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Makelenin I.bölümünde ( Atatürk'ün Hatay Politikası I. 1936-1937,
Sayı:34) uluslararası konjöktörü çok iyi tartan Türkiye'nin iç ve dış ka
muoyunda yürüttüğü koordineli ve kararlı politika sonucu Hatay’ın Su
riye'den koparılarak "ayrı bir varlık" olarak tescil ettirmesi ele alınmıştır.
Makalenin bu bölümünde ise, Hatay'da seçimlerin yapılarak, bağımsız
Hatay Devleti’nin kurulması ve Türkiye'ye ilhak edilmesi gene Türk ar
şivlerine dayanılarak ortaya konulmaya çalışılacaktır?

IV.SEÇÎMLERİN YAPILMASI VE
HATAY DEVLETİ’NİN KURULUŞU
a. Avrupa’daki Gelişmeler ve Hatay'da Seçimlerin Başlaması
1938 Yılı başında itibaren Avrupa'da uluslararası ilişkiler giderek ger
ginleşmeye, özellikle Almanya ve İtalya'nın barışı tehdit eden tutumları
belirginleşmeye başlamıştır. Berlin-Roma mihverinin Avrupa’da ağır
lığını gittikçe hissetirmesi, antirevizyonist devletlerin Türkiye'ye olan ih
tiyacını da artırmıştır. Bu gergin durum karşısında Fransa, Ortadoğu'nun
en güçlü devleti olan Türkiye ile ilişkilerini düzeltmek ihtiyacını duy
muştur. Dolayısı ile Avrupa’da savaş tehlikesinin yaklaşması Sancak ko
nusunda yapılan görüşmelerde Fransa'yı Türk haklarını teslime mecbur
bırakmıştır.*123 Türk Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Araş ile Fransız mes
lektaşı arasında 30 Ocak 1938'de Paris'te yapılan görüşme Avrupa'daki
gelişmelerin yarattığı hava içinde geçmiş, Araş; feshedilen anlaşma ye
rine, yeni bir Türk-Fransız Anlaşması yapabileceklerini ima etmiştir.
Diğer taraftan Türkiye'nin itirazını dikkate alan Milletler Cemiyeti Kon
seyi de 31 Ocak 1938'de seçim yönetmeliğinde gerekli düzenlemelerin ya
pılmasına karar vermiş ve Seçim Komitesi 7 Mart 1938’de gerekli dü
zenlemeleri tamamlamıştır.124125
Bu olumlu hava içinde Hatay'da 1938 Nisan'ında başlaması gereken
seçimler 3 Mayıs 1938 tarahinde Milletler Cemiyeti Secim Ko
* Makalede konu başlıkları, dipnotlar ve Ek numaralan I. makalenin devamı niteliğinde ve
rilmiştir.
** Hacettepe Üniversitesi, Atatürk tikeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü.
123 Fahir Armanoğlu, a.g.e., s. 350.
124 İsmail Soysal, a.g.m., s. 94.
125 BCA,(030.10.223.504.6) 402.140. Haşan Rıza Soyak, a.g.e., s. 64.
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misyonu’nun gözetimi altında başlamıştır.125 Anayasa'ya göre iki dereceli
olarak yapılacak olan sancak seçimlerinde 20 yaşını doldurmuş her
Hatay'lı erkek, gene Anayasa'da belirtilen cemaatlerden birine serbestçe
yazılacaktı. Ancak Hatay'daki Fransız makamları bu defa Türkler aley
hinde tavır takınıp seçim sonuçlarını etkilemeye çalışmışlardır. Daha se
çimler başlamadan harekete geçen Fransız mandater memurları Su
riye'deki Taşnak ve Hınç ak Ermenilerini birleştirerek birçok Ermeni ve
Arap'ı Hatay'a sokarak Türkler aleyhinde propağandalara baş
lamışlardır.126 Özellikle seçimlerde Türklerden yana tavır koyan Alevileri
baskı ve terör olayları ile sindirmişlerdir. Hatay dışından getirilen Arap
ve Ermeniler Sancak vatandaşı olarak kaydedilmiş, bazı Türkler seçim
komisyonunun çıkardığı güçlükler sonucu seçmen olarak kay
dedilmemiştir.127 Antakya'da Fransız istihbarat dairesi tarafından Suriye
Vatani Partisi mensuplarına 25 tabanca verilmiş, bazı Türk köyleri ba
sılmıştır. Fransız memurları Türk taraftarlarına şiddet uygulanması, se
çimlerde Türklerin asla başarılı olamayacakları, Fransız ordusunun böl
geyi terketmeyeceği yolunda propagandalar yaparak Türkleri psikolojik
baskı altına almışlardır.128 Özellikle Vatanilerin baskı ve şiddet uy
gulamalarına göz yummuşlar, hatta teşvik etmişlerdir.129130
Baskıların yanısıra, Anayasa'da bulunmamasına rağmen, seçim komisyonları bir kısım
Türk köylülerini Sünni-müslüman olarak kaydederek Türklerin seçmen
sayısı az gösterilmeye çalışılmıştır.131’ Fransız memurlarının yanısıra ta
rafsız davranması gereken Milletler Cemiyeti Seçim Komisyonu’nunda
Türkler aleyhine bazı uygulamalara girişmesi üzerine Türk-Fransız iliş
kileri tekrar gerginleşmiştir.
Hatay'da yapılan birinci derece seçimlerde meydana gelen olaylara
Türkiye'nin tepkisi bir hayli sert olmuştur. Atatürk 20 Mayıs 1938'de
Mersin'de , 24 Mayıs 1938'de Adana'da toplanan askeri birliklere sa
atlerce süren resmi geçit töreni yaptırarak Fransa'ya göz dağı vermek is
temiştir.131 Bu sırada Türkiye'nin sınıra yığdığı 30.000 kişilik kuvvetini,
Fransızların meseleyi sürüncemede bırakan politikası karşısında 1937
Türk-Fransız Antlaşması gereği Hatay'a sokmaya çalıştığını gör
mekteyiz. Nitekim Başbakan Celal Bayar, 31 Mayıs 1938'de verdiği di
rektifte, sınırdaki askeri birliklerin takviye edilerek Hatay sınırı üzerinde
harakete hazır hale getirilmesini istemiştir.132

Bir taraftan Türkiye'nin sert ve kararlı davranışı, diğer taraftan Al126 BCA, (030.10.223.505.31) 402.229.
127 BCA, (030.10.223,508.34) 402.386.
128 BCA, (030.10.223.503,17.) 402.88.
129 BCA, (030.10.223.504.52) 402.187.
130 BCA, (030.10.223.504.43) 402.177,BCA, (030.10.223.505.42.) 402.240.Bkz,Ek:14. Soyak, a.g.e., s. 644.
131 Cumhuriyet, 21,25 Mayıs 1938 , Soyak, a.g.e., s, 645-646.
132 BCA, (030.10.223.507.11) 402.31 l.Bkz. Ek: 20.
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manya'nın Avusturya'yı işgali ve Çekoslovakya'yı parçalaması sonucu
Avrupa'da giderek tehlikeli bir vaziyet alan konjöktürü dikkate alan Fran
sa, yeniden tavır değiştirmek zorunda kalmıştır.133 Sonuçta Fransa se
çimleri 6 gün durdurmuş ve Hatay'daki temsilcisi Garreau'yu azlederek
yerine Binbaşı Collet’i seçimler süresince temsilci olarak gö
revlendirilmiştir.134 6 Haziran 1938'de de Abdurrahman Melek'i Hatay Va
liliğine atamıştır.135 Abdurrahman Melek’in Fransızların teklifini kabul et
mesi, başta Tayfur Sökmen olmak üzere Hatay Türklerinin ileri gelenleri
tarafından şiddetle eleştirilmiştir. Ancak Hatay'daki Başkonsolosluğun
Abdurrahman Melek vazifeyi benim emrimle kabul etti demesinden sonra
Türkler durumu kabullenmişlerdir.136

