
HAKiMiYET-i MiLLiYE 

lisi hükümetlerinin ilk bütçelerinden tah
sisat ayrılması ( ı 92 ı bütçesinden ayda 
ı 509 lira) gazetenin yarı resmi bir hüvi
yet taşıdığını göstermektedir. 

Yeni Türkiye'nin yolunu çizen Hakimi
yet-i Milliye'nin başyazılarının birço
ğunda imza yoktur. Bunların önemli bir 
kısmının Mustafa Kemal' e ait olduğu ya
zıların üslubundan ve konuyla ilgili ha
tıralardan anlaşılmaktadır. Yine altında 
tek yıldız bulunan makalelerin de Mus
tafa Kemal tarafından yazıldığı söylen
mektedir. 

Hakimiyet-i Milliye zor şartlar altın
da kısıtlı imkantarla yayımlanmaya baş
lamış ve bu şartlar içinde yayımını sür
dürmüştür. Kağıt, mürekkep ve para sağ
lanmasında güçlüklerle karşılaşılan ga
zetenin her işiyle yakından ilgilenen Mus
tafa Kemal Eskişehir ve İstanbul'dan ka
ğıt , hatta Harbiye Nezareti'nden şapog
raf makinesi temini yanında çıktığının 
hemen ertesi gününden itibaren abone 
bulma çalışmalarına da bizzat girişmiş

tir. Böylece Anadolu 'nun değişik yerle
rinden gazeteye abone sağlanmıştır. 

Başlangıçta 1200-1 SOO civarında basıl 

dığı tahmin edilen ve Müdataa-i Milliye 
merkez heyetlerine yeteri kadar gönde
rilen gazetenin her sayısından 700 ade
di istanbul'da bulunanÇanakkale mev
ki müstahkem kumandanı Şevket Bey'e 
yollanıyordu . Bu şekilde gazete ayan ve 
mebuslar meclisi üyelerine de dağıtıl
mıştır. Ayrıca istanbul'da gizlice satılan 
gazetenin burada dağıtılması için ted
birler alınmıştır. Gazetenin İstanbul'da 
dağıtılması . buradaki kamuoyunun Ana
dolu hareketinden sağlıklı biçimde ha
berdar olmasını sağlamıştır. 

Fransız İnsan Hakları Beyannamesi'ni 
ilave olarak veren Hakimiyet-i Milliye'
de Kuva-yi Milliye, Milli Mücadele, İstan
bul'un işgali , Büyük Millet Meclisi karar
ları , cephedeki gelişmeler ve Türkiye'nin 
geleceği gibi konularda haber ve yazılar 
yayımlanmıştır. 

Hakimiyet-i Milliye'de imzalı yazılar 

1921 yılından itibaren görünmeye başla
mıştır. Gazetenin yazı kadrosu İstanbul'
dan Anadolu'ya geçen aydınların katılı

mıyla zenginleşmiş; Hamdullah Suphi 
(Tanrıöver) . Hüseyin Ragıp (Baydur). Ağa
oğlu Ahmed, Ziya Gevher (Etili). Yakup 
Kadri ( Karaosmanoğlu) ve Falih Rıfkı (Atay) 
başmakaleler yazmışlardır. 7 Haziran 
1920'de Matbuat ve istihbarat Müdiriy
yet-i Umumiyyesi kurulunca, umum mü
dür bir süre aynı zamanda gazetenin de 
başmuharriri olmuştur. İdaresi Recep 
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Peker, Mahmut Soydan ve Falih Rıfkı 

Atay'dan sonra doğrudan Cumhuriyet 
Halk Fırkası'na verilm iştir. üç aylık geçiş 
sürecinden sonra 1 Aralık 1928'den iti
baren tamamen Latin harfleriyle yayım
lanmaya başlanan Hakimiyet-i Milli
ye'nin adı 4794. sayıdan başlayarak (ı 6 
Teş rlni evvel [Ekim] 1935) Ulus olarak 
değiştirilmiştir. 

