
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 ). 
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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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16) şeklindeki ifadeleri, Hz. lsa'dan son
ra başka bir peygamberin geleceği şek
linde yorumlanmıştır (bk. FARAKLİT). 

Maniheist literatürde "son peygam
ber" manasını taşıyan tabirler kullanıl
mıştır. Mani, lsa'nın müjdelediği kurtarı
cının kendisi olduğunu iddia etmiş ve Ma
niheist metinlerde, en son peygamber 
olduğuna işaret etmek için onun hakkın
da "peygamberlik mührü" anlamına ge
len ifadelere yer verilmiştir (Stroumsa, 
VII 11986], s. 68-69). 

Kur'an-ı Kerim'de hatm-i nübüwet ta
biri yer alınamakla birlikte Hz. Peygam
ber için kullanılan "hatemü'n-nebiyyln" 
terkibi (ei-Ahzab 33/40) onun Allah'ın re
sulü ve nebllerin sonuncusu olduğunu 
aÇık şekilde belirtmektedir. Ayette ge
çen ve Asım kıraatine göre "hatem" ola
rak okunan kelime çoğunluğun kıraatin
de "hatim" şeklinde okunmaktadır. An
cak Tabeı\'nin de belirttiği gibi her iki 
okuyuşta da kelime "peygamberlerin so
nuncusu" manasındadır ( Cami'u '/-beyan, 
XXII, 16). Müfessirler, aynı ayetin başın
da yer alan, "Muhammed sizin erkekleri
nizden hiçbirinin babası değildir" cümle
sini, genellikle yahudilerde görüldüğü
nün aksine nübüwetinin babadan oğula 
intikal etmediğine, dolayısıyla yeni bir 
peygamber beklentisi içinde bulunulma
ması gerektiğine bir işaret saymışlardır 
(hatm-i nübüvvete dolaylı olarak işaret 
ettiği öne sürülen ayetler için bk. Litera
tür). 

Hadis kaynaklarında yer alan çeşitli 

rivayetlerde belirtildiğine göre Hz. Pey
gamber nebllerin sonuncusu olduğunu, 
risalet ve nübüwetin kendisiyle sona er
dirildiğini açıklamış (mesela bk.Müsned, 
ll, 412; lll, 266; Buhar!, "Menal5ıb", 18; 
Müslim, "Mesacid", 5, "İman", 327); bu 
arada kendisini, bütün bölümleri ikmal 
edilip yalnız bir tuğlası eksik kalan güzel 
bir sarayı tamamlayan tuğlaya benzet
miş, böylece başka bir peygambere ihti
yaç kalmadığına dikkat çekmiştir (Müs
lim, "Fezifil", 20-23). Ayrıca isimlerinden 
birinin "akıb" olduğunu. bunun da "ken
disinden sonra peygamber gelmeyen ki
şi" anlamına geldiğini söylemiştir (Müs
lim, "Feza,il", 125; Tirmizi, "Edeb", 67; 
hatm-i nübüvvetin hadis literatüründeki 
kaynakları için bk. Literatür). 

Siyer, şernail ve delailü'n-nübüwe ki
taplarında, Resul-i Ekrem'in sırtında bu
lunan mührün onun nübüwetiyle birlik
te son peygamber oluşunun da delili sa
yıldığı kaydedilirse de kelime benzerliği 
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dışında (hatemü'n- nübüvve-hatemü'n
nebiyyln) bu hususa delil teşkil edecek 
bir şeyin bulunmadığı anlaşılmaktadır 
(bk. NÜBÜWET MÜHRÜ). 

İslamiyet'in doğuşundan zamanımıza 
kadar geçen süre içinde Kur'an ve Sün
net'e bağlı olan bütün alimler, Hz. Mu
hammed'in gelişiyle nübüwetin sona er
diğine inanmanın İslam akaidinin temel 
bir ilkesi olduğunu kabul etmişler ve bu
nun zarCırat-ı dlniyye arasında yer aldığı 
hususunda görüş birliğine varmışlardır. 