Hatay yönetiminde yapılan değişikliklere paralel olarak 9 Haziran
1938'de seçimler tekrar başlatılmasına rağmen, sonuçlar Türkler aleyhine
gelişmeye devam etmiştir. Seçimlerin tatil edildiği dönemde dahi, Arap
tethişçiler köy köy dolaşarak Türk listelerine yazılanların veya yazılmak
isteyenlerin katledileceği ve evlerinin yağma edileceği şeklinde pro
pagandaya devam etmişler, Hoybun Cemiyeti de Suriye Vatanilerinin yar
dımı ile Türkler aleyhinde bildiri dağıtmıştır.137 Seçimlerde, gelişmeleri
günü gününe takip eden Türkiye, Hatay’da Türklerden 22 Milletvekili çı
karmayı hedeflemiş ve bunu Fransa'ya da kabul ettirmiştir.138 Halbuki 15
Haziran 1938 tarihi itibariyle Türk seçmenlerin sayısı, diğer unsurların
toplamından aşağı idi.139 Bu farkın hariçten getirilerek Hatay nüfsuna
kaydedilen Ermeni ve Araplar ile Türk listelerine kaydolması engellenen
Alevi ve bir kısım Türklerden kaynaklandığı anlaşılıyordu.140 Bu durum
karşısında Türkiye, seçimlerin ertelenerek durumun Türkler lehine dü
zeltilmesi için harekete geçmiştir. Türkiye bu amaca ulaşmak için Mil
letler Cemiyeti Seçim Komisyonu'nun Hatay'ı terketmesi ve sorunu Tür
kiye ile Fransa'nın birlikte çözmesini istemektedir.141 Bu fikri Fransa'nın
133 Armaoğlu, a.g.e., s. 277-278.
134 Tayfur Sökmen, a.g.e., s. 277-278.
135 Abdurrahman Melek, a.g.e., 49.
136 BCA (030.10.223.508.1) 402.353.BCA (030.10.224,510.17).402.462 Ayrıca Abdurrah
man Melek'İn özgeçmişi hakkında Bkz.BCA (030.10.223.507.24).402.326.
137 BCA.(030.10.223.507.17).402.318.
138 BCA,(030.10.223.505,7).402,203.
139 Aradaki farkın 5090 olduğu belirtilmektedir, BCA (030.10.223.508,12) 402.364, Bu arada
seçmen yazımı devam etmiş. Seçimler durdurulduğu zaman aradaki fark 377O'e düşmüştür. BCA
(030.10.224.510.17)402.462.
140 BCA (030.10.224.510.17)402.462.
141 Türkiye bu amaçla daha Mayıs ortalarında zemin yoklamaya başlamıştır, 14 Mayıs'ta
Hatay'da Fransız temsilcisi ile görüşen Antakya Başkonsolusu Celal Karasapan Ankara'ya gön
derdiği raporunda, Fransız temsilcisinin, seçim komisyonuna müdahalede bulunamayacağını., an
cak gerekirse seçimleri durdurup Türk ve Fransız hükümetlerinin direkt temasa geçerek bir ko
misyon teşkil edip, seçime devam edilebileceğini söylediğini kaydetmektedir. Başkonsolos
yaptığı yorumda "...bu suretle Fransızların buradaki delegeleri ağzından baklayı çıkarmış bu
lunuyor" diyerek Fransa'nın bu fikre yatkın olduğunu değerlendirmektedir, BCA
(0.30.10.223.504.46) 402,180. Ayrıca Yunus Nadi,"Hatay meselesinde muhatabımız Fransa'dır,
dost olarak veya hasım halinde" diyerek Türkiye'nin politikasını ortaya koymaktadır.
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da kabul etmesi üzerine, Türk ve Fransız Hükümetleri Milletler Cemiyeti
Seçim Komisyonu'nun çalışmalarını durdurmasını birlikte istemişler ve
komisyon 29 Haziran 1938'de Hatay'dan ayrılmıştır.142 Artık Hatay sorunu
Türkiye ile Fransa arasında ikili görüşmelerle çözülme yoluna gi
dilecektir.

b. Türkiye ile Fransa Arasında İmzalanan
Askeri ve Dostluk Antlaşması
Yukarıda da belirtildiği gibi, Fransa Avrupa'da giderek tehlikeli bir
hale gelen konjonktürü de dikkate alarak Hatay konusunda uyuşmazlığa
son vermek amacıyla Türkiye ile ikili görüşmelere razı olmuştu.

Fransa'nın politikasında meydana gelen bu yumuşamaya paralel ola
rak; Türk ve Fransız hükümetlerince Sancak'ın toprak bütünlüğünü ga
ranti altına alan 29 Mayıs 1937 Antlaşması'nın 2. ve 3. maddesine da
yanarak iki ülke askeri heyetleri 17 Haziran 1938'de Antakya'da
görüşmelere başlamışlardır. Bu görüşmelerde Orgenaral Asım Gündüz
başkanlığında bir askeri heyet görevlendirilmiş, 143 bir gün sonra bu he
yete Dışişleri Bakanlığından Elçi Cevat Açıkalın dahil edilmiştir.144
Fransa'yı ise Yakındoğu Ordusu Komutanı General Huntziger temsil et
miştir.
17 Haziran 1938 tarihinde askeri heyetler arasında başlayan gö
rüşmelerde Fransa, Hatay’a girecek Türk müdahale kuvvetinin sembolik
bir
kuvvet
olmasını,
sadece
İskenderun
mıntıkasında ko
nuşlandırılmasını ve bir taburdan ibaret olmasını istemiştir.145 Halbuki
Türkiye; topçu birliği dahil olmak üzere bölgedeki Fransız kuvvetlerinin
miktarı kadar takviyeli bir alayı Hatay'a sokmak istemekteydi. Fransız as
keri temsilicisi Türk teklifine karşı çıkmış, özellikle Türkiye'nin Hatay'a
topçu birlikleri sokmasına itiraz etmiş, sonuçta görüşmeler uzamıştır.146
Günlerce süren müzakerelerden sonra 3 Temmuz 1938 tarihinde TürkFransız Askeri Antlaşması imzalanabilmiş tir.147
Bu antlaşma ve 32 maddelik ek protokole göre, Sancak'ın toprak bü
tünlüğü, siyasi statüsü ile sükun ve asayiş 6000 kişilik bir kuvvet ta
Cumhuriyet 20 Haziran 1938, Türkiye, ikili görüşmelerle Hatay konusuna çözüm bulunması fik
rini Haziran'ın ilk haftasında Paris'te yapılan müzakerelerle Fransa'ya da kabul ettirmiştir. Cum
huriyet, 8 Haziran 1938.
142 Soysal, a.g.m., s. 95.
143 Askeri heyet üyeleri için Bkz. BCA (030.18.01.83.51.11)2/8971,Bkz.Ek:21.
144 BCA (030.18,01-83-52-11).2/8991.
145 BCA (030.10.223.508.18) 402.370.
146 Görüşmeler ve üzerinde mutabakata varılan hususlar için Bkz. BCA
(030.10.223.508.48).402.401, BCA (030.10.24.505.4.)402.417.
147 Anltlaşma metni için Bkz. BCA (030.10.224.510.9.) 402.453.
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rafından sağlanacaktı. Bu kuvvetlerin 1000'i Sancaktan geri kalan kısmı
yarı yarıya (2500-2500 olmak üzere ) Türk ve Fransız kuvvetlerinden
oluşacaktı. Hatay'ın iç ve dış güvenliğinin sağlanması için Türk ve
Fransız kuvvetleri işbirliği yapacaklardı. Ayrıca Antlaşmada Türk Kuv
vetlerinin Hatay'a gireceği günün birlikte tesbit edileceği, kuvvetlerin ge
çeceği ve konuşlandırılacağı yerlerle ilgili teknik ayrıntılar da bu
lunuyordu.

Fransızların önceki oyalama politikasına sinirlenen ve bu sebeple daha
müzakereler sırasında Hatay'a girecek birliklerin hazırlanmasının hü
kümete telkin eden Atatürk; Anlaşma haberini alır almaz, Fransa ile acele
temas edilmesini ve Türk kuvvetlerinin ertesi günü Hatay’a girmesini em
retmiştir.,4S Sonuçta Türk öncü birlikleri 4 Temmuz’da esas birlikler de 5
Temmuz 1938 'de Kurmay Albay Şükrü Kanatlı komutasında Payas ve
Hassa üzerinden Hatay topraklarına girmiştir.