. Gazetede 1920-1924 yıllarında yayım
lanan çeşitli yazı ve şiirlerden seksen 
beşi Latin harflerine aktarılarak Devrin 
Yazarlannın Kalemiyle Milli Müca
dele ve Gazi Mustafa Kemal adlı an
tolojiye alınmıştır (haz. Mehmet Kaplan 
v.dğ r., l-ll , Ankara 1981 - 1982). 
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HAKİMİYYE 
(~f) 

Hakimet-Tir mizi'ye 
(ö. 320/ 932) 

nisbet edilen bir tarikat 
(bk. HAKiM et -TiRMiZi). 

HAKK 
(bk. HAK). 

HAKKA SÜRESİ 
( 4.9Go.Jf c;),.....) 

Kur'an-ı Kerim'in 
altmış dokuzuncu suresi. 

.J 

.J 

.J 

Mekke döneminin ilk yıllarında nazil 
olmuştur. Elli iki ayettir. Hisıla*sı ( , J , ö 

ı.. , .:.ı , (' ) harfleridir. "J " harfi yalnız bir 
yerde (ayet 44) fasıla olup bunun müsta
kil ayet sayılmadığına dair rivayete göre 

sure elli bir ayettir ve fasılaları arasında 
lam harfi yoktur. Alusi bu ikinci görüşe 
katıldığını belirtmektedir (Ruf:ıu 'l-me<fı. 

nf, XXIX, 48) 

Sure ismini başındaki "el-hakka" keli
mesinden alır. "Hak, hukuk, hesap, her 
şeyin ortaya çıkacağı. gerçekleşeceği 

gün" anlamlarına gelen bu kelime, daha 
ziyade önceden haber verilen bir sıkıntı 
veya musibetin başa gelmesiyle ilgili ola
rak kullanılır. Kıyamet gününde haşir, 
mizan, hesap, cezalandırma, mükafat
landırma gibi Allah 'ın önceden haber 
verdiği durumlar tahakkuk edip bütün 
arneller yerli yerinde karşılığını bulaca
ğından kıyamet gününe bu isim veril
miştir. Ayrıca "yaptığının karşılığını bul
mak" anlamında peygamberlere inan
mayan geçmiş kavimterin yok oluşunu 
anlatmak için de kullanılır. Nitekim "hak
ka"nın ne demek olduğunu bildiren aye
tin ardından Semud ve Ad kavimlerinin 
helakine dair haberlerin yer alması keli
menin yalnızca kıyamet manasma gel
mediğine işaret etmektedir. 

Kur'an-ı Kerim'in fesahat ve belagatını 
en yüksek seviyede ifade eden Hakka 
suresinin. Hz. Peygamber'e yönelik şair 
ve sihirbaz gibi iftiraları reddeden ayet
lerinden Mekke döneminin ilk yıllarında 
nazil olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü bu 
iftiralar, peygamberliğin ilk yıllarında 
müşriklerce sürdürülen inkarcı tutum
dan kaynaklanıyordu . Kalem suresinde 
onun bir mecnun (cin çarpmı ş ) (ayet 2). 
bu surede de şair ve sihirbaz (ayet 41 , 
42) olmadığı belirtilmektedir. Bu iki su
renin mushatlarda ardarda yer almış ol
ması da Hakka suresinin Kalem suresin
den sonranazil olduğu ihtimalini kuwet
lendirmektedir. Ahmed b. Hanbel'in kay
dettiği bir rivayete göre Hz. Ömer şöyle 
demiştir. "Müslüman olmadan önce Hz. 
Peygamber'le tartışmak üzere evden 
çıkmıştım. Mescid-i Haram'a vardığımda 

baktım ki Resul-i Ekrem benden önce 
gelmiş. Arkasında durdum, Hakka sure
sini okumaya başladı . Kur'an'ın üslubuna 
hayran kalmıştım. Kendi kendime Ku
reyş'in dediği gibi bu şairdir diye düşün
düm. Tam o sırada, ·o bir şair sözü değil
dir' (ayet 4 I) ayetini okudu. Bu defa içim
den öyleyse sihirbazdır dedim; hemen, 
'0 bir sihirbaz SÖZÜ değildir' (ayet 42) aye
tini, ardından da sureyi sonuna kadar 
okudu. İşte o günden sonra islam'ın sev
gisi kalbirnde yer etmeye başladı" (Müs
ned, I, ı 7- ı 8). İbn Kesir'in, bu olaya da
yanarak Hz. ömer'in müslüman olmasını 
surenin nüzul sebepleri arasında göster-