Buna göre hatm-i nübüwete inanma
mak veya bu konuda sürekli bir şüphe 
içinde bulunmak dinden çıkmayı gerek
tirir. Alimierin bu hususta dayandıkları 
delilleri şöylece özetlemek mümkündür: 
1. Hatm-i nübüwet konusunda manası 
apaçık olan, hiçbir şekilde te'vil edileme
yecek naslar mevcuttur. Bunların başın
da Hz. Muhammed'in nebllerin sonun
cusu olduğunu belirten ayet gelir (ei-Ah
zab 33/40). Dinin tamamlandığını, insan
lar için din olarak sadece İslam'ın kabul 
edileceğini (ei-Maide 5/3), İslam'dan baş
ka din arayanların ahirette hüsrana uğ
rayacağını ve isteklerinin asla dikkate 
alınmayacağını (Al-i imran 3/85). Kur
'an'ın tahrife uğramaktan korunacağını 
(ei-Hicr 15/9), Hz. Muhammed'in bütün 
alemiere peygamber olarak gönderildi
ğini (ei-En'am 6/19; el-A'raf 7/158; el-Fur
kan 25/1; Se be' 34/28) bildiren ayetler 

·· bu konudaki kesin nakli delillerdendir. 
, Hatm-i nübüwete dair hadisler de Hz. 

Peygamber'in gelişiyle nübüwetin sona 
erdiğine aykırı düşen bir inancı benimse
meye imkan vermeyecek kadar açıktır. 

· Buna göre Kur'an'a ve Sünnet'e iman 
eden herkesin Hz. Muhammed'den son- · 
ra bir peygamberin gelmeyeceğine de 
kesinlikle inanması gerekir (Matürldl, Ki
tabü't-Tevl;fd, s. 190; Halim!, Il, 82-85; 
Bağdadl, Uşülü'd-dfn, s. 162-163; Tefta
zanl, V, 45). z. İslam dinini Hz. Peygam
ber'den öğrenen ashabın nübüwet id
diasında bulunanlarla savaşması bu 
hususta realiteye dayanan tarihi bir 
delildir. Eğer yeni bir peygamberin zu
huru Kur'an ve Sünnet'e aykırı olmasay
dı ashap bu iddiada bulunantarla savaş
maz ve onları öldürmezdi (MevdCıdl, IV, 
420-421 ı. İslam alimleri ashabın bu ko
nudaki icmaına uymuşlar ve muhalif gö
rüş beyan edenlerin müslüman olama
yacağına hükmetınişlerdir (Al Cısi. xxıı, 
32-41 ). 3. Nasların ve icmaın yanı sıra ak
len de Hz. Muhammed'den sonrayeni bir 
peygamberin gelmesine lüzum kalmadi
ğını kabul etmek gerekir. Zira Allah'ın 

insanlara peygamber göndermesi onla
ra kendi varlığını ve birliğini tanıtma, 
buyruklarırıı_iletme, dini ve dünyev! konu
larda ihtiyaç duyacakları bilgileri anlat
ma, kendilerine dünya ve ahirette mutlu 
olmalarını sağlayacak doğru yolu göster
me amacına yöneliktir. Bütün bunlar en 
kamil manada Hz. Peygamber'in getirdi
ği vahiylerde mevcuttur. Ergenlik çağına 
giren insanların, duyularını ve vahyin ay
dınlattığı akıl yürütme güçlerini kullan
mak suretiyle ihtiyaç duydukları bilgileri 
üretmeleri, duyuların ve aklın erişemedi
ği konularda ise sadece vahye dayanarak 
gerçekiere ulaşmaları mümkündür. Ayrı

ca Hz. Muhammed'in nübüweti evren
sel olup getirdiği vahiy tahrife uğrama
mış, dolayısıyla yeni bir peygambere ihti
yaç kalmamıştır (Muhammed Abduh, s. 
167-171; MevdGdl, lV, 426; Mücteba 
MOsevi el-Lar!, Il, 200-20 ı). Ancak nü
büwetin Hz. Peygamber'le sona ermiş 
olduğu gerçeği, bundan böyle ilahi reh
berliğin artık seçilmiş kişilere dayanına

yıp sosyal görev haline dönüştüğü anla
mını taşımakta ve kıyamete kadar bütün 
müslümanlara tebliğ ve temsil sorumlu
luğu yüklemektedir (bk. FETRET). 4. Hz. 
Muhammed'in vefatından zamanımıza 
kadar hiçbir peygamberin zuhur etme
mesi de hatm-i nübüweti doğrulayıcı 
sosyolojik delillerden biridir. Zaman za
man peygamberlik iddiasında bulunan-

. ların ortaya çıkması ise bu gerçeği değiş
tirmez. Zira gerek İslam dünyasında ge
rekse gayri müslimler arasında peygam
berlik iddia edenlerin hiçbiri iddialarını 
kanıtlayamamış ve ciddiye alınmamıştır. 
Nitekim tarih boyunca bunlar sadece bi
rer yalancı veya maceracı olarak değer
lendirilmiş ve sahte peygamber diye ni
telendirilmiştir. 

