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HAKiM-BİEMRİLI..AH 
( .dılyo4 ~~' ) 

e i-Hakim-Biemrillah Ebu Ali 
e i-Mansür b. el-Aziz el-Muizz 

e i-Ubeydi ei-Fatım! 
(ö . 411/1021) 

Fatımi halifesi 
(996-1021). 

_j 

23 Reblülewel 375 (ı 3 Ağustos 985) 

tarihinde doğdu; Aziz-Billah'ın oğludur. 
Sekiz yaşında babası tarafından veliaht 
tayin edildi; onun 28 Ramazan 386'da 
(14 Ekim 996) ölümü üzerine de "imam" 
unvanı ve Hakim-Biemriilah lakabıyla ha
lifeliğe getirildi. On bir yaşından on beş 
yaşına kadar süren halifeliğinin ilk devre
si, babası Aziz'in vasiyeti gereğince Ebü'l
FütUh Bercevan'ın vaslliğinde geçti. Baş
langıçta sadece vas! olan Bercevan, dev
let yönetimini elinde tutan başvezir ve 
başkumandan Arnmar el-Kutaml'nin 
Türk askerlerince görevinden uzaklaştı
rılmasından sonra mutlak manada nü
fuz kazandı . Kısa sürede büyük bir ser
vet elde eden Bercevan, devlet işleri ve 
halifenin durumuyla ilgilenmediği gibi 
takındığı saygısız tavırlarla onun düş
manlığını celbetti. Hakim. vesayetten 
kurtulduğu 390 (1 000) yılında Bercevan' ı 

ortadan kaldırarak gerçek şahsiyetini 
gösterdi ve yaşının küçük olmasına rağ
men aşırı bir taassupla bir taraftan Ehl-i 
kitaba, diğer taraftan Sünni müslüman
lara karşı çok katı ve insafsız bir uygula
ma başlattı. 

ittifakla belirtildiğine göre Hakim sert 
mizaçlı, merhametsiz, insanları öldür
mekten zevk alan, kendisine nasihat 
edenlere zulümle karşılık veren bir kim
se idi. Söz ve davranışlarında tutarlılık 
yoktu. Bazan son derece cömert olur, 
bazan da aşırı derecede cimrileşirdi. Giy
diğ i yünlü elbiseyi yıllarca değiştirmez, 
gece ve gündüz kandil ışığında oturur. 
uzletten hoşlanırdı. Eşek üzerinde çarşı 
pazarı dolaşır, hisbe görevini bizzat yeri
ne getirir. ölçü ve tartıda hile yapanları 
şiddetle cezalandırırdı. ilmi sever diye 
bilinir, fakat alimiere eziyet ederdi; doğ
ruluk ve iyilikten yana görünür, buna 
karşılık salih kimseleri cezalandırırdı. 
Çok sayıda devlet adamını ve ulemayı öl
dürtmüştür. öte yandan emrettiği ya
hut yasakladığı hususları bir müddet 
sonra değiştirip aksini uygulatırdı. 395 
( 1 005) yılında Hz. Ebu Bekir, ömer ve 
Osman gibi sahabilere sövülmesini em
retti ve sövgü içeren ibarelerin cami, 
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mescid, cadde, sokak ve dükkan kapıla
rının üzerine yazılmasını istedi; iki yıl son
ra bu uygulamadan vazgeçti. Yine 1 005 
yılında yahudi ve hıristiyanların özel elbi
seler giyip zünnar kuşanmalarını, müs
lümanlarla aynı gemiye binmemelerini 
ve aynı harnarnda yıkanmamalarını. müs
lüman hizmetçi kullanmamalarını em
retti. 399' da ( 1 009) teravi h namazını ya
sakladı ve bu durum dokuz yıl sürdü. Ay
nı yıl Kahire'de bulunan kiliselerle Kudüs'
teki Kıyame (Sa int Sepulcre) Kilisesi'ni yağ
malatıp yıktırdı. Ertesi yıl da hıristiyan
ların bayram kutlamalarını yasakladı; 