Türk ordusunun Hatay'a girişi, Hatay Türkleri tarafından büyük tö
renler ve sevinç gözyaşlarıyla karşılanmış bozulan moralleri dü
zelmiştir?49 Hatta Türk ordusu, Türk olmayan unsurlar tarafından da te
zahüratla karşılanmıştır?50 Hatay meselesinin çözümünde önemli bir
dönüm noktası teşkil den bu olayı Başbakan Celal Bayar'da, Ge
nelkurmay Başkanı'na gönderdiği kutlama telgrafında siyasi hayatımızda
önemli bir merhale olarak görmektedir?55
Diğer taraftan 1938 Mayısının ortalarında Cenevre, Paris ve daha
sonra Ankara'da devam eden Türk-Fransız görüşmeleri de askeri mü
zakerelere paralel olarak devam etmiş, olumlu bir hava içinde geç
miştir?52 Bu görüşmeler sonunda da Türk Dışişleri Bakanı ile Fransa'nın
Ankara Büyükelçisi Ponsot arasında 4 Temmuz 1938'de Ankara'da TürkFransız Dostluk Anlaşması imzalanmıştır?53 Anlaşmanın imzalandığı
gün taraflar arasında ortak bir demeç ile optanlara dair bir de protokol
imzalanmıştır?54*
148 Soyak, a.g.e,, s. 640.
149 UCA (030.10.224.510,18) 402.463.BCA (030.10,224.510.21) 402.466. Cumhuriyet Ga
zetesi "Türk ordusu Hatay'a girdi" 5 Temmuz 1938, "Hatay'ın matemli kızı kara elbisesini yırtarak
dün ayyıldıza kavuştu" 6-8 Temmuz 1938, başlıklarıyla olayı duyururken karşılama töreni İle il
gili fotoğraflara geniş yer vermektedir.
150 BCA (030.10.224.510.20)402.465.
151 BCA (030,10.224.510.14) 402.458 Ek22, Türk hükümeti 29 Temmuz 1938 tarihinde ka
bul ettiği bir kararname ile Hatay'a yapılan bu harekatı, sefer mahiyetinde "mühim ve hususi
ehemmiyeti haiz harekatlardan sayarak, görevli subay ve erlere tayin bedeli ödenmesini ka
rarlaştırmıştır. BCA (030.18.01.84.71.16)2/9376.
152 Görüşmelerde anlaşmaya varılan hususlar İçin Bkz., BCA (030.10,223.505.7) 402.203.
153 Anlaşmanın metni için Bkz . Atatürk'ün Milli Dış Politikası, C.II.s.626-627.
154 Ortak demeç İçin Bkz., a.g.e., s. 628-629 Hatay'da yaşayan Suriye, Lübnan ve Türk
menşeli şahısların vatandaşlık seçme hakkı ile ilgili olarak imzalanan optanlara dair protokol için
Bkz. BCA (030.10.224.510.10) 402.454. Atatürk'ün dış Politikası. C.II.s.630-631.
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Türkiye'nin feshettiği 1930 tarihli Dostluk Anlaşmasının yerine geç
mek üzere imzalanan bu Anlaşma ve ortak demece göre, taraflar iş
lerinden birine yönelik siyasî ve İktisadî hiçbir anlaşma ve kombinozona
girmeyecekler, taraflardan biri saldırıya uğrarsa, diğer taraf saldırgana
yardımda bulunmayacaktı. Ayrıca taraflar Hatay'ın toprak bütünlüğünü
garanti altına alan 1937 Anlaşmasından dolayı kendilerine düşen yü
kümlülüklerin yerine getirilmesini gerektirecek bir durum karşısında bir
birlerine gerekli kolaylıkları göstermek için istişarede bulunacaklardı.
Diğer taraftan ortak demeçte, 29 Mayıs 1937 tarihinde kabul edilen İs
kenderun Sancağı Statüsü ve Anayasası'nın yürürlüğe girmesi ve
Hatay'da Türklerin üstünlüğü Fransa tarafından kabul edilmiş, ancak me
selenin Türkiye için toprak sorunu olmadığı teyid edilmiştir. Fransa bu
son hükümle Türk kuvvetlerinin Hatay 'a girmesini kabul etmekle beraber
Türkiye'nin Hatay’ı kendisine ilhak etmesini önlemeyi amaçlamıştır.
Fakat, gerek Hatay'la ilgili, gerekse, 1939 Türk-İngiliz -Fransız ittifak gö
rüşmeleri ve gelişen olaylar sebebiyle, bu anlaşma taraflarca onaylanamadığı için yürürlüğe girmemiş, Türkiye açısından da bağlayıcı ol
mamıştır.

c. Seçimlerin Tamamlanması ve Hatay Devleti’nin Kuruluşu
Türk-Fransız Askeri ve Siyasî Anlaşmalarının imzalanmasından
sonra, iki hükümet, Hatay'da seçimlerin Türk-Fransız otoritelerinin ortak
denetiminde tamamlanması ve işbirliğine devam edilmesi konularında
anlaşmışlardır. Bunun üzerine Türkiye, seçim işlerini Fransız Yüksek
komiseri'nin Hatay'daki temsilcisi Albay Collet ile birlikte yürütmek
üzere Cevat Açıkalın'ı fevkalade murahhas olarak Hatay'a tayin et
miştir.155 Cevat Açıkalın Hatay'a giderek 15 Temmuz 1938'de Fransız
temsilci ile resmi temaslara başlamıştır. Bu temaslarda seçimlerin dü
zenli bir şekilde yürütülebilmesi ve daha önce Türkler aleyhinde yapılan
bazı uygulamaların ortadan kaldırılması için bir takım kararlar alınmış
ve uyulamaya geçilmiştir. Bu kararlara göre, seçimleri yürütmek üzere
Türk temsilci Cevat Açıkalın., Fransız temsilci Collet, Hatay Valisi Abdurrahman Melek ve Türk Cemaati mümessili sıfatı ile (Hatay Halk Par
tisi Başkanı) Abdülgazi Türkmen'den oluşan bir seçim komisyonu (întihab-ı Ali komisyonu) kurulmuştur. Bu komisyon’a diğer cemaatlerden
de birer temsilci alınmıştır. Seçimlerde görevli özel mahkeme de 2 Türk,
1 Fransız hakim görevlendirilmiş, daha önce oluşturulan müracaat ko
miteleri ihtiyaç kalmadığı gerekçesi ile lağvedilmiş, yeni seçim büroları
açılmıştır.156 Ayrıca seçmen yazımızda daha önce yapılan haksızlıkları
ortadan kaldırmak amacıyla, baskı ve şiddet uygulanan yerlerdeki seç
men yazımlarını yenilemek, hileli kayıtları tetkik etmek ve Hatay do
155 BCA (030.10.224.511.8).402.480. Melek, a.g.e., s. 58.
156 BCA (030.10.224,511.9) 402.481.
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ğumlu olmadığı halde kaçak getirilerek kayıt edilen Ermeni ve Arapları
kayıtlardan düşmek konusunda da karar alınmıştır. Böylece Türkiye için
Hatay davasının esası demek olan seçmen kayıt işlerindeki dengesizlik
ve haksızlıkları telafi edilme yoluna gidilmiştir. Bu aradaTürkiye Ermeni
Patriği Mesrop Maroyan, İçişleri Bakanlığı ve CHP Genel Sekreterliğine
2 Temmuz 1938 tarihinde müracaat ederek Hatay’daki Ermenilerden
Türkler aleyhine çalışanları ikaz etmek amacıyla iki tane Rahib'i Hatay'a
göndermek için izin istemiştir.157
Yeni oluşturulan Seçim Komisyonu bir bildiri yayınlayarak 22 Tem
muz 1938 tarihinde Milletler Cemiyeti Seçim Komisyo'nun bıraktığı yer
den seçimlere devam edileceğini açıklamıştır. Böylece 22 Temmuz'da
başlayan seçim işlerinde Anayasa gereği 20 yaşını doldurmuş HatayTı
erkekler birinci derece seçmen olarak istedikleri cemaat listelerine ken
dilerini yazdırmaya başlamışlardır. Özellikle Hatay Halk Partisi ve Vali
Abdurrahman Melek'in verdiği rakamlar ve bilgiler ışığında; Reyhaniye
bölgesinde kayıtların tekrar yapılması, baskı ve şiddet sonucu kendilerini
Türk listelerinden başka bir listeye yazdırdıklarını beyan edenlerin (Türk
Alevi Arap vb) Türk listelerine yazılmaları, henüz kaydedilmemiş olan
ların kaydedilmesi ve Suriye’den getirilerek kayıtları yapılan Ermeni ve
Arapların listelerden silinmesi hususlarında harekete geçirilerek listelerde
Türkler lehine denge sağlanmıştır.158

1 Ağustos 1938 günü tamamlanan birinci derecede seçmen yazımına
göre, Türk cemaatine 35.847, Alevi 11.319, Ermeni 5504, Arap 1845,
Rum Ortodoks 2098 ve diğer cemaatlere 359 kişi kayıt yaptırmıştır. Se
çimlerin bu devresinde Türk listelerine 15.080 kişi daha yazılmış, kayıt
işleri herhangi bir olay meydana gelmeden tamamlanmıştır.159 Bunlardan
her 100 seçmen bir ikinci derece seçmen sayıldığından 358 Türk, 113
Alevi, 55 Ermeni, 18 Arap, 20 Rum-Ortodoks ikinci derecede seçmen ola
rak kabul edilmiştir. Bu sonuçlara göre, toplam 40 milletvekilinden her
cemaate düşen sayı da 22 Türk, 9 Alevi, 5 Ermeni, 2 Arap, 2 OrtodoksRum olarak tesbit edilmiştir.160
Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra, 20 Ağustos 1938 tarihinde
Antakya, İskenderun ve Kırıkhan kazalarında ikinci derece seçmenler ta
rafından milletvekillerinin seçileceği ilan edilmiştir. Bu sebeple Türk
Milletvekillerinin kimlerden oluşacağı konusunda çalışmalara baş
lanmıştır. Öncelikle Hatay davasına büyük hizmetler yapmış olan Tayfur
Sökmen’i kurulacak yeni devlette etkili bir görev vererek Hatay'a gön
157 BCA CHP Evrakı, B.3 sıra no: 753 konu no: 687.Bkz.Ek.24.
158 BCA (030.10.224.511.12,)402.484.
159 BCA (030.10.224.512.28) 402.53l.Bkz.Ek:25.
160 Y.a.g.bclge, Ayrıca ikinci derecede seçmen ve milletvekillerinin kazalara göre dağılımı
için bkz. BCA (030.10.224.512.32)402,537.Bkz.Ek:26.
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dermek isteyen Türkiye, Milletvekili seçtirmek istemektedir. Bu amaçla
emir verilen Cevat Açıkalın, Tayfur Sökmen'i Reyhaniye' de Ata namı ile
seçmen olarak kaydettirdiğini, ancak O'nun Sancak vatandaşı ol
madığını, gizli bir kayda dayanarak milletvekili adayı yapmanın zor ola
cağını belirtmektedir. Fakat Anayasa'nın 24. maddesine göre Başbakan
veya Bakanların Milletvekili olma şartı bulunmadığını, bu sebeple Tay
fur Sökmen’e Meclis Başkanı olmamak şartıyla, Başbakanlık ve Ba
kanlık verilebileceğini, bunu Fransız temsilciye de kabul ettirmenin daha
kolay olacağını belirtmekte ve Milletvekili listesinin bir an önce gizli ola
rak gönderilmesini istemektedir.161 Bu arada Ağustos başlarından itibaren
Türkiye'de Hatay'da milletvekili seçilecek ve hükümette görev alacak ki
şilerle ilgili çalışmalara başlamıştır.162 Bu konuda görevlendirilen Em
niyet Genel Müdürü Şükrü Sökmensüer,Cevat Açıkalın, Tayfur Sökmen,
Fethi Denli, Abdurrahman Melek, Dörtyol'da bir toplantı yapmışlardır.
Toplantıda Şükrü Sökmensüer, Hatay Devlet Başkanlığı için Atatürk’ün
Tayfur Sökmen’i teklif ettiğini belirtmiş, Abdurrahman Melek ile Tayfur
Sökmen arasındaki gerginlik giderilmiş, Hatay'da Milletvekili seçilecek
ve hükümette görev alacak kişiler konusunda görüş alışverişi ya
pılmıştır.163 Toplantıdan sonra Ankara'ya dönen Şükrü Sökmensüer, ha
zırladığı raporu İçişleri Bakanlığına sunmuş, İçişleri Bakanlığı da onay
için 10 Ağustos 1938 tarihinde Başbakanlığa arzetmiştir.

