
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. 
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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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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 

202 

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-