daha sonra ise çıkardığı fermanlarla bun
ları tamamen serbest bıraktı. Şarap iç
me yasağı uzun süredir uygulanmadığı 
için içki alışkanlığını ortadan kaldırmak 
maksadıyla üzüm asmalarını söktürdü. 
Tebaasının eğlence ve zevklerini sınırla
yarak musikiyle meşgul olmayı, satranç 
oynamayı ve Nil nehri üzerinde kayıkla 
gezinmeyi, kadınların sokağa çıkmalarını 
yasakladı. ilm-i nücum ile uğraşılmasını 
menederek müneccimleri sürgüne gön
derdi. Kahire'de bulunan dükkaniarın 

gündüz kapatılıp gece açılmasını ve ay
dınlatılmasını emretti. Şiiler'in 18 Zilhic
ce'ye rastlayan Gadir-i Hum gününü kut
lamalarını yasakladı ve daha önce Muiz
Lidlnillah tarafından ezana dahil edilen 
"hayye ala hayri'I-am el" ve sabah ezanın
da okunan "es-salatü hayrun mine'n
nevm" ibarelerini 400 (1 01 O) yılında ezan
dan çıkardı. Hıristiyanları müslüman ol
maya zorladı; 404'te ise (1013) tekrar 
eski dinlerine dönmelerine izin verdi. 
Önünde yer öpülmesi adetini kaldırdı; 
buna karşılık hutbe ve yazışmalara Hz. 
Peygamber'e salatü selam yerine "es
selamü ala emlri'l-mü'minln" ibaresini 
koydurdu ve hatipler ismini andığında 
cemaatin ayağa kalkmasını emretti. Ba
zı bitkilerin yenmesini ve yetiştirilmesi
ni. kurban bayramı dışında sığır kesil
mesini yasakladı. Emir ve yasaklarını ih
lal edenleri ise en sert şekilde cezalan
dırdı. Bundan dolayı halkın yanında yük
sek rütbeli devlet memurları ve vezirler 
de ölüme mahkum ediliyordu. Bu ağır 
cezalar yüzünden Mısır ve diğer yerler
deki halk kendisinden aşırı derecede 
korkuyordu. Bir defasında Kahire çarşı
sında dolaşırken bir-kasap dükkanına gi
rerek eline bir satır alıp yanındakilerden 
birini öldürmüş ve sonra da hiçbir şey ol
mamış gibi oradan uzaklaşıp gitmişti; 
gönderdiği kefen ve defın izni gelinceye 
kadar maktülün cesedine hiç kimse yak
laşmaya cesaret edememişti. 
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388'de (998) Filistin'deki Cerrahiler'in 
reisi Müferric b. Dağfel b. Cerrah Rem
le'de bağımsızlığını ilan etti. Bunun üze
rine Ceyş b. Samsame kumandasında 
sevkedilen ordu isyanı bastırıp Müferric'i 
oradan uzaklaştırdı; Müferric daha son
ra eman diledi ve Hakim-Biemrillah'a ita
at arzetti. Vezir Ebü'I-Kasım Hüseyin b. 
Ali ei-Mağribl'nin Cerrahiler'den Hassan 
b. Müferric'e sığınması ve onu teşvik et
mesiyle Cerrahiler tekrar ayaklandılar 
(400/ 1010). Halife bu isyanı ancak bir yıl 
sonra bastırmaya muvaffak oldu. 396-
401 ( 1 006-1 O 1 O) yılları arasında Hakim 'in 
Sünniler ve gayri müslimlere karşı düş
manlık politikasını değiştirdiği ve mez
hep taassubundan uzaklaşıp bir Sünni 
gibi hareket ederek uzlaşmacı siyaset 
uyguladığı görülür. Bunun sebepleri. bü
yük bir ihtimalle bu devrede çıkan isyan
lar ve Nil'in sularının çekilmesiyle başla
yan kıtlık dolayısıyla hami arayan halkı 
kendine yaklaştırma siyasetidir. Hakim 
devrindeki isyanları Buhayre bölgesinde 
yaşayan kabilelerden Beni Kurre başlat
mıştır; en ciddi isyan ise Ebu Rekve Velid 
b. Hişam'ınkidir. Daha önce ileri gelenleri 
öldürülüp malları müsactere edildiği için 
ayaklanan Beni Kurre ve Zenate kabile
lerini kendine bağlayan Ebu Rekve, kısa 
zamanda halifenin valisini mağiQp ede
rek Berka'yı ele geçirdi; arkasından da 
üzerine gönderilen orduyu bozguna uğ
ratıp Kahire'ye yürüdü. Ancak kuman
dan Fazi b. Abdullah' ın çabasıyla kuwet
leri dağıtıldı ve kendisi 397 (1007) yılın
da Kahire'de idam edildi. Mekke Emlri 
Ebü'I-FütQh Hasan b. Ca'fer başlangıçta 
Fatımiler adına hutbe okutuyordu; fakat 
400'de (1010) Hakim-Biemrillah'ın zul
me uğrattığı ailesinin intikamını almak 
isteyen vezir Ebü'I-Kasım Hüseyin b. Ali 
ei-Mağribl'nin tahrikiyle kendini Raşid
Billah lakabıyla halife ilan etti. Daha son
ra da Remle'ye giderek Hassan b. Müfer
ric b. Cerrah'ın desteğini sağladı ve Suri
ye'nin birçok yerinde adına hutbe akut
tu. Bunu duyan Hakim-Biemrillah, çeşitli 
hediyeler ve para verip bazı vaadlerde 
bulunarak Ebü'I-FütQh'un müttefiklerini 
ondan ayırmayı başardı. Zor durumda 
kalan Ebü'I-FütQh halifeye elçi gönderip 
af diledi; halife de onu bağışiayarak tek
rar emir tayin etti. Böylece 403'te ( 1 O 12-
13) Mekke'de hutbe yeniden Hakim-Bi
emriilah adına okundu ve sikkelerde onun 
adına yer verildi (Makrlzl, Il, 288). 