Başbakanlığa onay için sunulan bu raporda , Hatay Devlet Başkanlığı
için ilk adayın Tayfur Sökmen olduğu, şayet herhangi bir sebeple O'nun
seçilememesi durumunda kardeşi Abdullah veya İnayet Mürsel'in bu gö
reve getirilmesi teklif edilmektedir. Meclis Başkanlığı'na Abdülgani
Türkmen'in, Başbakanlığa Abdurrahman Melek'in, Bakanlıklara'da
Ahmet Faik Türkmen, Cemil Yurtman, Abdullah Fevzi, Cemal Baki ve
Kemal Alper’in getirilmesi önerilmektedir. Hatay Meclisi'nde çoğunluğu
sağlayabilmek için Devlet ve Bakanlık görevlerine getirilecek Türklerin
Milletvekili olmaması gerektiği, şayet diğer unsurlardan bakanlık görevi
verilecek birisi olursa, onun aynı zamanda Milletvekili olmasının faydalı
olacağı belirtilmektedir. Rapor'da Milletvekili adaylıkları için de iki liste
hazırlanmıştır. Bu listelerden ilk 22'si tercihen milletvekili olması is
tenilenler, ikinci 22 kişi de yedek listedir. Milletvekili listesinin ha
zırlanmasında adayların Türk olmaları ve Ankara'ya bağlı bu
lunmalarının esas alındığı vurgulanmaktadır. Diğer taraftan manda
döneminde birtakım bocalamalar geçirdikten sonra Türkiye'nin Hatay'la
yakından ilgilendiğini gören ve milli davaya sıkı sıkıya bağlanan bazı ki
şilerin de, ister Hatay’da , ister halen Türkiye'de olsun milletvekili olması
gerektiği belirtilmekte ve bunlara Suphi Bereket, Adalı Hacı Mehmet,
161 BCA (030.10.224,512.29) 402,532.
162 BCA (030.10.224.512.38) 402.538.
163 Melek, a.g.e., s. 61-62; Sökmen; a.g.e., s. 106-107.
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Ku seyri ailesinden Naci vb. kişiler örnek gösterilmektedir. Ayrıca Arap,
Ermeni ve Ortodoks Milletvekillerinin de Türk tezine yakın olan ki
şilerden seçilmesi için gayret gösterileceğine işaret edilmekte ve listenin
15 Ağustos’a kadar Cevat Açıkalın'a bildirilmesi istenilmektedir.164 So
nuçta Başbakan tarafından onaylanan liste Cevat Açıkalın'a bildirilmiş,
O'da listeleri Hatay Halk Partisi'nde yapılan bir toplatıda açıklamıştır.
Abdurrahman Melek hatıralarında milletvekili adayları arasında kendisini
Dörtyol toplantısında bildirdiği isimlerden ancak 7-8 kişinin kaldığı, eski
muhaliflerden ve Hatay'da oturmayanlardan da bazı kişilerin listeye gir
miş olduğunu, Partide eskiden beri çalışan arkadaşların bu sonucu hay
retle karşıladıklarını, ancak hiçbirinin karşı çıkmadığını belirtmekte ve
azınlık Milletvekili adaylarını da kendisinin aynı zamanda mandater yö
netimi de memnun etmiş kişilerden seçtiğini kaydetmektedir.165
Milletvekili listelerinin hazırlanmasından sonra 21 Ağustos'ta listeler
ilan edilmiş, 24 Ağustos'ta da milletvekili seçimleri yapılmıştır. Bu se
çimlerde Türk adayların toplam sayısı 22 olduğu için seçim ya
pılmaksızın hepsi seçilmiş sayılmıştır. Seçim sonuçlarına göre, An
takya'da 14 Türk, 7 Alevi, 2 Arap, 2 Ermeni, 1 Ortodoks-Rum,
Kırıkhan'da 5 Türk, 2 Ermeni olmak üzere 40 Milletvekili seçilmiştir.166
Bu sonuçlara göre, Türkiye'nin kararlı ve planlı bir şekilde olaya yak
laşması neticesinde arzu edilen sonuç alınmış, Hatay Meclisi'nde Türkler
salt çoğunluğu elde etmişlerdir.

Hatay'da seçimlerin tamamlanmasından sonra, meclisin açılması ve
devletin kuruluşu için hazırlıklar hızla tamamlanmıştır. Bu arada Cevat
Açıkalın'ın daveti üzerine 25 Ağustos 1938'de Tayfur Sökmen Hatay'a
gelmiş, Halk Partisi ve halk tarafından törenlerle karşılanmış, Fransız
temsilci Collet ile de samimi bir havada görüşme yapmıştır.167168
Tayfur
Sökmen 'in ittifakla devlet başkanlığına seçilmesi için gerekli çalışmalar
yapılmış, Meclis Başkanı ve yardımcılarının kimlerden olacağı, en
cümenlerin Türklerin çoğunluk olacak şekilde teşkili , meclisin açı
lışında söylenecek nutuklar, fark gözetilmeksizin milletvekillerine öde
necek maaşlar dahi Önceden tespit edilme yoluna gidilmiştir.l6s Ayrıca
daha meclis toplanmadan kurulacak hükümetin tamamen Türk Ba
kanlardan oluşmasına, açılış konuşmasını da Meclis Başkanı seçilecek
olan Abdülgani Türkmen'in yapmasına karar verilmiştir.169

Bütür hazırlıklar tamamlandıktan sonra, nihayet 2 Eylül 1938’de
Hatay Meclisi açılmıştır. Sancak Statüsüne göre resmi dil Türkçe ve
164 BCA (030.10.224,512.40)402.526.Bkz.Ek;27
165 Melek, a.g.e., s, 62.
166 Soysal, a.g.m., s. 97, Melek, a.g.e., s. 61-65.
167 BCA (030.10.224.513.3) 402.542, BCA (030.10.224.513.5) 402.544.
168 BCA (030.10.224.513,1) 402.542, Bkz.Ek:28, BCA (030.10.224.513.6.) 402.544.
169 BCA (030,10.224.513.10.) 402.548, BCA (030,10.224,513.12) 402.550.
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Arapça olduğu halde bütün milletvekilleri Türkçe yemin etmişlerdir. Halk
Partisi Başkam Abdülgani Türkmen Meclis Başkanlığı'na , Tayfur Sök
men de Abdurahman Melek'i hükümeti kurmakla görevlendirmiştir.1™ Abdurrahman Melek tarafından oluşturulan Bakanlar Kurulu, daha önceden
tesbit edildiği gibi, Adliye Bakanı Cemil Yurtman, Maliye ve Gümrük Ba
kanı Cemal Baki, Maarif ve Sıhhiye Bakanı Faik Türkmen, Nafia ve Zi
raat Bakanı Kemal Alpar'dan teşkil edilmişti. Bakanlarının tamamı Türklerden meydana gelen hükümetin programında Hatay Halk Partisi'nin
programınının hemen hemen aynısı idi. 6 eylül 1938'de toplanan Hatay
Meclisi hükümete güven oyu vermiş, aynı gün Milletler Cemiyeti ta
rafından hazırlanan Anayasa onaylanmış, devletin resmi adı "Hatay Dev
leti" olarak değiştirilmiş, milli marş olarak Türk İstiklal Marşı ve yeni
bayrak kanunu kabul edilmiştir.170
171 Meclis 7 Eylül 1938 tarihinde tekrar
toplanarak, hükümete geçici kanun çıkarma yetkisi vermiş ve hükümet
icraatlarına başlamıştır.172 Türkiye Cumhuriyeti de yeni kurulan Hatay
Devleti'nin acil ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için hemen 50.000 TL. öde
nek göndermiştir.173
Türkiye, gerek Milletler Cemiyeti çerçevesinde Fransa ile yürüttüğü
diplomatik mücadele ve imzaladığı anlaşmalar, gerekse devletin şe
killenmesinde Hatay'da izlediği Politika ve yaptığı çalışmalar ile
Hatay’ın Anavatan'a ilhakı yolunda önemli bir mesafe katetmiştir. Hatay
davasını kendisi için bir onur ve namus meselesi olarak telakki ederek ba
şından itibaren bizzat yönlendiren ve Türkiye'ye ilhak yolunda artık dö
nüşü olmayan bir safhaya vardıran Atatürk 10 Kasım 1938 tarihinde ebe
diyete intikal etmiştir.