Başta Ehl-i sünnet olmak üzere Mu'te
zile, mCıtedil Şla ve Harici alimleri hatm-i 
nübüweti kabul etmektedir. İsnaaşeriy
ye İmamiyyesi alimlerinin bu inancı be
nimsemekle birlikte imamların nasla ta
yin edildiğini ve masum olduklarını ileri 
sürmelerinin bu inançlarını zedeleyici bir 
mahiyet arzettiğini söylemek mümkün
dür (Yavuz, s. 670-677). Günümüz İsnaa
şeriyye İmamiyyesi'ne mensup alimler, 
nübüwetin sona ermesiyle gelişen olay
lar karşısında takip edilmesi gereken yo
lun tayini konusunda ihtiyaç duyulan bil
gilerin velayet-i fakih* müessesesi yo
luyla üretileceğini ve dolayısıyla bu mües
sesenin nübüwet çizgisini devam ettirdi
ğini kabul ederler (Nasır Mekarim eş-ŞI
razi, S . 90-91 ). 



Hakim et-Tirmizi başta olmak üzere 
pek çok sOfi hatm-i nübüwet inancın
dan hareket ederek "hatm-i velayet" te
orisini geliştirmiştir. Buna göre bir "ha
temü'l-enbiya" olduğu gibi bir "hatemü'l
evliya" da olmalıdır. Zira velayet nübüv
vetin batınıdır. Nübüwetin zahiri dini hü
kümleri ve şeriatı haber vermek, batını 
ise haber verilenleri bizzat yaşamak ve 
bu şekilde nefislere tasarrufta bulun
maktır. Her ne kadar tebliğ etme bakı 

mından nübüwetin zahiri tamamlanmış
sa da ilahi kemalin yeryüzüne yansıma
ları olarak kabul edilen velllerin tasarruf 
görevleri sürdüğünden nübüwet velayet 
şeklinde devam etmektedir (Hakim et
Tirmizi, s. 161-169, 336-342, 367-374 , 
421-422; ayrıca bk. VEIAYET). 

İslam'a intisap iddiasında bulunmakla 
birlikte zarOrat-ı dlniyye içinde yer alan 
temel ilkelerden birini veya birkaçını in
kar ettiklerinden küfre düştüklerine hük
medilen Galiyye grupları hatm-i nübüv
vet ilkesine aykırı inançlar benimsemiş
lerdir. Bu zümre içinde yer alan Beyan b. 
Sem'an ile Ebü'I-Hattab ei-Esedl pey
gamberlik iddiasında bulunmuşlar. an
cak müslümanlar arasında taraftar top
layamamışlardır. İmamlarını peygamber 
olarak kabul eden bazı Batıniyye ve İsma
iliyye grupları da hatm-i nübüwete aykı
rı telakkiler benimseyenler arasında zik
redilebilir. Tarihi, siyasi ve içtimal sebep
lerle İslam dünyasında dini hayatın zayıf
ladığı ve çeşitli alanlarda gerilemenin 
başgösterip ileri boyutlara ulaştığı XIX. 
yüzyıldan itibaren hatm-i nübüwet inan
cına aykırı görüşler Babllik, Sahailik ve 
Kadıyanilik tarafından yeniden caniandı

rılmaya çalışılmıştır. isnaaşeriyye'nin kol
larından Şeyhiyye'den koparak ortaya 
çıktığı kabul edilen Babiliğin kurucusu 
MirzaAli Muhammed (ö. 1850) önce bab 
( Mehdi'ye açılan kapı). ardından mehdi, 
daha sonra da kendisinin Hz. Muham
med'in nübüwetini sona erdiren ve İs
lam'ı nesheden yeni bir peygamber oldu
ğunu iddia etmiştir. Mirza Ali Muham
med'in öldürülmesinden sonra Mirza Hü
seyin Ali (ö. 1892) , kendisinin babın ön
ceden haber verdiği "AIIah'ın ortaya çıka
racağı zat" olduğunu söyleyerek Bahal
liği kurmuştur. Bahalliğe göre Hz. Pey
gamber resullerin değil nebilerin sonun
cusu olduğundan Allah ondan sonra yeni 
resuller gönderebilir. Bahaullah da gele
ceği vaad edilen resuldür. Onun gelişiyle 
din tamamlanmıştır (DİA, IV, 467) . 

