
Hakka sOresinin 'nesih hattıy l a yazılmış ilk ayetleri 
(Köprülü Ktp., nr. 9, vr. 309') 

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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HAKKA' i-YAKIN 

ri hakkında yapılan tasnife uygun düş
memektedir. Nitekim Elmalılı Muham
med Harndi hakka'I-yakini "ilm ü iyan
dan geçip bilfiil içinde yaşanılan hakikat" 
diye tarif etmiş, onu yakinin en son de
recesi ve kesin bilginin varılabilecek da
ha ileri bir merhalesi bulunmayan son 
noktası olarak değerlendirmiştir (Hak 
Dini, VII, 4726) . Buna göre hakka'I-yaki
nin bizzat yaşanıp id rak edilen bilgi şek
linde anlaşılması mümkündür. Bu tür bir 
bilgi bütün şüpheleri ortadan kaldırır ve 
bilginin konusuna ait gerçeklik açısından 
insanı itminana kavuşturur. Zira yakini 
bilgi gerçeğin dışında bir ihtimal taşı
maz. Hak ile yakin kavramları aynı ma
naya geldiğinden hakkın yaklne izafeti 
gerçekliği pekiştirerek ifade eder. [zmir
li İsmail Hakkı da hakka'I-yakini kişinin 
bizzat içinde duyup yaşadığı bir bilgi ka
bul eder ve onu insanı gerçeğe tam anla
mıyla muttali kılan yegane vasıta olarak 
görür. İzmirli. hakikatin bilinemeyeceği
ni savunan eski septikierin bile hakka'I
yakin yoluyla edinilen bilgiyi inkar ede
mediklerini belirterek bu tür bilginin ke
sinliği hakkında filozoflar arasında bir ih
tilafın bulunmadığını ve modern psiko
loji ile felsefenin bunu teyit ettiğini söy
lemiş, ayrıca, "Hakka'I-yakin yoluyla elde 
edilen bilginin ötesinde daha kesin bir 
bilgi yoktur" önermesinde İslam düşü
nürleriyle Batılı filozofların görüş birliği 
içinde oldl:'klarını belirtmiştir (Yeni ilm-i 
Kelam, ı. 68-70) . 

SCıfılere göre hakka'l-yakin, kulun Al
lah'ta fani olması ve O'nunla yalnız ilmen 
değil hem ilim hem müşahede hem de 
hal itibariyle beka bulmasıdır. Kuşeyr'i, 
hakka'I-yakini iç müşahede yoluyla el
de edilen apaçık bilgi olarak kabul etmiş 
ve onun marifet ehline mahsus olduğu
nu belirterek bu mertebeye ulaşanlara 
"havassü'I-havas". yaptıkları i badetiere 
de kulluğun en ileri derecesi anlamında 
"ubCıdet" adını vermiştir ( er-Risale. ı. 

266). Hücv'ir'i de hakka'I-yakinin keşif ve 
müşahede ile hasıl olacağını ifade ede
rek bu mertebeye ulaşanların bütün var
lıklardan yüz çevireceğini söylemiştir 

(Keşfü 'l-maf:ıcüb, s. 626). Muhyiddin İb
nü'l-Arab'i'ye göre ise hakka'I-yakin mü
şahededen sonra uiCıhiyyeti zata nisbet 
etmektedir. Nefsini müşahede eden kişi 
rabbini de müşahede etmiş olur ve ay
ne'l-yakine ulaşır, bu kişi kabre girince 
hakka'I-yakine erer ( el-Mu' cemü 'ş-şüfi, 
s. ı 25 ı -1252). Bazı sCıfilerce ilme'I-yakln 
şeriatın zahiri. ayne'l-yakin şeriatta ih
Ias, hakka'I-yakin ise müşahede yoluyla 
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şeriatın iç yüzüne vakıf olmak diye anla
şılmıştır. 
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~ YUSUF ŞEVKi YAVUZ 

HAKKAKLIK 

Taş, maden ve 
ahşap gibi maddeler üzerine 
yazı ve şekil kazıma sanatı. 