V. HATAY'IN TÜRKİYE'YE İLHAKI
2 Eylül 1938 tarihinde kurulan Hatay Devleti, gerçekte her yönüyle
yapay ve geçici bir niteliğe sahipti. Bu haliyle bir yıla yakın varlığını sür
düren Hatay Devleti, 23 Haziran 1939 tarihinde hukuken ortadan kalk
mış, Türkiye’nin bir vilayeti haline gelmiştir. Bu süre zarfında, bir ta
raftan Hatay Türklerinin biran önce Türkiye’ye bağlanma arzuları
doğrultusunda yapılan siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve adli dü
zenlemelerle Türkiye ile bütünleşmesinin eşiğine gelen Hatay, diğer ta
raftan Avrupa konjoktürünün hızla değişmesine paralel olarak Fransa ile
imzalanan anlaşma ile hukuken Türkiye'ye ilhak olacaktır.
170 BCA (030.10 224.513.13) 402.550; Sökmen, a.g.e., s. 108.
171 BCA (030,10.224.513.16) 402.553, Mehmet Tekin, Tarihte Hatay ve Hatay Devleti, An
takya, 1986, s. 76-77. Kabul edilen bayrak Türk bayrağı gibi al zemin üzerine beyaz ay yıldızlı
idi, Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı'ndan farkı sadece yıldızın ortası dolu olmayıp beyaz çizgi ha
linde bulunuyordu. Soyak, a.g.e., s. 652,
172 BCA (030.10.224.513.20) 402.556.
173 BCA (030.10.224.513.25) 402.561.
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a. Türkiye-Hatay İlişkileri ve Yapılan Düzenlemeler

Hatay Devleti'nin yöneticileri kendilerini Anavatan’ın bir parçası ola
rak terakki ettikleri için Türkiye'de yürürlükte olan kanunları, Hatay Meclisi'nden bölüm bölüm geçirerek uygulamaya başlamışlardır. Kanunların
hazırlanması ve uygulanması ile devlete işlerlik kazandırılmasında Tür
kiye ile sıkı bir işbirliği yapmışlardır.
t

Özellikle Hatay Devleti'nin Suriye ve Fransa'nın etkisinden kurtaracak
idari, adli, ekonomik ve diğer konularda yeni düzenlemelere hız ve
rilmiştir. Bu çerçevede, Hatay Devleti adına vergi alınmaya baş
lanmıştır?74 20 Ekim 1938 tarihinde Suriye'nin Hatay sınırlarını ka
patması üzerine İskenderun gümrüğüne el konularak Hatay Devleti adına
vergi alınmaya başlanmıştır.174
175 Ortaya çıkan bu krizde Türkiye Hatay
Devleti'ni desteklediğini resmen ilan ederek, Türkiye sınırını açmış ve
gümrük vergilerini kaldırmıştır.176 Bundan sonra 13 Kasım 1938 ta
rihinden itibaren İskenderun limanına girecek yabancı ülke gemilerine
Hatay Bayrağı çekme mecburiyeti getirilmiştir?77 Hatay'da 29 Ekim
1938'de Cumhurbaşkanı Tayfur Sokmen'in katılması ile Cumhuriyet Bay
ramı törenleri düzenlenmiş, Suriye'nin çıkardığı güçlükler sebebi ile bir
müddet Hatay'ın posta işleri Türkiye'den yürütülmüş, daha sonra Tür
kiye'de Hatay adına pullar bastırılarak Hatay'a gönderilmiştir. Önce dev
let memurları maaşı Türk parası ile Ödenmeye başlanmış, daha sonra
Suriye parası yerine Türk parası resmen ikame edilerek Türkiye Cum
huriyeti Merkez Bankası'nın İskenderun'da bir şubesi açılmıştır. Ayrıca
Hatay vatandaşlarının Türkiye Konsolosluklarından pasaport alarak se
yahat etmeleri de sağlanmıştır. Diğer taraftan asayişi temin edecek em
niyet teşkilatı ve eğitim sahasında da gerekli düzenlemeler hızla ger
çekleştirilmiştir. 178179
Hatay'da yapılan bu faaliyetle Türkiye ile koordineli bir şekilde yü
rütülmüştür. Nitekim Hatay ile Türkiye arasındaki yakınlık ve bağlılığı
daha ziyade geliştirerek Anavatan'a ilhakına zemin hazırlamak amacıyla
Türkiye 'de de çalışmalar yapılmaktaydı. Olayların hızla gelişmesi üze
rine koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla; Dışiş
leri Bakanlığı Genel Sekreteri Numan Menemencioğlu başkanlığında bir
Hatay İstişari Heyeti ve bir de Hatay bürosu tesis edilerek çalışmalar hız
landırılmıştır?79 Sonuçta Hatay İstişari Heyeti tarafından tespit edilen
174 BCA (030.10.224.513.32)402.565.
175 BCA (030.10.224.513.53).4O2,483; Melek, a.g.e, s. 72-75,
176 BCA (030.18.1.2.85.95.8.) 2/9853; BCA, (030.10.224.514,3) 402.588; Sökmen, a.g.e.t
s. 114-115.
177 BCA, (030.10.224.514.6) 402.592.
178 Geniş bilgi İçin bkz. BCA (030,18.1.2.85.100,14).2/9963.402.37; BCA,
(030.18.1.2.85.110,4) 2/10150; Melek, a.g.e„ s. 78-79.
179 BCA (030.10.224.514,20) 402,605 Bkz.Ek:29.
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esasların yürürlüğe girmesi hususunda Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Ku
rulu tarafından bir kararname çıkarılmıştır.1*1 Bu çervevede, Türkiye’de
yürürlükte olan kanunların Hatay Devleti kanunu olarak kabul edilmesi
ile gerekli hukuki düzenlemeler tamamlanmıştır.180
181 Yapılan hukuki dü
zenlemelere paralel olarak devlet kadrolarında da gerekli değişiklikler ya
pılarak, Hatay Devleti büyük oranda Suriye ve Fransa'nın etkisinden kur
tarılmıştır.
Türkiye-Hatay Devleti ile işbirliği halinde yukarıda bahsedilen dü
zenlemeleri yaparken, hiçbir zaman Hatay'ın Anavatan'a ilhakından res
men sözetmemiştir. Ancak 1939 Mart'ında Tayfur Sökmen'in Antalya'dan
Melek'in de Gaziantep'ten milletvekili seçilerek TBMM'ne girmeleri,
Hatay'ın Türkiye'ye ilhak edilmek üzere olduğu kanaatini kuv
vetlendirmiştir.182

Diğer taraftan Hatay davasının kazanılmasında büyük bir role sahip
olan Hatay Halk Partisi, devletin kurulmasından sonra faaliyetlerini dur
durmuştur. Türkiye'ye ilhak yolunda Hatay halkını sosyal ve kültürel
yönden de kazanmak amacı ile Hatay'da CHP ve Halkevleri teş
kilatlarının etüdlerini yaparak, tekrar kurmak ve faaliyetlerini hız
landırmak için Tekirdağ milletvekili Rahmi Apak 11 Şubat 1939 tarihinde
görevlendirilmiştir.183 Hatay'a giden Rahmi Apak, CHP Genel Sek
reterliğine 20 Şubat 1939 tarihinde yazdığı raporda; Fransızların Su
riye'de bir Alevi, bir Ermeni ve hatta bir Kürt bağımsız camiası yaratmak
konusundaki temayülleri dikkate alınarak kurulacak Parti ve Halk
evlerinin Hatay'daki Türklerin dışındaki unsurları da kazanmak için ça
lışmalarının faydalı olacağı bildirmektedir.184 Nitekim Mart 1939 ta
rihinde Antakya merkezinde bir teşebbüs komitesi kuran Rahmi Apak;
başta İskenderun, Kırıkhan ve Reyhaniye olmak üzere kazalarda parti ve
Halkevlerini kurarak, köy ve mahalle ocaklarının teşkil edilmesine baş
lamıştır. Teşkilatlanma esnasında halka en küçük bir mali yükün ge
tirilmemesi için Ankara'dan para isteyen Apak'a masraflar için 5.000 TL.