XIX. yüzyılın sonlarına doğru Hindis
tan'da ortaya çıkan Kadıyaniliğin kuru-

cusu Mirza Gulam Ahmed de benzer şe
kilde müceddidlikle başlayan iddialarını 
mesihlik ve mehdllikle devam ettirmiş, 
sonunda kendisinin yeni bir şeriat getir
meyen bir peygamber olduğunu ileri sü
rerek gerçek maksadını ortaya koymuş

tur. Mirza Gulam da Babilik ile Baha11iğin 
delillerini kullanmış ve Kur'an'da Hz. Mu
ham med'in nebllerin sonuncusu değil 
"nebllerin süsü" olduğunun belirtildiğini 
iddia etmiştir (M. Ferld Vecdl, s. 332; 
Fığlalı, Kadiyanilik, s. 142-167) . 

Bab1lik, BaMilik ve Kadıyaniliğin orta
ya çıkışından sonra özellikle Hint alt kıta
sında eleştiri ve red niteliğinde birçok 
eser kaleme alınmış, toplantılar yapılmış 
ve hatm-i nübüwete karşı olan görüşler
le mücadele etmek için çeşitli müesse
seler kurulmuştur (bk. Literatür). 
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li! METiN YURDAGÜR 

Literatür. Kur'an-ı Kerim'de peygam
berlik müessesesinin Hz. Muhammed ile 
son bulduğunu açıkça ifade eden tek 
ayet bulunmaktadır (el-Ahzab 33/40). 
Hatm-i nübüwete dalaylı olarak işaret 
eden ayetlerin sayısı ise yorum farkları
na göre kırk ile yüz arasında değişmek
tedir (N Gr Muhammed Gircakl, s. 1-27; 
Muhammed Şefi', s. 34-200). Müfessir
ler. başta Ahzab sOresindeki ayet olmak 
üzere ilgili ayetleri tefsir ederken Hz. Mu
hammed'in son vahyi tebliğ ettiğini. ken
disinden sonra yeni bir vahyin gelişinin 
bahis konusu olmadığını ispatlamaya ça
lışmışlardır. 

Hatm-i nübüwet hadis literatüründe 
genişçe yer almıştır. Bazı rivayetlerde Re
sOiullah kendisinin "hatemü'n-nebiyyln" 
olduğunu veya nübüwetin kendisiyle son 
bulduğunu "hatm" fiilini kullanarak ifa
de etmiştir. Hadis kaynaklarının bir kıs
mı. Hz. Peygamber'in bu vasfıyla ilgili ha
disleri "Hatemü'n-nebiyyln" başlığı altın

da toplamışlardır (bk. Müsned, 1, 296; ll, 
398, 412, 436; lll, 79, 248, 361; IV, 81, 84, 
127. 128; V, 278; Buhar!, "Mena[5ıb", 18, 
"Tefs!r", 17/5; Müslim, "Iman", 327, "Me
sacid", 5, "Feza'il", 22-23; Tirmizi, "Siyer", 
5, "Fiten", 43. "Kıyame", ı o. "Mena[5ıb", 
8; E bO DavCıd, "Fiten", ı; İbn Ma ce, "iM
me", 25; Dariml, "Mul5addime", 8). Bir kı
sım rivayetlerde de ResOl-i Ekrem'in 
"akıb" ve "haşir" gibi isimleri zikredile
rek peygamberliğin onunla sona erdiği 
belirtilmiştir (mesela bk. Müsned, IV, 80; 
VI, 25; el-Muvatta', "Esma'ü'n-nebi", 1; 
Buhar!, "Mena[5ıb", 17, "Tefs!r", 61/1; 
Müslim, "Feza'il", 124; Tirmizi, "Edeb", 
67; Dariml, "Ri[5a[5", 59; Hakim, ır. 604; 
bu konuda ayrıca bk. İbn Sa'd, 1, 104, 424; 
Şam!, ı. 494-498, 558-559). 

ResOiullah'ın çeşitli vesilelerle kendisi
nin son peygamber olduğunu vurguladı
ğı hadisler en geniş grubu oluşturmak
tadır. Bunların büyük bir kısmında Hz. 
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