405 ( 1 o 14-15) yılından itibaren Ha
kim'in anormal hareketleri artmaya baş
ladı. Hemen her gün sokaklarda dola-
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şıyor, hasta olduğu zaman da bir sedye 
üzerinde yatarak bu alışkanlığını sür
dürüyordu. 1 Muharrem 408 (30 Mayıs 
1 o 17) günü müfrit İs m am dallerinden 
Hamza b. Ali, Anuş Tegin ed-Derezl ve 
Hasan b. Haydere ei-Ferganl'nin (Ahram) 
gayretleriyle Hakim tanrı ilan edildi. 
Hamza, İran'ın Zevzen şehrinden Kahi
re'ye gelerek Hakim'in kurduğu Darül
hikme'ye devam etmiş, zeka ve başarısı 
ile kısa zamanda kendini gösterip halife
nin en yakın adamları arasına girerek 
sarayda ikamet etmeye başlamıştı. Ha
kim'in ruh yapısını çok iyi anlayan ve bir
çok kimsenin öldürülmesine sebebiyet 
veren Hamza, sonunda onun adına, muh
telif din ve felsefe sistemlerinden derle
diği ve kendisinin de içinde kutsal bir 
şahsiyet sıfatıyla yer aldığı yeni bir din 
kurdu (bk. DÜRZILİK) Bu dini yaymakta 
son derece cüretli davranan Hasan el
Ferganl, Amr b. As Camii'nde başkadı 
Ahmed b. Ebü'l-Awam'a Hakim dininin 
ahkamı ile hükmetmesi konusunda bir 
menşur verince camideki halk galeyana 
gelerek adamlarını öldürdü. Birkaç gün 
sonra da kendisi Kerhli Sünni bir Türk 
tarafından dövülerek öldürüldü. Bu kişi
nin halife tarafından idam ettirilmesine 
tepki gösteren Sünniler Ferganl'nin evini 
yağmaladılar ve hareket kısa zamanda 
bir halk ayaklanmasına dönüştü. Bunun 
üzerine halife, 41 O yılı sonlarında ( 1 020 
başları) isyanın başladığı Fustat'ı ateşe 

verdirip halkını zenci askerlere kırdırdı. 