180 BCA (030.18.01.86.15.10.) 2/10436 Bkz.Ek:30.
181 Melek a.g.e., s. 77-78.
182 Melek, TBMM'nde yemin ettikten sonra Hatay'a döndüğü zaman gazeticilere "Türkiye’de
başta Cumhurreisi oldukları halde bütün Türk milletinin Hatay hakkında gösterdikleri alaka o de
rece büyüktür ki Türkiye ve Hatay tek bir kalp olarak çarpmaktadır." şeklinde verdiği beyanatın
gerek Hatay'da gerek dışarda ilhak kararı arefesinde olunduğu şeklinde yorumlandığını be
lirtmektedir. Melek, a.g.e., s. 81.
183 BCA, CHP Evrakı, B3 sıra No: 753, konu No: 687. Cevat Açıkalın'a yazılanll Şubat
1939 tarihli yazı.
184 Apak, Hatay'da 20-25 bin Ermeni ve 15-20 bin Arap olmak üzere 50 bin kadar Türk ideo
lojisi dışında sayılabilecek bir kitle olduğunu belirtmektedir. BCA, CHP Evrakı, B.3 Sıra
No:753, Konu No: 687. Rahmi Apak'ın CHP Genel Sekreterliğine yazdığı 20 Şubat 1939 tarihli
yazı.
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gönderilmiştir.183 Rahmi Apak, gönderilen para ile Hatay Devleti yet
kilileri ve Türkiye Fevkalade Murahhası Cevat Açıkalın ile işbirliği ha
linde Parti ve Halkevlerinin teşkilatlanmalarını tamamlar. Ayrıca Hatay
davası uğrunda şehit düşenlerin aileleri ile Türk İnkılâplarını Hatay'da
yayan kişilere maddi yardımda bulunur. Diğer taraftan halkı aydınlatmak
amacı ile Hatay'da yayınlanmakta olan Türkçe Yenigün, Hatay, Karagöz
ile Arapça Ahdi Cedid ve Enba-i Hatay gazetelerinin bütün masrafları
karşılanır.185
186
Hatay'da açılan Halkevlerinde faal bir şekilde çalışarak Alevilik,
Kürtçülük ve Ermenilik propagandasına karşı halkı kazanabilecek ye
tişmiş elemanın Hatay'da yeterli sayıda bulunmaması sebebiyle, An
kara'ya müracaat eden Rahmi Apak; Türkiyede'ki Halkevlerinde dil, tem
sil, sosyal yardım ve köycülük kolllarında yetişmiş idealist 25 kadar
kadın ve erkek öğretmenin Hatay'da görevlendirilmesini de is
temektedir.187 İstenilen öğretmenlerin Hatay'a gönderilmesi ile güçlenen
Halkevleri özellikle Alevileri kazanmak amacıyla faaliyetlerini yo
ğunlaştırmıştır.

Hatay içinde yürüttüğü faaliyetlerin yanısıra Suriye hakkında bir fikir
elde etmek amacıyla Şam ve Beyrut bölgelerine bir seyahat yapan Rahmi
Apak, Ankara'ya gönderdiği raporunda; Türkiye'nin Hatay'daki yüksek
başarısından sonra Lazkiye, Trablusşam ve Şam'da Türkiye ve Türk
lüğün nüfuzunun çok yükselmiş olduğunu vurgulamaktadır. Fransa'nın
bu nüfuzu Ankara'nın dikkatini çekmeden kırmaya çalıştığını, bu amaçla
Suriye'deki Fransızca matbuatta Türklüğe hakaret edici ve küçük dü
şürücü yayınlar yapıldığını belirtmektedir. Arap dünyası içinde Fransızlar tarafından Türklük aleyhinde yapılan propagandalara karşı koymak
amacıyla Antakya Başkonsolosu Fethi Denli tarafından Hatay Ajansı adı
altında bir propaganda mekanizması kurulduğunu, bu ajansın des
teklenerek güçlendirilmesinin faydalı olacağını belirtmektedir. Ayrıca
Hatay Ajansı'nın sahibi M. Balkır (Münir Eşref) tarafından propaganda
amacıyla yayınlanmış olan Arapça "Hayat Eddevletül Müstakile" adlı
eserden 300 kadar satın alınarak Lazkiye ve Trablusşam'da dağıtılmasını
da teklif etmektedir.188 CHP Genel Sekreterliği tarafından, Cevat Açıkalın
vasıtasıyla Rahmi Apak'a gönderilen talimatta adıgeçen kitaptan satın alı
narak dağıtılması ve Hatay Ajansı'nın desteklenmesinin uygun olacağı
bildirilmiştir.189
185 BCA, CHP Evrakı, B.3 Sıra No:753 KonuNo: 687.27 Mart 1939 tarihinde Rahmi Apak
tarafından CHP Genel Sekreterliğine, 18 Mart 1939 tarihinde ise CHP Genel Sekreterliğinin 5.000
TL, gönderildiğini bildiren yazısı.
186 BCA,CHP Evrakı B.3 Sıra No: 753 Konu No: 687 Rahmi Apak'ın 15 mart 1939 tarihli
CHP Genel Sekreterliğine yazısı.
187 BCA,CHPEvrakı, B.3.Sıra No: 753, Konu No: 687 Bkz.Ek: 31, 32.
188 Rapor ekinde verilen kitabın kısa tercümesinde; Eser'in bugünkü Hatay Devletini tanıtan,
bu bölgenin Suriye'den ziyade Türkiye'nin bir parçası olduğunu istismarcı Fransızların yön
lendirilmesi ile Suriyelilerin düştüğü hatalı yolu ortaya koyan faydalı bir kitap olduğu be
lirtilmektedir. Rapor ekinde ayrıca Suriye ve Beyrut'ta yayınlanan Fransızca Gazetelerin Türklük
aleyhine yayınlarından örnekler verilmektedir. Bkz. BCA CHP, B.3, Sıra No:753, Konu No: 687.
Rahmi Apak'ın 4 mart 1939 tarihli CHP Genel Sekreterliğine gönderdiği rapor, Ek: 33.
189 BCA CHP Evrakı, B.3 Sıra No: 753, Konu: 687, CHP Genel Sekreterliğinin 18 Mart
1939 tarihli yazısı.
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Rahmi Apak; Ankara'ya gönderdiği 10 Mart 1939 tarihli bir diğer ra
porunda ise; Fransa'nın biri Cezire'de diğeri de Lazkiye'de olmak üzere
Suriye'den ayrı iki bağımsız (Hıristiyan ve Alevi) topluluk yaratmak için
çalıştığını, Türk sınırı yakınındaki bu olayları içinden takip edebilmek
için Lazkiye ve Cezire'de Milli Emniyetin (şayet yoksa) esaslı faaliyete
geçmesini bu iki bölgede birer konsolosluk tesis edilmesinin de çok fay
dalı olacağını belirtmektedir. Ayrıca İskenderun ve Antakya'da bulunan
iki konsolosluğun Hatay'ın Anavatan'a ilhakı hususundaki dü
şüncelerimize uygun düşmediğini de vurgulayan Apak, açıkça belirtmemekle beraber bu Konsoloslukların Lazkiye ve Cezire'ye kay
dırılmasından yana olduğu anlaşılmaktadır.190191

Türkiye henüz Fransa ile Hatay'ın ilhakı hususunda bir anlaşmaya var
madan, Avrupa'daki gelişmeler çerçevesinde Fransa'nın buna razı olmak
zorunda kalacağı kanaatiyle bütün hazırlıklarını tamamlamıştır. Bu ha
zırlıkların çarpıcı örneklerinden biri de daha 10 Nisan 1939 tarihinde
Başbakan'ın emri üzerine, Hatay'ın Anavatan'a katılması durumunda bu
radan TBMM'ne seçilecek milletvekillerinin tesbit çalışmalarına baş
lanmasıdır. Rahmi Apak,Başbakan Refik Saydam ve CHP Genel Sek
reterliğine yazdığı raporlarda; Hatay'ın nüfus itibarıyla 7 milletvekili
çıkarabileceğini belirterek 7 asil, 7 yedek aday önermektedir. Ayrıca,
Hatay'ın Anavatan'a katıldığı takdirde hem burayı iyi bilen hemde komşu
Suriye 'deki faaliyetleri iyi kavramış olan Antakya Başkonsolosu Fethi
Denli’nin Hatay Valisi yapılması, Milli Mücadele hareketi'nin bir devamı
olan Hatay davasında çalışmış olanların birer "İstiklal Madalyası" ile tal
tif edilmesinin de çok faydalı olacağını vurgulamaktadır.

Bağımsız Hatay Devleti'nin kurulmasından itibaren Türkiye ile koordineli bir şekilde yürütülen faaliyetler ve yapılan düzenlemelerle Hatay,
adeta Türkiye'nin bir parçası haline gelmiş, sadece bu durumu resmen
Fransa'ya kabul ettirmek kalmıştı.
b. 1939 Türk-Fransız Antlaşması ve Hatay'ın Türkiye'ye İlhakı
Bağımsız Hatay Devleti'nin kurulması. Türkiye açısından Hatay me
selesini büyük ölçüde bir çözüme bağlamıştı. Fransa'nın Suriye'ye ba
ğımsızlık vaad eden 1936 tarihli Anlaşmanın uygulanmasını askıya al
ması sebebiyle, Hatay'ın geleceğinin Suriye’ye bağlı tutulması için de bir
sebep kalmamıştı. Bu sonuca Fransa'nın razı olmasının zeminini de Av
rupa’daki gelişmeler hazırlayacaktır.

