
HATM-i NÜBÜWET 

yıp ya kelam ilmindeki nübüwetle ya da 
Kadiyanllik'le ilişkilendirilerek değerlen
dirilmiştir. Ethem Ruhi Fığlah Kadiyfıni
lik- Ahmediyye Mezhebi adlı doçent
likçalışmasında (İzmir 1986, s.I42-167). 
Mustafa Sinanoğlu Kitab-ı Mukaddes 
ve Kur'an-ı Kerim 'de Nübüvvet (I 995. 
s. 382-383), Salih Sabri Yavuz İsldm Dü
şüncesinde Nübüvvet (I 995, s. 28-30) 
ve Mustafa Can Maturidi'ye Kadar Nü
büvvete Karşı Çıkanlar ve Maturidi'
de Nübüvvet Anlayışı (I 997, s. I 22-
1 24) adlarıyla Marmara Üniversitesi Sos
yal Bilimler Enstitüsü'nde yaptıkları dok
tora tezlerinde hatm-i nübüwet konu
suna da yer vermişlerdir. 

Hatm-i nübüwet literatürünü bir ara
ya getiren kitap ve makaleler neşredil
miştir. Allah Vesaya'nın, Meclis-i Tahaf
fuz-i Hatm-i Nübüwet tarafından yayım
lanan Kadiyaniyet key Ijilfıf Kalemi 
Cihdd ki Sergüzeşt adlı kitabıyla, Ludh
yanevi'nin er-Reşid dergisinde yayımla
nan "Darülculfım aôr TaJ:ıaffu~-i tıatm-i 
Nübüwet" adlı makalesi bu hususta iki 
önemli çalışmadır (bk. bibL). M. A. Anees 
ve A. N. Athar. Guide to Sira and Ha
dith Literature in Western Langua
ges adlı eserlerinde Batı dillerinde bu 
konuda oluşan literatürü ayrı bir başlık 
altında sunmuşlardır (bk. bibL) . 
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Eski Türk toplulukları 
ve bilhassa Lehistan ile Ukrayna 
Kazakları tarafından kullanılan 
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bir unvan. 
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Kelimeye ilk defa yazılı olarak Orhun 
abidelerinde rastlanır. Bilge Kağan kita
besinde, cülfıs törenine katılmak üzere 
kuzeyden gelen heyetin başı olarak zikre
dilen Tarnan Tarkan bazı tarihçilere göre 
(Giraud. s. 77) kişi adı değil iki unvandan 
oluşan bir terkiptir. Bunlardan birinci
si "taman" veya "ataman" unvanı olup 
Türkçe "ata" sözüne mübalağa eki olan 
"man"ın ilavesiyle yapılmıştır. Daha son
ra Moğolca'ya da geçen kelime "başbuğ" 
anlamında kullanılmış, Slavca'da "hat
man" (hetman). Çekçe'de "hejtman" şek
lini almıştır. Eski zamanlardan beri Slav 
milletleri arasında Türkçe kelimelerin 
kullanıldığı bilinmektedir. Hatman da Ha
zar ve Bulgar menşeli eski Türkçe'den 
Slav dillerine geçmiş yüzlerce kelimeden 
biridir. Ayrıca bu yolla Almanca'ya "ga
uptman" şeklinde girmiştir. Le histan ve 
Litvanya'da XV. yüzyıldan 1792'ye kadar 
krallar tarafından tayin edilen başkuman
danın unvanı olan hatman, 1648- 1764 
yılları arasında Dinyepr Kazakları'nda se
çimle başa gelen kumandanın da unvanı 
idi. XVI. yüzyıldan itibaren büyük hatma
nın savaşlardaki temsilcilerine "sahra 
hatmanı" denilmiştir. 

Osmanlı kaynaklarında da geçen hat
man unvanı, Ukrayna Kazakları'nın ordu
sunda kullanılmış en yüksek askeri rüt
be olmuştur. İlk Ukrayna hatmanı Dmit
ro Vişnevetski'dir (ı 550- ı 563). Dmitro, 
1 550 -1 552 yıllarında Özi (Dinyepr) n ehrin-

Hatman 
Hmetnitski 

Hatman 
Doroşenko 

de Mala Hortitsa adıyla anılan adada ka- . . 
le ve şaykalar (bir çeşit büyük kayık) yap
tırmış, Ukrayna Kazakları'nı teşkilatlan

dırarak Zaporog Kazakları'nı ortaya çıkar
mıştır. O sırada Lehistan-Litvanya hükü
metiyle anlaşamadığından istanbul'a git
miş ve Osmanlı Devleti'nin himayesini is
temiştir. 