Hakim, yanında rikabdar bulunduğu 
halde geceleri sık sık Kahire yakınların
daki Mukattam tepesine çıkar, yıldızları 
seyreder ve gecenin bir kısmını orada 
geçirirdi; tanrılığını ilan ettikten sonra 
da bu adetini sürdürdü. Fustat ayaklan
masından yaklaşık bir yıl sonra 27 Şewal 
411 ( 13 Şubat 1 021) gecesi yine aynı te
peye çıktı ve kendisine refakat eden gö
revlilere bulundukları yerde beklemele
rini söyleyerek yanlarından ayrıldı; ancak 
bundan sonra onu bir daha gören ol
madı. Tarihçilerin çoğu , Hakim-Biemril
lah'ın çılgınca hareketlerinden rahatsız
lık duyan kız kardeşi Sittülmülk tarafın
dan öldürüldüğü kanaatindedir (Yahya 
b. Said el-Antakl, s. 233-234; ibn Tağrl
berdl, IV, 185-190; Eymen Fuad Seyyid, 
s. 116). Buna göre, kardeşini uyaran fa
kat karşılığında ölümle tehdit edilen Sit
tülmülk, Kütame kabilesi şeyhlerinden 
ve ordu kumandanlarından Seyfüddevle 
Hüseyin b. Dewas ile irtibat kurup hal
kın tekrar galeyana gelme noktasında 
olduğunu, halifenin öldürülüp yerine oğ-

lu Ali'nin geçirilmesi halinde toplumun 
ve kendilerinin rahata kavuşacaklarını 

belirterek güvenilir kölelerinden ikisiyle 
anlaştı. Köleler Hakim'i öldürüp cesedini 
İbn Dewas vasıtasıyla Sittülmülk'e gön
derdiler. o da gizlice defnettirdi. Makri
zi ise Hakim-Biemrillah'ın kız kardeşi ta
rafından öldürülmediğini söylemektedir 
(el-!jıtat, ll, 253). Yerine Zahir-Lii'zazidl
nillah lakabıyla oğlu Ali getirildi. öte yan
dan Hakim taraftarları, bu kayboluşu Şla'
nın aşırı tırkalarında görülen gaybet ve 
rec'at inancı ile açıklamaya çalışarak onun 
semaya yükseldiğini, insanlar düzeldik
ten sonra geri dönüp kendilerine haki
katleri öğreteceğini iddia etmişlerdir. 

