literatür de bubölgede oluşmuştur. Bahailik hareketinin tarihi, İsnaaşeşında
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Bk., ·Y. Şevki Yavuz, "İmamiyye'nin Usfilü'd-d1n'e İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi",
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Milletleramsr Tarihte ve Günümüzde Şiilik Sempozywnu, İstanbul 1993, s. 670-677; Nilsır
Mekarim eş-Şirazl, Ma'r(f'etii'n-nübüvve (tre. Cafer Sadık el-Halill), Beyrut 1413, s. 90-91.
Bu zat hakkında geniş bilgi için bk. Şerafeddin Gölcük, "Beyan b. Sem'an", DlA, VI, 28-29.
bk. Abdülkahir el-Bağdadi, el-Fark, s. 237.
bk. a. mlf., a.e., s. 247-248; ayrıca bk. Hasan Onat, "Hattabiyye", DlA, XVI, 492-493.
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ri yy e fırkası içinde doğan ve Şeyhiyye· olarak adlandırılan bir tasavvufi akımın ürünü
olarak kabul edilen Babllik ile başlar. Babiliğin kurucusu Mirza Ali Muh.ammed (ö.
1850) önce kendisinin, gaybet-i kübra döneminde kapatılmış olan beklenen mehdiye
açılan kapı (bab) olduğunu iddia etmiş (23 Mayıs 1844), hemen ardından da sadece bab
değil, "beklenen mehdt" (el-mehdiyyü'l-muntaiar) olduğunu ilan etmiştir. Ona göre hab,
"gelmesi beklenen, gelişi yakın olan ve Allah' ın ortaya çıkaracağı (men yuzhiruhullah)
daha önemli bir zatın habercisi" demekti. Bu durumda aslında beldenen sadece mehd1
değil aynı zamanda yeni bir peygamber olmaktadır. Mirza Ali Muhammed'in önce
bab, sonra da mehd1 olduğu şeklindeki bu iddiaları, kendisi tarafından mukaddes kitap
olarak tanımlanan el-Beyan adlı eserde, daha ileri noktalara götürülmüştür. Ona göre
Hz. Muhammed'in nübüvvetinin hakikatı, onikinci imarnın kaybolmasından
(260/873) sonra bin yıl devam ederek 1260'ta (1844) kendisinin zuhuru ile sona
ermiştir. Sözde yeni bir mukaddes kitap olan el- Beyan, Kur'an-ı Ker1m'i neshetmiş
ve İslam· dininin emir ve yasaklarını ortadan kaldırmıştır.
Bab Mirza Ali Muhammed'in Tebriz'de kurşuna dizilerek öldürülmesinden
sonra (1266/1850) Bağdat'a sürgün edilen Babllerden biri olan Mirza Hüsey1n Ali elMazenderan1 en-Nfir1, kendisinin Bab'ın önceden haber verdiği "Allah' ı~ ortaya çıka-.
racağı zaf' (men yuzhiruhullah) olduğunu ihin ederek bütün Babileri kendisine uymaya
çağırdı (21 Nisan 1863). ,Mirza Hüseyin 'in bu iddiası Babller arasında önce geniş
tepkiler doğurduysa da, o Babileri kısa zamanda "Bahal" adı altında kendi etrafında
toplamayı başarmış, gerek eserleri gerekse görüşleriyle onların varlıklarını sürdürmesini sağlamıştır. Taraftarlarınca Bahaullah olarak anılan Mirza Hüseyin Ali,
iıili ufaklı birçok eser ve risale yazmıştır. Bunlar arasındael-ikan ve Kitabü'l-Akdes
bu hareketin temel eserleri olarak gösterilebilir. Bahaller'e göre Hz. Muhammed'in
"hatemü'n-neb1yy1n" (nebilerin sonuncusu) olması, A11ah'ın ondan SOI1ra yeni resuller
gönderm~sini engellemez. Ayrıca Hz. Adem'den itibaren gelip geçen bütün neb1 ve
resuller de, sadece "Tanrı'nın zuhı1ru" olan Baha'yı müjdelemek amacıyla gönderilmişlerdir. Çünkü o, bütün dinlerin sözünü ettiği "geleceği müjdelenen (mev'ud)
zat"tır. Ayrıca bütün dinler de sadece Baba'nın zuhuru ve görüşleri için birer başlan
gıç konumundadır. Dolayısıyla hepsi noksandır ve ancak Baba'nın gelişiyle tamamlanmışlardır.22