Hakka sOresinin 'nesih hattıy l a yazılmış ilk ayetleri 
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mesi (Tefs!rü'l-Kur'an, VIII, 245) tartışıla

bilir. Ancak bu rivayet, surenin Mekke 
devrinin ilk beş yılında nazil olan sureler 
arasında yer aldığına delalet etmesi ba
kımından önemlidir. Sehavl surenin Me
aric suresinden önce, Mülk suresinden 
sonra indiğini söyler (Ayni, XVI, 115). 

Kalem suresinde ResGl-i Ekrem'in bir 
mecnun olmadığı, onun vahiy yoluyla ver
diği bilgilerin hak ve gerçek olduğu, Pey
gamber'in ciddiye alınması gerektiği ko
nusunda uyarılar yapılmakta ve kısaca kı
yamet gününe dikkat çekilmektedir. Bu 
surede ise o haberlerin ne olduğu ve na
sıl gerçekleşeceği hakkında ayrıntılı açık

lamalar yapılmaktadır. Özellikle peygam
berlerini inkar eden eski ümmetlerin, Se
mu d ve Ad kavimlerinin helak edilişine 
ve yeryüzünden silinip gidişine dair bilgi
ler verilmekte, böylece Resul-i Ekrem'e 
karşı inkarda direnenler uyarılmaktadır. 
Sure üslup ve muhteva bakımından Kalem 
suresinin devamı ve açıklaması gibidir. 

Hakka suresi iki bölümden meydana 
gelmektedir. Birinci bölümde (ayet 1-37) 

Semud, Ad. Firavun ve Lut kavimlerinin 
"hakka"ya uğradıkları, peygamberlere 
karşı gelip Allah'ın vahyini yalan sayma
ları yüzünden helak edildikleri haber ve
rilir. inkarcıların çekecekleri büyük ceza
nın asıl ahiretteki azap olduğu vurgula
nır. Arşını sekiz meleğin taşıdığı Allah'ın 

huzurunda herkesin hesaba çekileceği o 
günde insanoğlunun nasıl zavallı, aciz ve 
yardımsız kalacağı anlatılır. Hesabını ve
renlerin cennette mutlu olacakları, buna 
karşılık Allah'a inanmayan ve yoksullara 

yardım etmeyenlerin zinciriere vurula
cakları, dostları bulunmadığı için de kim
seden ycırdım göremeyecekleri bildirilir. 

İkinci bölüm (ayet 38-52) Kur'an'a ya
pılan iftiralara cevap mahiyetindedir. Gö
rülen ve görülmeyen ilahi kuwetlere ye
minle söze başlayan bu bölümde Kur'an'ın 
sıradan bir söz olmadığı , ona bilmeden 
ve düşünmeden "şair sözü" veya "sihir
baz sözü" demenin yanlışlığı ortaya ko
nulur. Kur'an'ın Allah katından gönderi
len çok şerefli bir elçinin sözü, alemierin 
rabbinden gelen bir vahiy olduğu bildiri
lerek esasen Allah ' ın Peygamber'e ken
dinden böyle sözler uydurmasına asla 
imkan vermeyeceği belirtilir. Kur'an'ın 

temiz kalpiiiere bir öğüt. kafırlere ise yü
rek sızlatıcı bir hasret olduğu vurgulan
dıktan sonra onun şiir. kehanet, zan ve 
tahmin cinsinden bir bilgi olmayıp saf bir 
hakikat olduğu ifade edilir. Sure yü-ce 
rabbin ismini tenzih ve tesbih etme-yi, 
O'nu saygıyla anmayı emreden ayetle 
sona erer. 

Hakka suresi, ahiret konusunda in
sanları uyararak onları imana ve tedbirli 
olmaya yöneltmekte, vahiy bilgisinin ke
sinliğini ve o yolla bildirilen olayların ger
çekliğini, vahyin Hz. Peygamber tarafın
dan aynen tebliğ edilmesinin zaruretini 
ortaya koymaktadır. 

