HAKKA' i-YAKIN
ri hakkında yapılan tasnife uygun düş
memektedir. Nitekim Elmalılı Muhammed Harndi hakka'I-yakini "ilm ü iyandan geçip bilfiil içinde yaşanılan hakikat"
diye tarif etmiş, onu yakinin en son derecesi ve kesin bilginin varılabilecek daha ileri bir merhalesi bulunmayan son
noktası olarak değerlendirmiştir (Hak
Dini, VII, 4726) . Buna göre hakka'I-yakinin 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 manaya geldiğinden hakkın yaklne izafeti
gerçekliği pekiştirerek ifade eder. [zmirli İsmail Hakkı da hakka'I-yakini kişinin
bizzat içinde duyup yaşadığı bir bilgi kabul eder ve onu insanı gerçeğe tam anlamıyla muttali kılan yegane vasıta olarak
görür. İzmirli. hakikatin bilinemeyeceği
ni savunan eski septikierin bile hakka'Iyakin yoluyla edinilen bilgiyi inkar edemediklerini belirterek bu tür bilginin kesinliği hakkında filozoflar arasında bir ihtilafın bulunmadığını ve modern psikoloji ile felsefenin bunu teyit ettiğini söylemiş, 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 Allah'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 elde edilen apaçık bilgi olarak kabul etmiş
ve onun marifet ehline mahsus olduğu
nu belirterek bu mertebeye ulaşanlara
"havassü'I-havas". yaptıkları ibadetiere
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 ederek bu mertebeye ulaşanların bütün varlıklardan yüz çevireceğini söylemiştir
(Keşfü 'l-maf:ıcüb, s. 626). Muhyiddin İb
nü'l-Arab'i'ye göre ise hakka'I-yakin müşahededen sonra uiCıhiyyeti zata nisbet
etmektedir. Nefsini müşahede eden kişi
rabbini de müşahede etmiş olur ve ayne'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 ihIas, hakka'I-yakin ise müşahede yoluyla
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HAKKAKLIK
Taş, maden ve
gibi maddeler üzerine
ve şekil kazıma sanatı.

ahşap
yazı
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Tarih öncesi devirlerden itibaren bütün medeniyetlerde en önemli sanat faaliyetlerinden birini hakkaklık oluştur
muştur. Arapça hakk (~) "bir şeyi diğerine sürtmek. kaşımak, kazımak" kökünden türetilen terim "taş, maden. fildişi. ahşap gibi çeşitli sert maddeler üzerine oyma ve kazıma yapma sanatı" anlamını taşımaktaysa da bugün hakkaklık denilince akla yalnız taş ve maden kazımacılığı (özellikle mühür) gelmektedir.
Hakkaklık en itibarlı dönemlerini Akkadlar başta olmak üzere Mezopotamya medeniyetlerinde, Mısırlılar'da, Romalılar'
da, Selçuklular'da ve Osmanlılar'da gelişen 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 tavsiyeleriyle mesleğe alınmaları idi. Çünkü yapı
lacak herhangi bir sahtekarlık devleti,
kurum ve kuruluşları. şahısları zor durumda bırakabilirdi. Özellikle Osmanlı
lar'ın bu konuda gösterdikleri hassasiyet
son derece dikkat çekicidir ve bilindiği
kadarıyla zaman içinde herhangi bir mühürcülük sahtekarlığına rastlanmamış
tır. Mühür hakkakları !onca teşkilatında
çok önemli bir yere sahiptiler. Mesleğe
yeni giren çırakların güvenilirliklerinin
yanında çok kabiliyetli olma ları gerekirdi.
Mühürler basıldıkları zaman düz okunabilmeleri 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 birer 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 kazımaya çalışırlardı. Hangi ustanın hangi
malzeme üzerine hangi karakterde yazı.
kazıdığı bi.l inirdi. Bazı ustalar mühürlerini sülüs, bazıları ta'lik, en ünlüleri ise
müşterinin isteğine göre daha değişik
hatlarla kazırlardı. Üç taraflı mühürlerin
her yüzünde genellikle aynı yazı karakteri kullanılırdı.

Evliya Çelebi. IV. Murad dönemi ( 16231640) mühürcüleri hakkında şu bilgileri
vermektedir: "Esnaf-ı hakkakan: 30 dükkan, 1os neferdir. Pirleri hakka k Abdullah Yümn'i'dir. Veysel Karani'nin kemerbestesidiL Bunlar dükkaniarında aklk-i
Seylan, firCıze ve yeşim taşı hakkederler.
Esnaf-ı mühr-künan: Pirleri Hazret-i Osman'dır; 80 nefer ve elli dükkandır. Bunların Murad Han asrındaki ileri gelen üstatları Mahmud Çelebi, Rıza Çelebi, Ferid

Hakkak Mecdi Efendi'nin hak defterinin serlevhası
(Kuşoğlu ,

Dünkü

Sana tımız

Küllürümüz, s. 27)