Hakim'in saltanat yılları. bütün çar
pıklıklara rağmen çeşitli mimari eserle
rin inşa edildiği ve müesseselerin kurul
duğu bir dönemdir. Hakim Camii diye 
anılan ve yapımına Aziz devrinde başlan
mış olan cami bitirilerek ibadete açılmış
tır. Nil kıyısındaki M aks mevkiinde ve Ra
şide'de bulunan camiler de bu dönemin 
diğer önemli mimari eserleridir. Amr b. 
As tarafından yaptırılan çarşının ortasın
daki caminin iman, Karafe'de çeşitli mes
cidlerin inşası, tefrişi ve mushatlarla do
natılması yine Hakim tarafından gerçek
leştirilmiştir. Astronom-astrolog İbn Yu
nus'un halifeye ithaf ederek ez-Zicü'l
lfakimi'l-kebir adını verdiği ünlü zlc de 
bu devrin ilmi çalışmalarından biridir. 
Hakim döneminde kurulan en önemli 
müessese Darülhikme veya Darülilim 
denilen akademidir. 391 (1001) yahut 
395 (1 005) yılında Sünnilik'le mücadele 
etmek ve İsmaill propagandasını geliş
tirmek amacıyla tesis edilen ve çok zen
gin bir kütüphaneye sahip olan bu ku
rumda toplanan ve yetişen daller halife
nin gönlündeki ulühiyyet arzusunu tah
rik etmişlerdir. Bu dönemde ayrıca bazı 
iktisadi ve zirai reformlar gerçekleştiril
miş, başarılı bir dış siyaset takip edilerek 
Bizans İmparatorluğu ile iyi ilişkiler ku
rulmuş, Halep ile Dımaşk kontrol altında 
tutulmuş ve Ukaylller'in hakimiyetindeki 
Musul, Entar, Medain ve Küfe'de Fatı
mller adına hutbe okunmuştur. Bu ara
da Gazneli Mahmud Zilkade 403'te (Ma
yıs 1013) Hakim-Biemrillah'a bir mektup 
göndermiş, fakat aldığı cevabi mektup
ta halifenin onu kendisine biat etmeye 
çağırması üzerine öfkelenerek mektubu 
yırtmıştır (ibnü'I-Cevzl. VII. 262). Bizans'
la kurulan iyi ilişkiler de yine Hakim- Bi
emrillah'ın davranışları yüzünden zaman 
zaman bozulmuştur. 387'de (997) Sur 
Limanı'ndaki bir Bizans donanmasının 



Fatımiler tarafından bozguna uğratılma
sından dört yı l sonra Bizans İmparator
luğu ile imzalanan on yıllık barış antlaş
ması, halifenin Kıyame Kilisesi'ni yıktır
ması üzerine ll. Basileios tarafından ge
çersiz sayılmış, Suriye ve Mısır'la olan ti
cari ilişkiler yasaklanmıştır. 

Müslüman ve gayri müslim tarihçiler 
genelde Hakim'in şahsiyeti hakkında 

olumsuz hükümler vermişlerdir. Özellik
le tanrılığın ı ilan etmesi İs lam tarihçileri
nin vereceği hükmü baştan olumsuz kıl
mış, zimmllere karşı aşırı sert davranış
ları sebebiyle de hıristiyan tarihçileri ta
rafından akli melekeleri bozuk ve sadist 
bir hükümdar olarak nitelendirilmiştir. 
Şarkiyatçılardan Dozy ve Müller'e göre 
inandıklarına taassup derecesinde bağ
lı bir diktatördür. ıvanow ise onu, hem 
Sünniler'in hem de İsmairiler'in ideal
lerini gerçekleştirmek için hıristiyanları 
baskı altına alan ve İsmaili doktrinini 
daha mükemmel hale getirmeye çalışan 
bir halife olarak tavsif eder. Öte yandan 
meşhur tabip ve tarihçi Yahya b. Said ei
Antakl, Hakim'in çılgınlığını çocukluğun
dan beri mustarip olduğu beyin rahat
sızlığına bağlamaktadır. 

BiBLiYOGRAFYA : 

Yahya b. Said el-Antaki, et-TarUJ: Corpus 
Scriptorum Christianorum Orientalium, Serip
tores Arabici (nşr. L. Cheikho v.dğr.). Beyrut 
ı909, s. ı80-234; Hamidüddin el-Kirmani, er
Risaletü'l-va'i?a {1 nefyi da'va uliıhiyyeti'l
fjakim Bi'emrillah (nşr. M. Kamil Hüseyin , /Vle
celletü Külliyyeti'l-adab, XIV/I. Kah i re ı 952, 
içinde). s. ı -29; N asır-ı Hüsrev. Sefername (tre. 
Yahya el-Haşşab), Beyrut ı983, s. ıo2; İbnü'l -