Sure hakkında bazı müstakil çalışma
lar yapılmıştır. Hasan Muhammed Ba 
Cevdet'in Te'emmülô.t ii sureti 'l-lfô.]f]fa 
(Tunus ı 982), Abdülhamld Kişk'in Teisi
ru sureti'l-lfô.]f]fa (Kah i re ı 987), Faruk 
Tuncer'in el-Hô.kka Suresi Telsir De
nemesi ve Bu SO.redeki Kıyamet Sah
neleri (bk. bibl), Abdürrezzak Abdüla
llm Reyyan eş-Şerlf'in Mine'I-İ'cô.zi'l
Kur'ô.ni ii sıJ.reti'l-lfô.]f]fa (Mısır ı 412/ 

ı 992) adlı eserleri bunlar arasında sayı

labilir. 
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HAKKA' I-YAKiN 

HAKKA'I-YAKİN 
( ~f.j>) 

Kesinlik açısından 
en ileri derecede bulunan 

doğru bilgi anlamında bir te~im. 
_j 

"Gerçek varlık, doğru hüküm" anla
mındaki hak ile "gerçeğe uygun kesin 
bilgi" anlamındaki yakin kelimelerinden 
oluşan terkip, "iç duyu veya iç tecrübe 
yoluyla ulaşılan ve kesinlik bakımından 
en son merhaleyi teşkil eden doğru bil
gi" diye tanımlanabilir. Hakka'I-yakin 
Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçmektedir. 
Bunlardan birinde, başta Kur'an olmak 
üzere İslam! gerçekleri yalaniayıp hak
tan sapanların cehenneme atılacağı be
lirtilirken kullanılmakta ve "meydana 
gelmesi kesin olan bir hususun fiilen 
gerçekleşmesi" manasma gelmektedir 
(el-Vakıa 56/95) . Diğerinde ise Kur'an'ı 
yalanlayanların ahirette büyük pişmanlık 
duyacakları ve dolayısıyla azaba maruz 
kalacakları haber verilirken bunun yaşa
nacak bir gerçek olduğu vurgulanmakta
dır (el-Hakka 69/5 ı ı Hakka'I-yakin tabi
rinin hadislerde mevcudiyeti tesbit edi
lememiştir. 

İslam düşünce tarihinde doğru bilgi
nin kesinlik dereceleri ilme'l-yakin , ay
ne'l-yakin ve hakka'I-yakin olmak üzere 
üç kategoride toplanmıştır. itme'I-yakin 
akl! veya nakli delil ile, ayne'l-yakin duyu 
yoluyla elde edilen bilgiyi, hakka'I-yakin 
ise iç duyu veya iç tecrübe vasıtasıyla in
sanda meydana gelen en kesin bilgiyi ifa
de eder. Kur'an'da kafirlerin cehenneme 
gireceğine dair verilen haberler vasıta

sıyla elde edilen bilgi ilme'l-yakine, onla
rın cehennemi görerek bilgilenmeleri ay
ne'l-yakine, oraya girip azabı bizzat tat
malarıyla hasıl olan sonuç ise hakka'I-ya
kine örnek olarak zikredilir. Ayrıca insa
nın. Allah'ın yaratıkları öldürdükten son
ra dirittmeye kadir olduğuna ilişkin akli 
ve nakli bilgisi ilme'l-yakin, Hz. İbra
him'in, eliyle parçalayıp ayrı ayrı tepele
re koyduğu kuşların diriltildiğini müşa
hede etmesiyle ( ei-Bakara 2/260) edin
diği bilgi ayne'l-yakin, Allah'ın ölüleri na
sıl dirilttiğini merak eden bir müminin 
O'nun tarafından öldürülüp diriltilmesiy
le ulaştığı bilgi de (el-Bakara 2/259) hak
ka'l-yakindir. 

Bazı müellitler, hakka'I-yakini "hem 
delile hem de gözleme dayanılarak elde 
edilen bilgi" şeklinde açıklamışlarsa da 
(bk. Cem1l Sallba, ll, 589) bu telakki is
lam düşünce t arihinde bilginin derecele-
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