Ünlü Ukrayna hatmanlarından ikincisi 
olan Petro Konaşeviç -Sagaydaçni ( 16 ı 6-
1622) yaptığı deniz seferleriyle Kefe Ka
lesi'ni zaptederek şöhret kazanmış ve Za
porog Kazakları tarafından da hatman 
seçilmiştir. idaresi altındaki Kazaklar'dan 
40.000 kişilik disiplinli bir ordu kuran Pet
ro, 1618 yılında Moskova'ya bir akın yapa
rak Lehistan'ı desteklemiştir. Daha son
ra hücumlarını Tatarlar'a, Türkler' e ve ge
nellikle müslümanlara yöneltmiş, 1621'
de Osmanlılar'la yapılan savaşta Lehis
tan'ı destekiemiş ve Hotin Kalesi'ni sa
vunmuş. ertesi yıl da ölmüştür. 

Ukrayna tarihinin en ünlü hatmanı Boğ

dan Hmelnitski'dir ( 1648- 1657). Aynı za
manda milli bir kahraman olan Hmelnit
ski, 1648'de Zaporog Kazakları tarafın
dan hatman seçildikten sonra bütün Uk
raynalılar'ı Ruslar'a ve Lehler'e karşı mil
li mücadeleye sevketmiş, 1650'de Os
manlı Devleti'nin himayesine girmiştir. 
Ukrayna- Kazak Devleti'ni kuran Hmel
nitski 1657 yılında ölmüştür. 

Hatman Brokovski'nin (I 663- ı 668) ölü
münden sonra bütün Zaporog Kazakları, 
Ukrayna'nın Osmanlı Devleti'yle müna
sebet kurmasında önemli faaliyetlerde 
bulunan Hatman Petro Doroşenko 'nun 

(1665-1676) önderliği altında birleştiler. 
1669 Haziranında IV. Mehmed, Lehler'e 
karşı askeri yardımda bulunacağına dair 
bir mektup göndererek (BA. ibnülemin
Hariciye, nr. 52) Doroşenko'yu destekle
di; aynı zamanda ona 6000 yeniçeriyle 
birlikte berat, sancak, tuğ ve tabi gibi 
beylik alametleri gönderdi. Osmanlı pa-



dişahı ayrıca Lehistan kralına da mektup 
yollayarak(Si lahdar. r. 565-566) hatmanı 

rahatsız etmemesini, Ukrayna ile barış 
içinde bulunmasını tavsiye etti. Fakat Kı
rım Ham Adil Giray, Potkah Kazakları'n
dan Hanenka'yu Ukrayna hatmanı ilan 
edince iki hatman arasında mücadele 
başladı. Bundan faydalanmak isteyen Leh 
kralının müdahalesi üzerine de Osmanlı 
padişahının Lehistan seferine çıkması 
gündeme geldi. Ordu Edirne'de toplan
dığı sırada AdilGiray hanlıktan alındı: Do
roşenko da Osmanlı ordugahına gelerek 
sadrazam ve padişah tarafından kabul 
edildi: kendisine hil'at giydirilerek altın 
bir topuz ve at hediyesiyle onurlandırıl
dıktan sonra (a.g.e., ı. 588 vd ) Lwow (İl
bov) Kalesi'nin fethiyle görevlendirildi 
( 1672). Leh kralının eman dilemesiyle sa
vaş sona erdi, böylece Doroşenko bir sü
re Leh saldırılarından kurtuldu (Defter
dar Sarı Mehmed Paşa , s. 26 vd.) Bir 
müddet sonra Doroşenko'nun karargahı 
olan Çehrin'e Rus saldırıları başlayınca 
Osmanlı hükümeti hemen Kırım hanını 
ona yardıma gönderdi. Osmanlı yardı 

mından haberdar olan Ruslar'ın Çehrin'
den çekilmesinden sonra bir defa daha 
Osmanlı padişahının huzuruna çıkan Do
roşenko yine sarnur kürk, değerli bir ok
luk (tirkeş) ve at ile taltif edildi (a.g.e., s. 
56) Fakat daha sonra Ruslar'ın Çehrin 
Kalesi'ni kuşatmaları, Doroşenko'nun da 
Osmanlı Devleti'nden yüz çevirerek Çeh
rin'i Ruslar'a teslim etmesi üzerine Os
manlı hükümeti onu hatmanlıktan ala
rakyerine o sırada istanbul'da Yedikule'
de mahpus bulunan Yorgi ihmilikçi'yi (Ge
orges Chmielnicki) getirdi; ayrıca Özi Bey
lerbeyi Şeytan (Uzun) İbrahim Paşa ku
mandasındaki Osmanlı ordusu 1677'de 
Çehrin Seferi'ne çıktı (DİA, VIII, 249-250). 

