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zerlik ve farklılıklara işaret etmiştir. Üsa
me b. Münkız el-Bedf ii na]fdi'ş-şi'r'in
de, er-Risaletü'l-lfc'itimiyye başta ol
mak üzere Hatimi'nin üç eserinden fay
dalanmış, bunlardan el-lfali ve'l-'atıl 
ile lfilyetü'l-muJ:ıacf.ara'yı mukaddime
sinde zikretmiştir. Ancak eserin "el-1:1 al
lü ve'l-'a)5d" başlıklı bölümünde (s . 259-

283), er-Risaletü'l-lfatimiyye'nin mu
kaddimesi dışındaki metninin tamamını 
naklettiği halde bundan söz etmemiştir. 

Mütenebbl'nin Aristo'dan faydalanarak 
Yunan kültüründen etkilendiğini düşü
nen şarkiyatçıların yakından ilgilendiği 
er-Risaletü'l-Ijatimiyye, ilk defa Antfin 
BCılad tarafından Raşidü Suriye adlı 
mecmuada (Beyrut 1868) kısmen neşre
dilmiştir. Daha sonra Mersafi'nin el-Ve
siletü'l-edebiyye'si içinde (Kahire 1292) 
ve et-TuJ:ıtetü'l-behiyye ve't-turtetü'ş

şehiyye adlı bir mecmuada yayımlanan 
risaleyi (istanbul ı 302) O. Rescher Die 
Risö.let el-lfö.timijje adıyla Almanca'ya 
çevirerek yayımiarnıştır (lslamica, 11/3, 
[ı 926]. s. 439-473). Eseri Fuact Efram ei
Bustani de neşretmiş (Mecelletü 'l-Meş

rı~. Beyrut 1931), bu . neşrin ayrı basımı 

da yapılmıştır. ibrahim ed-DesCıki tara
fından el-Müna+ara beyne'l-lfatimi 
ve'l-Mütenebbi bi-Medineti Bagdad 
adıyla yayımlanan eseri (Ebu Said Mu
hammed b. Ahmed el-Amidi'nin el-ibane 
'an seri~atrl-Mütenebbi'si içinde, Kah i re 
196ı, s. 25ı-270). Reşld Abdurrahman 
ei-Ubeydi "Muc;lahatü şi'ri 'I -Mütenebbi 

li-kelami Aristo" (Mecelletü Külliyyeti'ş

şeri"a ve'd-dirasati'L-islamiyye, sy. ı [Mek
ke ı 393- 13941, s. 203-272) ve Hasan Mu
hammed eş-Şemma· "Müna~ara beyne 
Ebi't-Tayyib ei-Mütenebbl ve'I-J:Iatimi" 
(Mecelletü Külliyyeti'l-adab bi-Cami'a
ti'r-Riyfiçi, sy. 4 [Demmam ı395 - 1 3961. 

s. 237-295) başlıkları altında neşretmiş

lerdir. 3 . lfilyetü'l-muJ:ıacf.ara (fi şına'a
ti'ş-şi'r). Kudame b. Ca'fer, ibn Kuteybe, 
Sa'leb ve ibnü'I-Mu'tez gibi daha önceki 
edip ve münekkitlerin görüşlerini ihtiva 
eden, ayrıca onlardan farklı olarak serika 
konusuna da yer veren (ihsan Abbas , s. 
2 56) şiir ve edebi tenkide dair önemli bir 
eser olup daha sonraki edip ve tenkitçi
ler için vazgeçilmez bir kaynak sayılmış
tır. Hatiml, bir antoloji olarak da kabul 
edilebilecek olan bu eserinde çeşitli şair

lerden aldığı şiirleri incelerken edebiyat, 
şiir ve özellikle kasidenin yapısıyla ilgili 
görüşlerini ortaya koymuştur. Onun bu 
görüşleri birçok edebiyatçı ve münekkit 
için bir mesnet teşkil etmiş, onlara yeni 
ufuklar açmıştır. Bundan dolayı lfilye-
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tü'l-muJ:ıacf.ara telifinden hemen sonra 
tanınan ve aranan bir eser haline gelmiş, 

birçok müellif ondan nakiller yapmıştır. 