Nitekim, Avrupa'daki gelişmeler çerçevesinde Fransa, Türkiye ile
190 BCA CHP Evrakı, B.3. SıraNo:753, Konu: 687, Bkz.Ek:34.
191 BCA CHP Evrakı, B.3.Sıra No;753, Konu:687, Rahmi Apak'ın 10 Nisan 1939 tarihli
Başbakan Refik Saydam ile CHP Genel Sekreterliğine yazdığı iki ayrı yazı. Ayrıca teklif ettiği
Milletvekilleri için Bkz,, Ek: 35.
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Doğu Akdeniz'de ve Balkanlar'da bir dayanışma aramıştı. Daha 4 Tem
muz 1938 Anlaşmasının yapılması esnasında bunu hissettirmiş, Eylül
1938'de de Türkiye'ye resmen anlaşma teklif etmiştir.192 Ancak Fran
sa'nın Avrupa'da giderek sıkıştığını gören Türkiye, Hatay meselesini is
tediği gibi halletmeden Fransa'ya karşı yükümlülük altına girmeyi dü
şünmemiş, Hatay meselesinin halledilmesini ön şart olarak ileri
sürmüştür.193
Bu arada 4 Kasım 1938 tarihinden itibaren Hatay Devleti'nin sı
nırlarını tespit etmek amacıyla kurulan Milletler Cemiyeti Sınır Ko
misyonu çalışmalara başlamıştır.194 Bu çalışmalar devam ederken Hatay
konusunda insiyatifi Türkiye'nin ele aldığını gören Suriye, Hatay'ın Tür
kiye ile Suriye arasında paylaşılması için girişimde bulunmuştur. Ni
tekim Suriye Devleti adına Atatürk'ün cenaze törenine katılan Emir Adil
Aslan bu düşüncesini Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu'na açmıştır. Sa
raçoğlu ona verdiği cevapta; Suriye'nin Hatay sınırları dışında kalan üç
Türk Nahiyesi'ni (Bayır, Bucak ve Hazine Nahiyelerini) Türkiye'ye bı
rakması karşılığında, Hatay sınırlarında Suriye lehinde bazı değişikler
yapılabileceğini bildirmiştir. Ancak bu teklifi Suriye'nin kabul etmemesi
üzerine herhangi bir uzlaşma sağlanamamıştır.195

Hatay konusunda Türkiye'ye karşı giderek sıkışan Fransa son bir ma
nevra ile Hatay'ın Türkiye'ye ilhakını önlemek amacıyla Batılı ülkeleri
yanına almaya çalışmıştır. Bu amaçla yaptığı propaganda da ; Tür
kiye'nin Hatay'dan başka Suriye’nin önemli petrol bölgelerinden Cezire’yi
de ele geçirmek amacında olduğunu, Türkiye'nin bu girişimi Almanya’nın
arzusu üzerine yaptığını ileri sürmüştür. Batılı Petrol Şirketlerinin iş
yaptığı bir bölgeye Türkiye'nin göz dikmesi doğal olarak Batıkları Tür
kiye'ye karşı getirebilirdi.196 Fransa'nın bu propagandasına karşı, Türk
Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu, "Türkiye'nin Hatay'dan başka Su
riye'nin hiçbir yerinde gözü yoktur" diyerek bu iddiaları yalanlamıştır.197
Fransa 1939 yılı başından itibaren Suriye'de manda rejiminin daha sü
receğini göz önünde tutarak Hatay'ın ona bağlı ve mahkum tutulmaması
gerçeğini anlamaya başlamıştır. Nitekim 1939 yılında Fransa'nın Ankara
Büyükelçisi olan Massigli Paris'e yolladığı raporlarda; Türk yö
neticilerinden Hatay konusunda esneklik beklenemeyeceğini, Atatürk’ün
başlattığı bu davada İnönü'nün gerilemesinin söz konusu olmadığını be
192 İsmail Soysal, "1939 TÜrk-îngiliz-Fransız İttifakı", Belleten, C.XLVI, Sayı: 182, (Nisan
1982) s. 371; Montreux ve Savaş Öncesi Yıllan, s. 188.
193 Montreux ve Savaş Öncesi Yıllan, s. 189.
194 BCA, (030.10.224.514.1).402.586, Melek, a.g.e., s. 83.
195 Soysal, a.g.m., s. 99.
196 Könİ, a.g.m., s, 539.
197 Soysal, a.g.m., s. 99.
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lirterek karşılığını almak şartıyla Hatay'ın Türkiye'ye ilhakına Suriye'nin
karşı çıkacağını bu sebeple sadece sınır düzeltmeleri yapılabileceğini
bildirmiştir.19H Daha sonra biraz daha esneklik gösteren Fransa Hükümeti
Tiirk-Fransız ittifakının önemini daha iyi anlayarak Akdeniz Bölgesi'nde
Fransa ile bir ittifak karşılığında Hatay’ın bir bölümünün Türkiye'ye bı
rakılmasını kabul etmiş, bu çerçevede Saraçoğlu ile görüşmelere baş
lanması için Massigli'ye talimat vermiştir. Fakat yapılan görüşmelerde
Saraçoğlu Hatay'dan Suriye'ye toprak verilmesine karşı çıkarak sorunun
biran önce kesin olarak çözülmesini istemiştir.198
199
Türkiye ile Fransa arasında bu görüşmeler devam ederken, 15 Mart
1939'da Almanya'nın Çekoslovakya'yı, İtalya'nın da 7 nisan 1939'da Ar
navutluğu işgal etmesi ile Avrupa konjoktürü hızla değişmiş, II. Dünya
Savaşı'nın eşiğine gelinmiştir. Bu şartlar altında Fransa Türkiye’nin
Hatay konusundaki isteklerini kabul etmek zorunda kalacaktır. Nitekim
İtalya'nın Arnavutluğu işgali ile başlayan Türk-İngiliz ittifak gö
rüşmelerine Fransa'da katılmak istemiş, fakat Türkiye, Hatay meselesi
halledilmedikçe Fransa'nın katılmasına razı olmamış, sadece gelişmeler
konusunda Fransa'ya bilgi verilmiştir. Türk-İngiliz görüşmeleri sonunda
1939 Türk-İngiliz-Fransız ittifakına temel teşkil edecek olan ortak demeç
12 Mayıs 1939'da açıklanmıştır.2”0 Ortak demeç ile ilan edilen Türkİngiliz ittifakının üçlü olmasını isteyen Fransa, Türkiye'nin Hatay ko
nusundaki isteklerini kabul etmek zorunda kalmıştır. Bunun üzerine 23
Haziran 1939 tarihinde Türkiye ile Fransa arasında, Paris'te Türk-İngiliz
ortak demecinin aynısı201, aynı gün Ankara'da da Hatay'ın Türkiye'ye bı
rakılmasına ilişkin anlaşma imzalanmıştır.2”2
Bu anlaşma ile , Milletler Cemiyeti sınır komisyonunun 19 Mayıs
1939 tarihinde belirlediği Hatay Devleti sınırları Türkiye-Suriye sınırı
olarak kabul edilmiştir. Ayrıca Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne
saygı gösterecek, içişlerine karışmayacaktı. Fransız askerleri de bir ay
içinde Hatay'ı terkedecek, Hatay Devleti vatandaşları, ülke değişikliği
sebebiyle uyrukluk seçme hakkına sahip olacaktı.

Anlaşmanın imzalandığı gün Hatay Devleti Meclisi de Türkiye'ye
ilhak kararı alarak Hatay Devleti'ne son vermiş ve yönetim Türkiye Fev
kalade Komiseri Cevat Açıkalın'a devredilmiştir.203 Fransız askerlerinin
Hatay'ı terketmelerine paralel olarak daha önce içişleri Bakanlığı'nın tek
lifi üzerine başlayan komisyon çalışmaları204 sonucunda 7 Temmuz 1939
198 Geniş bilgi için bkz., Soysal, a.g.m., s. 100.
199 Soysal, a.g.m., s. 100-101.
200 Metin için Bkz. Ayın Tarihi, (Mayıs 1939) No: 66, s. 215-216.
201 Ayın Tarihi, (Haziran 1939) No: 67, s. 89-90.
202 Antlaşmanın ve Ek Protokollerin Metni için bkz, Düstur III. Tertip, C.20, s. 1530-1539,
Sosyal, a.g.e., s. 573-581.
203 Melek, a.g.e., s. 84; Sökmen, a.g.e., s. 117.
204 BCA (030.10.225.515.18) 402,623.
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tarihinde çıkarılan "Hatay Vilayeti Kurulmasına Dair Kanun" ile merkezi
Antakya olmak üzere Hatay Vilayeti kurulmuştur.205 18 Temmuz 1939 ta
rihinde Hatay'ın ilk valisi olarak Hatay Egemenlik Cemiyeti Genel Sek
reteri ve Emniyet Genel Müdürü olan Şükrü Sökmensüer görevine baş
lamıştır. Daha sonra Türk-Fransız Anlaşması ve Ek Protokolleri gereği
Hatay'daki Fransız hak ve malları Türkiye tarafından satın alınmıştır. 206
Hatay davasında mücadele ederek şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanarak onure edilmişlerdir.207