XIX. yüzyılın sonlarına doğru Hindistan'da ortaya çıkan Kadİyaniliğin
(Ahmediyye) kuı:ucusu olan Mirza Gulam Ahmed de, (ö. 1908), benzer şekilde riıü
ceddidlikle başlayan iddialarını meslhlik, mehdllik ve nihayet kendi deyimiyle "cüz'1
nübüvvet" (muhaddesli~) noktasına kadar ulaştırarak hatm-i nübüvvet inancını zedeleyecek bazı anlayışların doğmasına sebep olmuştur. Kısa süreiçinde Hint alt kıtası
dışında dünyanın çeşitli bölgelerinde de tanınarak taraftar bulan bu hareket, müslüman bilginler tarafından klasik anlamda bir islamı mezhep olmakta·n çok, İslam dışı
bir azınlık olarak değerlendirilmiştir. Gulam Ahmed, Resfil-i Ekrem'in "hatemü'n22

Geniş bilgi için bk.,

E. Ruhi Fığlalı, "Bahailik", DİA, IV, 467.
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nebiyyin" oluşunu zedelemeyec~ğini ileri sürdüğü, bazı süslü nitelemelerle dolu dolambaçlı ifade lerinde, neblliğini iHin etmişti. Ona göre kendisinin· nübüvveti, yeni
bir şeriat getirmeyen (gayr-i teşri!), "zılli" ve "buruzl" bir muhaddeslikten ibarettir.23
Hatm-i nübüvvet inancından hareket eden bazı sufiler, velllerin de hatemi olacağı fikrini savunmuşlardır. Aslında bu görüşün temeli "vellnin nebiden üstün olup
olmadığı"· tartışmasına dayanmaktadır. Bu konuya dair yazdığı Hatnıü 'l-evliya' adlı
meşhur eserinde (nşr. Osman lsmail Yahya, Beyrut ı 965), nübüvvet ve velayet meselesini
etraflı ve düzenli bir şekilde inceleyen Hakim et-Tirmizi'ye (ö. 320/932) göre, nasıl
bir hatemü'l-enbiya (son peygamber) varsa bir de hatemü'l-evliya (son vell) vardır.
Velllik de peygamberlik gibi kesbi olmayıp vehb'i'dir, ilahi bir lutuftur.
Peygamberlerin Allah'tan aldıkları vahyi insanlara tebliğ etme görevi olmasına karşılık, tamamen özel bir mahiyet taşıyan velayetin nebiler tarafından haber·verilen bu
dahi hakikatları bizzat yaşamak ve yaşatmak gibi görevleri bull;Jnmaktadır. Bundan
dolayı peygamberin mucize gibi bir delile ihtiyacı olmasına rağmen velinin ,böyle
bir delile ihtiyacı yoktur. Zira veliler, hayır ve faziletin birer canlı timsalidir. Peygamberlerin birbirlerine göre üstünlüklerinden hareket eden Haklm et-Tirmizi, veliler
arasında da böyle bir derecelenme bulunduğu sonucuna ulaşmakta, bunu "İnsanları ·
uyar! İnananlara da Rableri katında yüksek makamlar bulunduğunu müjdele!" ayetindeki (Yunus 10/2) "kademü sıdk" ifadesine dayanarak delillendirmeye çalışmakta
dır.24 Hatm-i velayet görüşünü savunan sufilere göre velayet, nübüv'Vetin batınıdır.
Nübüvvetin zahiri, dini hükümleri ve şeriati haber vermek, batını ise haber verilenleri bizzat yaşamak. ve bu suretle hefislerde tasarı·ufta bulunmaktır. Haber verip tebliğ etme bakiınından nübüvvetin zahiri bitmişse de, semadaki ilahi kemalin yeryüzüne yansıması olarak kabul edilen velilerin tasarruf görevleri sürdüğünden dolayı,
nübüvvet müessesesi velayet şeklinde devam etmektedir. Hakim et-Tirmizi'nin velilik konusunda ortaya koyduğu bu görüşler, kendisinden ·sonraki mutasavvıfları geniş
ölçüde etkilemiş, özellikle Muhyiddin İbnü'l-Arabl, onun bu nazariyesine büyük
önem vermiştir. İbn Teymiyye ise, Hakim et-Tirmizi'nin bu görüşünün bazı kimselerin "hatemü'l-evliya" oldukları ·iddiasıyla ortaya çıkmasına ve hatm-i nübüvvet
.inancının yanlış anlaşılınasına yol açtığını "belirterek şiddetle tenkit etmektedir. 2:Y
İslam bilginlerinin büyük çoğunluğu Hz. Muhammed'le birlikte nübüvvet
müessesinin sona erdiğini, onun tebliğ ettiği dinin de kıyamete kadar geçerli olduğunu açıkça belirtmişlerdir. Tarih boyunca peygamberler tarafından tebliğ edilen dinlerde bir gelişme süreci yaşandığına dikkat çeken çağdaş müelliflerden Fazlurrahman,
İslam dininin bu geliŞme zincirinin son halkasını oluşturduğunu, muhtevalarının incelenmesi halinde de 'İslam'ın en mükemmel din oldugu gerçeğinin kesinlikle ortaya
çıkacağını belirtmektedir. Öte y.andan Hz. Peygamber' in teb·liğatından sonra ~tki li ve
külll bir dini hareketin zuhur etmemesi, birtakım peygamberlik iddialarının ortaya
23
24
25