Dimitri Kantemir'e göre, hatmanın isyan 
sebebi Lehistan seferinde Osmanlı padi
şahının Doroşenko'nun yardım teklifini 
reddederek ülkesine dönmesini emret
mesi, onun da bunu gururuna yedire
memesidir (Osmanlı İmparatorluğu 'nun 
Yükseliş ve Çöküş Tarihi, lll, 9-1 O, I 7) _ 

Ancak bu ilk seferden olumlu sonuç alı

namayınca Vezlriazam Merzifonlu Kara 
Mustafa Paşa kumandasındaki ikinci se
ferde Çehrin Rus işgalinden kurtanimış 
ve 1678'de yeni hatman Ukrayna tahtına 
oturtulmuştur (Defterdar Sarı Mehmed 
Paşa, s. 103). 

ivan M aze pa ( 168 7-1 709) ve Pilip Or lik 
de ( ı 71 O) ünlü Ukrayna hatmanlarından

dır. Mazepa. Ukrayna'nın bağımsızlığı için 

Rus Çarlığı'na karşı savaşlarda genellikle 
yenik düşmüş, Pottava Savaşı'ndan son
ra XII. Şarl ile birlikte istanbul'a gelerek 
Osmanlı Devleti'nin desteğin i almaya ça
lışmıştır. Orlik ise Ukrayna'nın anayasa
sını hazırlamış. yeni kanunlar tertip et
miş. ülkesinin Kırım Hanlığı ile her za
man dostluk içinde bulunması taraftarı 
olmuştur. 

1918 yılında kurulan Ukrayna milli dev
letinin başkanı Skoropadski son Ukrayna 
h atm anıdır. Skoropadski, 1 Z Ekim 1918 
tarihinde Osmanlı elçisi Ahmed Murad 
Bey'i gösterişli bir t örenle kabul etmiş
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tir. Ukrayna'nın 1919 yılından itibaren _ ı 
Bolşevikler tarafından işgali üzerine hat
manlık kaldırılmış. fakat toplumdaki mil-

HATT-ı HÜMAYUN 
(..;ı~l..wı..!:.>) 

-, 

ll uyanış devam etmiştir. Sovyetler Birli
ği'nin dağılmasından sonra Ukrayna'nın 
bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkma

sını hazırlayan en önemli unsurlardan bi
ri hatmanlıktır. 
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Osmanlı diplomatiğinde 
padişahın kendi el yazısı ile yazılmış 

emirleri için kullanılan bir tabir. 
_j 

Bazı istisnai haller dışında padişahın 
bizzat kaleme aldığı hatt-ı hümayunlar, 
unvanına, beyaz üzerine ve telhis veya 
takrir üzerine yazılanlar olmak üzere üç 
grupta toplanabilir. 

Unvanına Hatt-ı Hümayunlar. Ferman 
ve beratların önemli olanlarında tuğra
nın üst, sağ veya sol tarafında padişahın 
hattıyla, "MGcebince amel oluna" ve "MG
cebince amel ve hilafından hazer oluna" 
gibi, ferman veya beratta yer alan husus
ların kusursuz yerine getirilmesini bildi
ren em re denir. Bunlardan başka gelişti
rilmiş. "MGcebince amel ve hareket olu
nup hilafından hazer ve mücanebet olu
na" (TiEM, nr 2319); "Emr-i şerifim mG
cebince amel olunup hilaf- ı inhadan ha
zer eyleyesin" vb. kalıplara, hatta bazan, 
"MGcebiyle amel olunup tebdil ve tağyi

rine sebep olanlar, 'fe- men beddelehG 
ba'dema semiahG fe-innema ismuhG 
ale'liezine yübeddiiGnehG inne'llahe se
mlun alim' nass-ı kerimine ma-sadak 
olup hüsran edeler, mücazat oluna" gibi 
dua cümleciği bulunan şekillerine rastla
nır. Unvanına hatt-ı hümayunlarda, em
rin yerine getirilmesini bildiren kısımdan 
önce fermanın gönderildiği grup hakkın
da taltif edici sözlerin yazıldığı da vakidir 
(BA, Müzehheb Ferman/ar, nr. 68/1 ). 

Nadir olmakla beraber unvanınahatt-ı 
hümayunlarda "Başın gerek ise mGce
biyle amel oluna" (aslı istanbul Deniz 
Müzesi'nde bulunan bu ferman için bk. 
Schwarz, LXXVIIII987J. s. 81) veya, "Mu
kaddem ettiğin gibi bir türlü taksiratın 
zuhur eder ise sağ kurtulman muhaldir, 
gözün açıp refakatinde bulunan guzat-ı 
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