Mesela ibn ReşiJ5 el- 'Umde'sinde, serika 
başta olmak üzere çeşitli konularda lfil
ye'den faydalanmış ve onun metodunu 
benimsemiştir. ibn ReşiJ5'in tenkit ve be
lagat terimleri hususunda da lfilye'den 
çok faydalandığı görülmektedir. Buna 
rağmen el-'Umde, üs!Cıbunun güzelliği 
sebebiyle lfilyetü'l-muJ:ıacf.ara'dan da
ha çok meşhur olmuştur. Eserin . Hilal 
Nacl (Beyrut ı 978) ve Ca'fer ei-Kettanl 
(1-11 , Bağdat 1979) tarafından iki neşri 
gerçekleştirilmiştir. Zeki Zakir el-Anı bu 
neşirlerdeki eksiklikler. hatalar ve eserin 
görülemeyen yazma nüshalarına dair bir 
makale yayımiarnıştır (bk. bibl.). 4. Sır
rü'ş-şına'a: Bir edibin bilmesi gereken 
hususlara dair olup Ragıb Paşa Kütüpha
nesi'nde (nr. 1317) ve Kahire'de (Ma 'he
dü'l-mabtfitati 'I-Arabiyye, Edeb, nr. 841) 

yazma nüshaları bulunmaktadır. s. el
Emşalü '1-meşhure fi'l-J:ıikemi'l-men

şure min neşa'iJ:ıi Aristutulis el-lfakim 
(Mektebetü'l-belediyye bi ' l-iskenderiyye, 
nr. 2043; bk. Nebil Reşad Nevfel , s. 176). 

6. el-lfali ve'l-'atıl. Günümüze ulaşıp 
ulaşmadığı bilinmeyen eser şiire dair 
olup diğer eserlerindeki işaretlerden an
laşıldığına göre daha çok cinas, tıbak, is
tiare. işaret. teşbih, tebliğ ve taşdir gibi 
sanatları ele almaktadır. 7. el-Hilbace 
(fi şı{ati'ş-şi'r). Vezir ibn Sa'dan (Hüseyin 
b. Ahmed) için yazılmıştır. Hatimi, bu vezir 
için kötü sözler söyleyen birisinden kina
ye olarakesere el-Hilbace (ahmak) adını 
vermiştir. Yaküt Mu'cemü'l-üdeba'da 
bu eserden nakiller yapmıştır (XVIII , ı 57-
ı 59) . 8. er-Risaletü'l-bdhire (el-Mugas
sil). Ebü'I-Hasan ei-Bettl'nin meziyetle
rine dairdir. 9. Mu{J.taşarü'l-'Arabiyye. 

Nahivle ilgili bir eser olduğu kaydedilmek
tedir (Mucf.ahatü şi'ri 'l-Mütenebbi [nşr. 

Reşid Abdurrahman el-Ubeydl]. nilşirin 
mukaddimesi, s. 206). Müellifin bunlar
dan başka el-Bera'a, el-Mecaz, el-Mi'
yar ve'l-muvazene, Münteza'u'l-a{J.
bar ve matbu'u'l-eş'ar, 'Uyunü'l-ka
tib, Va]f'atü'l-Edhem, Kitab fi'l-luga, 
er-Risaletü'n-naciye ve Risaletü'ş-şa
rab gibi eserleri kaynaklarda zikredil
mektedir. 

Hatimi hakkında Nebll Reşad Nevfel 
tarafından EbU 'Ali el-lfatimi: efkdrü
hü 'n-na]fdiyye ve tatbi]fö.tüh adıyla bir 
çalışma yapılmış (bk. bi bl.). eserde Hati
ml'nin edebi tenkit ve belagat terimleri
ne dair görüşleri diğer edebiyat tenkit
çilerinin görüşleriyle karşılaştırılmıştır. 
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Başında ve sonunda okunan Fatiha su
resi Kur'an'ın özeti ve hatmedilmesi gibi 
sayıldığı için bu zikre hatm-i hacegan de