Hakimiyet-i Milliye gazetesinin ilk sayısı 

. ;1,1;1•1 1" .. " . .1_.)"..:..!:,. .JY,-_1 "J.ii ; yi 

. J..ı ~ 1 1.:...';' 1r J_,!-·.J.-1• .J;.f_l 

• )):;'J._\ ;l!.:;:ı ..Jıf-1 ..J..ı~J . ....... t~ 

J y:- \... ) .. ~::~ ....... ~ c.l; ~~l. ~ '-
( ~~,;:._. . );>::;§-c.ı.-~ı ._:ıl. j 

. •J.il· E~ J, s:..: ı.,.._... .J)I;JI r !.l}-1~ 

. \ !J) ,;_,; ~\::-,..i~\ ~_)(\ j \J:\ .. ~ı 

~)ıı.L· \' ...... :_ \i;\ .!.lJ.vJ d-~-

u:=--!1 _;.;_,; • .ı.:;))ı \.S'"u.w ..:.l:l. 

-.!X .s";\:.. .. , ._r..;IJ \ .. J ı_SJ\b-\ ,/()Ip 

~)' .._~\ o;j\..J. t• ..... (\, . ;,:_.\.>_,; .)\;> 

~~ l:~_~:f~ -;~"'~,v:;~ 
..._.,\(..;;\ )::..:\~ ~L- ~ 1 jy.!;Ji .:_ı ..\:.; ~~ h 

r '":"\ .:~}k> j(_,:. r· jl.>."I.J J.l r ._iL.... ..:..~ı... .!l} :.d-yı_S .. G(-. r )~~~ 

-~-~~..: ~\.. ...:_:_ ,)\;\ ..: (~!lı .. .hi) ~~..i.. Li\. r & .._ls"'"..:;J- J~~ tS_.UJi 

'.<'".'~- .:-_)-i.,:' , . : ~J~..ı:ı·: ... ;·;~ ..:..:.;.:.)": . -..J,fl 01~1 J_, ........ j~\i .s))j ·- ~;~-
• ;..ı..i.;- .... _l:.~ ):cl:.: ... ~J l .!.1;. -:ı .. w_.ı <:..-_~.1-.Ji 0 .-.. ~J 

,"'i::\:i..-1 .J>:Y. ~J:I •" ":\ . .:...:) \... • · .. · ..:.J. Ô ı (' 

.J.Y . ... ~~ rj~V' - ~ !(~ : ... ~U. u;;~_~->~~r-' .. :-:~ -·r "~-~--~:~c:.>:; 

Kalanisi, Taril].u Dımaşf!: (Am edroz). s. 80; İb
nü'l-Cevzi, el-/Vlunta?am, VII, 262, 297 -30ı; İbn 
Hammad es-Sanhaci, Al].baru mütaki Beni 
'Ubeyd ve slretühüm (nşr. et-Ti hamiNakara
Abdülhalim Üveysi). Riyad ı40ı/198ı , s. 94-
ı03; İbnü'l-Esir. el-Kamil, ll, ı 16-123, 314-317; 
İbn Hallikan. Vefeyat, V, 292-298; Ebü'I-Ferec, 
Tari/]. u mul].taşari 'd-düvel, Beyrut ı890, s. ı 78-
ı82; Zehebi, A'lamü'n-nübela', XV, 173- ı84; 
İbn Kesir, el-Bidaye, Xl, 3 ı 9 ; XII, 9-1 ı; İbn Hal
dün. el-'İber, IV, 56-60; Kalkaşendi. Şubf:ıu'l-a'şa, 
Kahire ı383!1963 , lll , 426-427; Makrizi, el-ljı
tat, I, 389; ll, 3-4, 3 ı, 253, 270, 277 , 282-283, 
285, 288, 34 ı -342; a.mlf .. İtti'ii?ü '1-f:ıunefa' 
(nşr. Muhammed Hi lmi), Kahire ı390/197ı, ll, 
3- ı 23; İbn Tağriberdi. en-Nücumü 'z-zahire, IV, 
ı 76-179, ı 84- ı 85, ı 86- ı 90; Himyeri, er-Rav
tü '1-mi'tar, s. 450; SüyGti, fjüsnü '1-muf:ıiiçiara, 
I, 60ı; İbn İyas . Beda'i'u'z-zühiır, Kahire ı402/ 
ı 982, I, ı 97 -2ı 1; S. de Sacy, Expose de la reli
gion des Druzes, Paris ı838, I, 247-453; M. Ab
dullah inan. el-lfakim Bi'emrillah ve esrarü 'd
da'veti'l-Fatımiyye, Kahire ı937; W. lvanow, 
The Rise of Fatimids, Calcutta ı 942, s. ı 23; C. 
Brockelmann, İslam Milletleri ve Devletleri Ta
rihi (tre. Neşet Çağatay), Ankara ı964, I, ı50; 
M. Cemaleddin Sürür, Siyasetü '1-Fa.tımiyyine'l· 