Bk. a. mlf., Kadıyanilik (Ahn:ıediyye Mezhebi), İzi:nir 1986, s. 142-167.
Hakim et-Tirmizi; Hatmü '1-evliyô.,.s. 336-346.
İbn Teymiye, Mecmii'u.fetlivô., II, 220-225; a. mlf., Bugyetü'l-mürtô.d, s. 392-393.
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çıkmış olmasına rağmen, bunların başarıy~ ulaşa~amış olması, ResG.l-i Ekrem'in
"hatemü'n-nebiyyln" olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 26 Bazı İslam bilginleri
ise, hatm-i. nüb'üvvet konusunu ·"İslamiyet ve Kur' an ile birlikte insanlığın akll
olgunluğa eriştiği, bunun için de yeni bir ilahi vahye ihtiyaç kalmadığı" görüşüyle
açıklamaktadır. 27 Bu görüşü benimseye.nler, insanlığın herdönemde çeşitli ahlaki
çöküntüler yaşayabileceğini, bunların giderilmesi için ilahi hidayetin her zaman
Kur' an' dan aranmasının gerekliliğine ısrarla dikkat çekmektedirler. Bu durumda
nllbüvvetin Hz. Peygamberle sona ermiş olması gerçeği, bund~n böyle ilahi
rehberliğin artık seçilmiş şahıslara dayanmayıp, toplu bir sosyal görev haline
dönüştüğü anlamına gelmekte, böyle bir anlam ise bütün müslümanlara kıyaıriete
kadar ciddi bir tebliğ ve temsil sorumluluğu yüklemektedir.

Sonuç olarak nübüvvetin Hz. Muhammed'le son bulduğu, ondan sonra adı ve
ne olursa olsun nebevl vahye mazhar olacak herhangi birinin gelmeyeceği anlamına gelen "hatm-i nübüvvet" inançımn, İslam'ın birlik ve bütünlüğünün vazgeçilmez esasları (zaı:Grat-ı dlniyye) arasında yer aldığı hiçbir zaman unutulmamalıdır.
Bu inanç, İslam· dinini tarih boyunca bir takım peygamber taslaklarının saldırıların
dan uzak tutup koruyagelmiştir. Bu sebeple konuyla ilgili bazı naslan bir tak~m
·zorlamalarla, "Hz. Muh~mmed'den sonra onun mi.ihrünü taşıyan bir nebinin
gelebileceği ve nübüvvetin onun ayak izlerini takip edenler için devam edebileceği" .
şeklinde yorumlamak, kanaatimizce İslam akaidi açısından tehlikeli ol~n bazı
görüşJere ortam hazırlamaktan başka .bir anlam taşmiamaktadır.
sıfatı
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