. nilmiştir. Eski Nakşibendi kaynaklarında 



temas edilmeyen hatm-i haceganın ki
min tarafından başlatıldığı bilinmemek
tedir. Bu zikirden ve uygulama şekillerin
den, tesbit edilebildiği kadarıyla ilk defa 
Abdullah Salahi Uşşaki ( ö. ı ı 96/I 782) İz
hfır-ı Esrar-ı Nihan ez Envar-ı Hatm-i 
Hacegan adlı eserinde bahsetmiştir. Bu 
esere göre hatm-i hfıcegan üç değişik şe
kilde uygulanmaktadır. Birinci tertipte 
sırasıyla besmele ile birlikte yedi defa Fa
tiha, 1 00 salavat, yetmiş dokuz defa bes
ınele ile birlikte inşirah sGresi, 1001 bes
me! e ile birlikte ihlas sGresi, sonra tek
rar 100 salavat ve yedi defa besmele ile 
birlikte Fatiha suresi okunup dua edilir. 
Ardından üç defa daha salavat getirilir. 
ikinci tertipte 1 o o 1 i hlas, sonra yedi Fa
tiha, 100 salavat oku n up dua edilir. Üçün
cü tertip ise birincisi gibidir; sadece yet
miş dokuz adet inşirah suresi 1001 ihlas 
suresinden önce değil sonra okunur. Her 
üç tertipte de hatm-i hacegana başlan
madan önce yedişer defa istiğfar ve sa
lavat getirilip ardından tarikat silsilesin
de yer alan şeyhlerin ruhları için bir Fati
ha okunur. Salavatın "AIIahümme salli 
ala seyyidina Muhammedin ve ala ali sey
yidina Muhammed bi-adedi külli zerretin 
elfe elfi merretin" şeklinde okunınası 

tavsiye edilmiştir (Abdullah Salahi Uşşa

ki, vr. 74b. 75•, 83•) . 

Nakşibendi - Halidi kaynaklarında yu
karıdaki tertiplerden biri esas alınmış ol
makla birlikte bazı küçük farklılıklara da 
rastlanmakta. mesela zikrin başında oku
nan yedi adet salavat için üç ile yirmi beş 
arasında değişen farklı sayılar verilmek
tedir. Sonunda bir defa salat-ı münciye 
okunan şekli de vardır. Ayrıca i hlas sure
sinin 1 000 adet okunduğu tertipler de 
kaydedilmiştir. 

Bazı kaynaklarda hatm-i haceganın de
ğişik sayılar ihtiva eden kısa şekillerine 
de yer verilmiştir. "Hatm-i hacegan-ı sa
gir" denilen şeklinde yirmi beş istiğfar, 
yedi Fatiha, otuz üç salavat ve Nakşiben
di- Halidi silsilesi okunduktan sonra yedi 
Fatiha, 100 salavat, soo "ya baki ente'J
baki" duası, 100 salavat okunur, yedi Fa
tiha daha okunduktan sonra hatm-i ha
cegan duası yapılır (Es' ad es-Sahib, Nü
rü 'l-hidaye, s. 23; Muhammed el-Hani, 
s. ı ı 4). Hatm-i hfıcegan her gün sabah 
akşam iki defa uygulanır; bu mümkün 
olmazsa pazartesi ve cuma yahut salı ve 
cuma günleri olmak üzere haftada iki de
fa yapılması da yeterli görülmüştür. 

Kısaltılarak "hatme" diye de anılan 
hatm-i haceganın değişik şekillerde icra 
edilmesi ve vi rdJerin belli sayılarda okun-

masının ayrı ayrı sebepleri olduğu belir
tilmektedir. Fatiha'nın yedi defa okunma
sı yedi ayet olduğu içindir. Sonunda tek
rar okunınakla "seb'u'l-mesani" olur. Bi
rinci tertipte sarelerin Fatiha, inşirah, 
i hlas şeklinde sıralanması Kur'an'daki sı
raya uygunluk için. ikinci tertipte salava
tın Fatiha'dan sonra okunması , iki sala
vat arasında yapılan duaların makbul ola
cağına dair bir rivayet bulunmasından 
dolayıdır. Birinci ve üçüncü tertiplerde 
duadan sonra salavatın getirilmesi de ay
nı sebepledir. Üçüncü tertipte inşirah sG
resinin ihlas'tan sonra okunınası inşirah 
süresinde cemal sıfatı galip olduğu için
dir; ayrıca sGre duaya daha yakın okuna
rak Allah ile ünsiyet sağlama ve bu şekil
de duanın kabul edilmesini kolayiaştırma 

amacı güdülür (Abdullah Salahi U şşaki , 

vr. 75b-76b). 