ljariciyye, Kahire ı396/1976 , s. 25-31,76,139-
14 ı, ı47-148, ı 73, ı80, 223, 226-227, 242; Ha
san İbrahim Hasan, Taril].u'd-devleti'l-Fatımiy
ye, Kahire 1981 , s. ı 64- 168; O'Leary, A Sh ort 
History of the Fatimi d Khalifate, Del hi ı 987, s. 
ı23-188; Eymen Fuad Seyyid, ed-Devletü'l-Fa
tımiyye fi /Vlışr, Kahire ı413/1992, s. 97-123; 
K. A. C. Creswell, "The Great Salients of the 
Mosque of al-mıkirn at Cairo", JRAS, IV (ı 923). 
s. 573-584; Sami N. Makarem, "al-l:lakim bi
Arnrillah 's Appointrnent of his Successors", 
al-Abhath, XXXlll, Beirut ı 970, s. 319-325; Jo
nathan M. Bloom. "The Mosque of al-Hakim 
in Cairo", /Vluqarnas, 1, London ı 983, s. ı5-36; 
E. Graefe, "Hakim Bi-Ernrillah", İA, V /1, s. 
ıo3- ıo5; M. Canard. "al-l:lakim Bi-Amr Al
lah", EF(ing.). lll, 76-82. Gl 

~ MUSTAFA Öz 

iJ.Aı> j "-:"~ } :J)~ ·-~.1.-' j ~ \.:.\ ~"" 

{:ı.. ... :)-\...- . ,;: { ~~)~-~ 

.. JI i{.;J":"" . ıS.>..i-'._~~1 .._u! '6.r. 

_ _;..;ı ;'6\..ı.; .; ; ..ı..i .... _ .. _j _,_;; ...] \ ~ \... 
E_JI ) jJ\ ' _;J '· '_..ı.;~_).; r .._.!\.-_~ , ·ı.- ı· - · \ ....; ii-,-.... -· 

~ .",,~~,-,_· )'~J ,·_,_'-·J'-.·, .. ·.··.·.'·,=- :··,".'J._{ r ._; _;'; ;) \_.\).; ..j!.\':.:._, .: ... .'hL.y_ ..:.u ..: ... J • .., ~u .~ .. - .- ,.. 

~}_:.~· j·;(-.;'·-/'jjs-)Ü"~· r ıS}_;;..I.; . _j':"~J.:I \_::>-ı'__~\.>I~ J.Jt~.s~, . 
.1. d->..:-'-- L~ \ , ' .h<i : ..;~J:~ J..: ..J) j..~L.ai ıs--1 :·.·.'J.· 