...., 

_j 

Tarih öncesi devirlerden itibaren bü
tün medeniyetlerde en önemli sanat fa
aliyetlerinden birini hakkaklık oluştur

muştur. Arapça hakk (~) "bir şeyi di
ğerine sürtmek. kaşımak, kazımak" kö
künden türetilen terim "taş, maden. fil
dişi. ahşap gibi çeşitli sert maddeler üze
rine oyma ve kazıma yapma sanatı" an
lamını taşımaktaysa da bugün hakkak
lık denilince akla yalnız taş ve maden ka
zımacılığı (özellikle mühür) gelmektedir. 
Hakkaklık en itibarlı dönemlerini Akkad
lar başta olmak üzere Mezopotamya me
deniyetlerinde, Mısırlılar'da, Romalılar'
da, Selçuklular'da ve Osmanlılar'da geli
şen mühür sanatlarında yaşamıştır (bk 
MÜHÜR). 

Mill'i kültürlerin bir yansıması olan 
mühür hakkaklığının en önemli yanı. bu 
işe yönelenlerin toplum içindeki itibarlı 
ve güvenilir kişilerin vekalet ve tavsiyele
riyle mesleğe alınmaları idi. Çünkü yapı
lacak herhangi bir sahtekarlık devleti, 
kurum ve kuruluşları. şahısları zor du
rumda bırakabilirdi. Özellikle Osmanlı
lar'ın bu konuda gösterdikleri hassasiyet 
son derece dikkat çekicidir ve bilindiği 

kadarıyla zaman içinde herhangi bir mü
hürcülük sahtekarlığına rastlanmamış
tır. Mühür hakkakları !onca teşkilatında 
çok önemli bir yere sahiptiler. Mesleğe 
yeni giren çırakların güvenilirliklerinin 
yanında çok kabiliyetli olmaları gerekirdi. 
Mühürler basıldıkları zaman düz oku
nabilmeleri için malzemenin üzerine ters 
kazınırdı. Büyük bir ustalık isteyen bu 
ters yazı kazıma işlemi esasen zor olan 

mesleği daha da güçleştiriyordu. Çırak
lar öncelikle hat sanatını iyi öğrenmek 
mecburiyetinde idiler. Bu sanatı ya iyi bi
rer hattat olan ustalarından ya da onun 
önerdiği bir hattattan meşkederek öğ
renirlerdi. Hat meşkinden sonra çırak
lar ustalarının verdiği alıştırmaları yine 
onun tesbit ettiği malzeme üzerine ka
zımaya çalışırlardı. Hangi ustanın hangi 
malzeme üzerine hangi karakterde yazı. 
kazıdığı bi.linirdi. Bazı ustalar mühürle
rini sülüs, bazıları ta'lik, en ünlüleri ise 
müşterinin isteğine göre daha değişik 
hatlarla kazırlardı. Üç taraflı mühürlerin 
her yüzünde genellikle aynı yazı karakte
ri kullanılırdı. 

Evliya Çelebi. IV. Murad dönemi ( 1623-
1640) mühürcüleri hakkında şu bilgileri 
vermektedir: "Esnaf-ı hakkakan: 30 dük
kan, 1 os neferdir. Pirleri hakka k Abdul
lah Yümn'i'dir. Veysel Karani'nin kemer
bestesidiL Bunlar dükkaniarında aklk-i 
Seylan, firCıze ve yeşim taşı hakkederler. 
Esnaf-ı mühr-künan: Pirleri Hazret-i Os
man'dır; 80 nefer ve elli dükkandır. Bun
ların Murad Han asrındaki ileri gelen üs
tatları Mahmud Çelebi, Rıza Çelebi, Ferid 

Hakkak Mecdi Efendi 'nin hak defterinin serlevhası 

(Kuşoğlu , Dünkü Sanatımız Küllürümüz, s. 27) 