HAKKARi
ll. Mahmud'un da mühür kazıdığı ve
bunları el altından sattırıp kazaneını yoksullara dağıttığı bilinmektedir.
Osmanlılar ' da hakkaklık zaman içinde
çok ünlü ustalar yetiştirmiştir. Hattatlar
gibi bu ustaların da hayat hikayeleri bilinmemekte. varlıkları. geride bıraktıkla
rı sanat şaheseri mühürlerin bir yerine
sıkıştırdıkları imzalarından öğrenilmek

kadar Beyazıt
eski adı Hakkaklar
Çarşısı. şimdiki adı Sahaflar Çarşısı olan
yerde toplu halde çalışan hakkaklar. kazıdıkları mühürleri sahiplerine vermeden
önce tuttukları bir deftere basarlardı.
Bununla hem kimlere mühür hazırladık
ları bilinir, hem de kaybolan mührün yerine yenisi yapılırken eskisine benzernemesine dikkat edilerek sahtekarlık önlenmiş olurdu . Bir semtte aynı adı taşı
yan iki hakkakın çalışmasına izin verilmezdi. Mühür üzerine tarih yazma ve
imza atma geleneği Osmanlılar'la başla
mıştır; ancak bazı sanatkarlar imza yerine sembolik işaretler kullanmışlar, bazı
ları da ünlü kişiler ve hanım müşterileri
için kazıdıkları mühürlere saygılarından
dolayı imza koymamışlardır. Son dönem
mühür hakkaklarının en ünlüleri Dana.
Mecdl, Sami, İ zzet, Fen ni. Fehml ve özellikle Yümnl'dir.
tedir.
Camii

Hakkakların imzaları nda n

(M. Zeki

Kuşoğlu

meydana gelen bir levha

koleksiyonu)

Çelebi nam kamillerdir ki bir mührü yüz
kuruştan beş yüz kuruşa kadar yazarlar.
Vüzera mühürlerini de bunlar kazır. Esnaf-ı mühr-künan-ı sim ve heyakil: Bunlar gümüş mühür ve tılsımat kazır başka
bir esnaftır. Aklk-i Yemeni'yi kazıyamaz
lar. Bunların milbeynlerinde üstati ar vardır ki ta'lik, nesi h, rik'a, reyhanl tılsımiarı
yazarlar. Dükkaniarı on beş , neferleri
kırktır. Pirleri Hazret-i Ukkaşe'dir" (Se-

yahatname, I, 575).
Hakkaklığın itibarlı

bir meslek olması
iki önemli sebebi vardır. Birincisi, Osmanlı devlet dairelerinde memurların
ll . Meşrutiyet'e kadar (23 Temmu z 1908)
imza atma yerine mühür basmaları. her
türlü belgenin mühürle tasdik edilmesi
ve devlet dairelerine başvuran halkın dilekçelerinde mühür kullanmak zorunda
olmasıdır. İkinci sebep, Osmanlı padişahlarının bu sanatı diğer Türk-İslam sanatları gibi himaye etmeleri ve bazıları
nın da bununla bizzat uğraşmasıdır. Evliya Çelebi Trabzon şehrinden bahsederken şöyle demektedir: "Esnaf-ı sanayi-i
meşhure-i Trabzon : Dünyada Trabzon'un
kuyumcuları gibi üstad-ı kamil zergeran
yoktur. Hatta Selim-i Evvel burada doğup alem-i sabavetinde zernişancılık ilmini tahsil etmiş ve pederleri Bayezid
Han ismine Trabzon'da sikke kazımıştır ;
hakir bu sikkeyi gördüm" (a.g.e., Il, 9 1) .
nın

Yakın

bir

geçmişe

bitişiğİndeki

Hakkaklar. üzerinde çalışacakları malzerneye göre özel kazıyıcı aletler geliştir
mişlerdir. Sertlik derecesi az olan altın.
gümüş ve sarı gibi madenler için çelik
kalemler kullanılırdı. Usta, ahşap el mengenesine sıkıştırdığı işlenınemiş mührü
bir elinde tutar, diğer elindeki çelik kalemle de yazısını hakkederdi. Sertlik derecesi daha fazla olan akik, kan taşı, firGze gibi taşlar için elmas kalemler kullanı
lırdı.

ll. Meşrutiyet 'ten itibaren memurlardan mühür kullanma mecburiyetinin kaldırılması ve özellikle harf devriminden
sonra gerek Latin harflerinin hat sanatı
na uygun olmayışı, gerekse okur yazar
oranının artarak imza atma alışkanlığı
nın yayılması sonucu mühür üzerindeki

hakkaklık sanatı devrini tamamlamış ve
hakkaklar kuyumculuk mesleği içinde yer
alan kalemkarlığa yönelmişlerdir. Bunda, ilerleyen teknolojinin getirdiği klişe
ve lastik damga mühürlerle imza kaşele
rinin de büyük etkisi olmuştur.
Mühürcülüğün dışında

olan, ancak
mühürden alan haternkari de (Ar.
hatem "mühür" ı ağırlığını hakkaklığın
teşkil ettiği bir süsleme sanatıdır. Bu tür
çalışmalarda süslenecek sathın üzerine
yazı veya motifler yine kalemle, fakat mühürdeki gibi ters olarak değil düz biçimde oyulur. Daha sonra oyulan kısırnlara
malzemenin cinsine göre onunla uyum
sağlayacak başka maddeler yerleştirilir ;
mesela bakır üzerine gümüş veya altın,
beyaz mermer üzerine renkli mermer
ve ahşap üzerine farklı renklerde ahşap
(abanoz, gül ağac ı vb .), sedef, fildişi , bağa gibi. Bu sanatın büyük bir bölümü
kakmacılığa girmektedir. Gümüş üzerine yapılan savat da bir haternkari ürünüdür (bk. KUYUMCULUK).
adını
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Dicle nehrinin kollarından olan Zap Suyu 'nun (Büyük Zap) sağ kıyısına 3 km.
uzaklıkta, deniz seviyesinden 1650 m.
yükseklikte kurulmuştur. Türkiye'de ulaşırnın en zor olduğu bir yörede bulunur.
Van'dan önce doğuya, sonra da güneye
yönelen yol, Van- Başkale arasındaki kesiminde iki önemli ve yüksek geçidi (2260
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