' .:.-) J,- r 0~.: ı.r·~: , r JJ.:_...:...;' -• .>."L. ) U:~ r LS"_\ .!l .;ıJ~, 
.:._,J(,~_ ro·-" r )jJÇ'" ~.; ~ :..-> u_ .. K! JJ\f . ;..ı._cj o .>ı.!.l; ....... I:"' Jt~(,~ . 
~.:ı'-'-di.,, _,,u, J"- .> -Y,\ cı; . ~" 5ı.. . .-:ı,ı,, .. 
~;; ;ı l~b ( ;; ~\':"""'""; l ;ı..:;.: __ \ '6)\..:.: Ç'" • t· 

j--4.;; j~\'J~ 4-~~ ~)1 ..:\jJ~ ~I J I ~~~~~~~~.~ ~~~it'""::ı:~. 
J--..:.U .. ..J,_It\ __ i\y_ J(~ ..ı. _r !J;.;-f , -__ı::J:.' J-:-·J~)\";;''·'f::.;.-:;ı.:_; 

r 

L 

HAKiMiYET- i MiLLiYE 

HAKİMİVET -i MİLLİYE 
(4;Lı~l>) 

1920-1935 yılları arasında 
Ankara'da yayımlanan 

siyasi gazete. 
_j 

istiklal Harbi'nin amacını. Anadolu ve 
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin ka
rarlarını millete duyurmak. halkın bu sa
vaşa desteğini sağlamak ve gelişen olay
lardan toplumu haberdar etmek üzere 
1 O Kanunusani 1336'da (1 o Ocak 1920) ya
yımlanmaya başlamıştır. Özel bir gazete 
görünümünde olmasına rağmen Hey' et-i 
Temslliyye reisi sıfatıyla Mustafa Kemal 
Paşa tarafından tasarlanmış. adı konul
muş ve yönlendirilmiştir. Bu bakımdan 
Mustafa Kemal'in daha önce ( 14 Eylül 
1919) Sivas'ta çıkarmaya başladığı İra
de-i Milliye gazetesinin bir devamı ka
bul edilebilir. İlk sorumlu yazı işleri mü
dürlüğüne yedek subay Recep Zühdü'
nün (Soyak) getirildiği Hakimiyet-i Mil
liye'ye yazı ve haber sağlama işiyle de 
Hakkı Behiç (Bayiç) görevlendirilmiştir. 

Hakimiyet-i Milliye başlığının he
men altında yer alan, "Mesleği milletin 
iradesini hakim kılmaktır" ibaresi gaze
tenin yayın politikasını açıklamaktadır. 

İlk sayının birinci sayfasını kaplayan ve 
Hey'et-i Tahrlriyye imzasını taşıyan "Ha
kimiyet-i Milliye" başlıklı yazı Mustafa 
Kemal tarafından Hakkı Behiç'e not etti
rilerek yazılmıştır. Hakimiyet-i Milli
ye'nin kimliği ve niçin çıkarıldığının açık
landığı bu yazıda gazetenin Anadolu ve 
Rumeli ile ilgili olaylar hakkında bilgi ve
receği, bu adın tesadüfen seçilmediği, 
amacının milletin hakimiyetini savun
mak olduğu ifade edilmektedir. 

Ankara Vilayet Matbaası'nın eski ve ye
tersiz tesislerinde haftada iki gün 28 x 

42 cm. boyutlarında dört sayfa olarak ya
yımlanmaya başlayan Hakimiye t-i Mil
liye, 47. sayısından itibaren ( 18 Te mm uz 
1920) haftada üç gün çıkarılmış. 100. sa
yısından sonra (22 Ocak 1921) yayımına 
iki hafta ara verilmiştir. isyan eden Çer
kez Ethem'in emrinde Arif Oruç tarafın
dan yayımlanan Eskişehir'deki Seyya
re-i Yeni Dünya gazetesinin daha mo
dern matbaası bu arada Ankara'ya taşın
mış. 6 Şubat 1921 tarihinden itibaren ga
zete bu tesislerde cumartesi dışında her 
gün çıkmaya başlamıştır. Ayrıca kadrosu 
da gen işletilerek Hüseyin Ragıp başyazar
lığa getirilmiştir. 23 Temmuz 1921'den 
itibaren her gün çıkmaya başlayan Ha
kimiyet-i Milliye 'ye Büyük Millet Mec-
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