Hatm-i hacegana Nakşibendiyye'nin 
özellikle Halidiyye kolunda büyük önem 
verilmiştir. Hatm-i hacegan toplu veya 
münferit olarak yapılabilir; toplu olarak 
yapılıyorsa şeyh yahut onun izin verdiği 
bir kişi tarafından i cra edilir. Zikir yapılan 
mahallin kapıları kapatılır, dervişler ab
destli olarak sakin ve huzurlu bir ortam
da diz çöküp halka halini alırlar. Nakşiben

diyye'den olmayanlar (bazı Halidi kay
naklarına göre Nakşibendl-Halidi olma
yanlar) ve çocuklar halkaya alınmaz . Çok 
sayıda süre ve salavatın okunınası fazla 
zaman alacağından bunlar zikre katılan
lara belli miktarlarda taksim edilir. Şeyh 
veya ondan izin alan kişi okunacak olan 
vi rdJeri sırası geldikçe yüksek sesle bildi
rir. Dervişler bunları alçak sesle okurlar. 
Zikrin başında okunan Fatiha surelerini 
hatmi yaptıranla birlikte sağdan yedi ki
şi. sonunda okunan Fatiha surelerini ise 
hatmi yaptıran hariç soldan yedi kişi 
okur. Nakşibendiyye'deki "vuküf-i adedi" 
ilkesine göre tesbit edilen sayılara titiz
likle uyulur. Ayrıca zikir boyunca rabıtaya 
ve vuküf-i kalbi ilkesine de riayet edilerek 
gözler kapalı tutulur. büyük şeyhlerin ru
haniyetlerinin zikre katıldığı düşünülür. 
Sonunda bir kişi aşr-ı şerif okur, dua ya
pılır, hasıl olan sevap Hz. Peygamber'in, 
sahabe-i kiramın , bütün nebilerin ve ve
lilerin. özellikle silsile ricalinin ruhlarına 
bağışlanır. 

Hatm-i haceganı tek başına yapmak is
teyen salik abdest alıp temiz bir mahal
de kıbleye doğru dönerek diz çöker ve yu
karıda belirtilen şekliyle hatmi yapar. An
cak bunun için izinli olması gereklidir 
(Es'ad es-Sahib. Mektübat-1 Mevlana Ha
lid, s. 278-279; Nasrullah Bahat. s. 90-91 ). 

HATM-i NÜBÜWET 
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HATM-i NÜBÜWET 
(ö~f ,.;>) 

Hz. Muhammed'in gelişiyle 
nübüwetin sona erdiğini 

ifade eden bir tabir. 
_j 

Sözlükte "bir şeyi tamamlayıp sona er
dirmek; mühürlemek" anlamlarına gelen 
hatm ile" Allah'tan haber verme" mana
sındaki nübüvvet kelimelerinden oluşan 
hatm-i nübüvvet (hatmü'n-nübüvve) tam
laması Allah ile kulları arasındaki elçilik 
görevinin sona erdiğini belirtir. 

Hatm-i nübüwet islam öncesi dinler
de de söz konusu edilmiştir. Yahudilik'te 
Malaki'nin son peygamber olduğuna ina
nılır. Bununla birlikte bu dinin kutsal me
tinlerinde yeni bir peygamberin gelece
ğine işaret eden ifadeler de (mesela bk. 
Tesniye, 18/18; Malaki, 3/1; 4/5) mevcut
tur (bk. BEŞAİRÜ'n-NÜBÜVVE) Hıristiyan
lık'ta Hz. isa'nın beklenen Mesih olduğu
na inanıldığı için ondan sonra bir peygam
berin gelmeyeceği kabul edilir. Ancak 
Ahd-i Cedid'de isa'nın. "Ben de babaya 
yalvaracağım ve o size başka bir parakle
ti. hakikat ruhunu verecektir. ta ki daima 
sizinle beraber olsun" (Yuhanna, ı 4/15-
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