Hatay konusunda yapılan anlaşmaya göre, Hatay halkından is
teyenlerin altı ay içinde Suriye ve Lübnan vatandaşı olabilme hakkı ve
rilmiştir. Türk yetkililerin Hatay'da kalacakların bütün Türk va
tandaşlarının faydalandığı her türlü haklardan istifade edeceklerini
açıklamalarına rağmen, Beylan, İskenderun, Kırıkhan ve Antakya 'da bir
çok Ermeni, Suriye ve Lübnan 'a göçetmiştir. Ermeni göçünde, Türklerin
kendilerine kötü muamele edecekleri yolundaki propagandalar, Taşnak
mensuplarının baskıları ve askerlik gibi bir takım yükümlülüklerden ka
çınmaları rol oynamıştır.208209
Bu sırada Hatay'ı terkeden Ermeni sayısı ko
nusunda Türk kaynaklarında kesin bir rakam verilmemektedir. Weisband,
ise 14.000 Ermeni’nin göçettiğini belirtmektedir.200 Vatandaşlık seçme
hakkı kullanarak Suriye ve Lübnan'a yapılan göçlerden sonra Hatay Vilayeti'nin nüfusunun yaklaşık 210.000 kişi civarında kaldığı tahmin edil
mektedir.
Boylece Hatay meselesi., dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün
Başbakan Refik Saydam'a gönderdiği kutlama telgrafında vurguladığı
gibi; "Milletlerarası sulh ve emniyet teminatını, milli şeref ve menfaatle
birleştirmek gibi sağlam bir siyaset sayesinde"210 gerek Hatay Türkleri,
gerekse Türkiye'nin istediği şekilde sonuçlandırılmıştır.

c. Hatay'ın Türkiye'ye Katılmasına Suriye'nin Tepkisi
Hatay'ın Türkiye'ye ilhakına ilk ve en önemli tepki haliyle Suriye'den
gelmiştir. Türk-Fransız Anlaşması'ndan hemen sonra Suriye Partileri
olan Kitle-i Vataniye, Şehbender, Usbetül Amelül Kavmi ve El Şebibetül
Amelül Kavmi ve El Şebibetül Vataniye Partileri gerek yayınladıkları be
yannamelerle gerekse, yayın organlarında verdikleri demeç ve Milletler
205 Resmi Gazete, 11 Temmuz 1939, Kanun No: 3711.
206 BCA, (030.18.01.91.59.18), 2/13758; Tunçay, a.g.m., s. 267.
207 BCA, CHP Evrakı, B.3. Sıra No; 753, Konu No: 687 Bkz. Ek: 36.
208 BCA, (030.10.225.515.25), 402.632; BCA CHP Evrakı, B.3. Sıra No: 753, Konu No:
687. Rahmi Apak'ın 13 Temmuz 1939 tarihli CHP Genel Sekreterliği'ne gönderdiği rapor.
209 Weisband, a.g.m., s. 208.
210 BCA, (030.10.225.515.19)402 .624.
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Cemiyeti'ne çektikleri telgraflarla Hatay'ın Türkiye'ye katılmasını pro
testo etmişlerdir.211 Suriye Meclis’i de Anlaşmayı red ve protesto ederek,
Meclis Başkanı vasıtasıyla Fransa ve Milletler Cemiyeti Konseyi’ne birer
telgraf göndermiş yapılan anlaşmanın onaylanmasını talep etmiştir.212
Bu arada Hatay'ın Türkiye'ye ilhakı üzerine özellikle Ermeniler de,
Hatay'da kalan Arapları Türkler aleyhine kışkırtmaya çalışmışlar ve
Fransa'yı da protesto etmişlerdir.213 İtalyan Hükümetide 10 Temmuz 1939
tarihinde Fransa’ya verdiği notada 1920 San Remo Konferansı Dev
letlerinden biri olarak, kendisinin görüş ve onayı alınmadan yapılan bu
anlaşmanın Manda 'nın amacına ters düştüğünü ileri sürerek pretesto et
miştir. Fransa bu notaya verdiği cevapta, Anlaşmanın, 1921 Ankara Anlaşması'nın kaçınılmaz bir sonucu olduğunu belirterek, Hatay'ın Tür
kiye'ye geri verilmesinin Türkiye-Suriye ilişkilerinin iyileşmesine
yarayacağını bildirmiştir.214

Suriye, anlaşmaya gösterdiği ilk tepkiden sonra, bağımsızlığını ka
zandığı 1944 yılında Şam’daki yabancı misyona gönderdiği bir genelgenota da; Suriye Hükümetinin, Fransa'nın Suriye adına yaptığı ulus
lararası ve ikili anlaşmalara saygılı olduğunu bildirmiş, dolaylı olarak
1939 Anlaşması'nı da tanımıştır. 215 Suriye'nin politika değişikliği üze
rine, Türkiye, 1946 yılında Suriye'yi tanıyarak Şam'da bir Büyükelçilik
açmıştır.216
Ancak Suriye, 1950'den itibaren Hatay konusunu tekrar gündeme ge
tirmeye başlamıştır. Bundan sonra Suriye yönetimi Hatay'ı daha çok iç
politika malzemesi yaparak "Hatay'ın Suriye'den zorla alındığı" yolunda
propagandalara başlamış, Hatay'ı Suriye içinde gösteren haritalar ya
yınlamış ve Türkiye-Suriye sınırını tanıma anlamına gelebilecek tüm
davranışlardan kaçınmıştır.217 Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Projesine
başlamasına paralel olarak su meselesini de bahane eden Suriye, PKK
terör örgütüne barınma, eğitim ve silah sağlama açısından yoğun bir şe
kilde destek vermeye ve başta Yunanistan olmak üzere Türkiye'ye düş
manlık besleyen ülkelerle işbirliğine yönelmiştir.

211 BCA, (030.10.225.515.22) 402.627, Bkz.Ek;37.
212 Y, a.g. Belge.
213 BCA (030.10.225.515.25) 402.632.
214 Soysal, a.g.m., s. 104.
215 Soysal, a.g.m., s. 104.
216 Abdülahat Akşin, Atatürk'ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasi, C. 2, İstanbul 1966,
s.91.
217 Harita için Bkz. Ek:38.
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SONUÇ
Hatay, Misak-ı Milli sınırları içinde kabul edilmesine rağmen, Milli
Mücadele döneminin olağanüstü şartları içinde Fransa ile savaşın dur
durulması pahasına imzalanan Ankara İtilafnamesi ile milli sınırlar dı
şında bırakılmak zorunda kalınmıştır. Ancak, TBMM Hükümeti, Hatay
Türkleri'nin menfaatlerini koruyacak ve bölgeye özerklik verilmesi için
gerekli zemini hazırlayacak özel hüküm koydurmayı ihmal etmemiştir.
Bu hüküm, bölgedeki Türklerin benliklerini koruyup Türkiye ile bağlarım
güçlendirmelerinde ve ileride Hatay'ın Anavatan'a tekrar kavuşmasında,
Türkiye'nin elinde önemli bir dayanak noktası teşkil etmiştir.
Türkiye, bağımsızlığına kavuştuktan sonra, Hatay meselesini ön plana
çıkarmak için iç ve dış sorunların halledilmesini ve Avrupa'da siyasal
konjoktürün elverişli bir duruma gelmesini beklemiştir. Nitekim, Av
rupa'da siyasi konjoktürün elverişli duruma geldiğini gören Türkiye,
Fransa'nın Suriye'ye bağımsızlık vermeye hazırlandığı bir sırada, Hatay
konusunu iç ve dış kamuoyunda planlı bir şekilde gündeme getirmiştir.
Artık Hatay, iç ve dış kamuoyunda yürütülen propaganda ile 1936 Son
baharından itibaren Türkiye'nin en önemli davası haline gelmiştir.

Türkiye, Montreux'de kazandığı uluslararası hukuk yoluyla hak arama
ve elde etme tecrübesini Hatay konusunda da çok iyi değerlendirmiş,
önce Hatay'a bağımsızlık verilip Suriye'den koparılması, daha sonra Ana
vatana ilhak edilmesi şeklinde cereyan eden iki aşamalı bir strateji iz
lemiştir. Nitekim, Hatay sorununa toprak isteyerek değil, Suriye'ye ta
nınacağı gibi Hatay bölgesi için de bağımsızlık isteyerek işe
başlamıştır. Milletler Cemiyeti çerçevesinde varılan uzlaşma sonucu im
zalanan 1937 Anlaşması ile Hatay'ın "ayrı bir varlık" olduğu kabul edil
miş, Türkiye, Sancak'ın toprak bütünlüğünün teminat altına alınmasında
bir anlamda garantör devlet sıfatı elde etmiştir. Bu sebeple 1937 An
laşmaları, Hatay meselesinin çözümünde önemli bir aşama olmuştur.

Milletler Cemiyeti çerçevesinde imzalanan Anlaşma ile Statü ve Anayasa'nın uygulanmasında Fransa'nın çıkardığı güçlüklere rağmen, Hatay
davasını bizzat yönlendiren Atatürk; Türkiye'nin barışçı ve hukuka say
gılı görünümünü bozmadan aşama aşama yürütmeye özen göstermiştir.
Türkiye'yi işgalcilikle suçlayacak herhangi bir argüman vermemeye
büyük gayret sarfetmiştir. Suriye'nin bağımsızlığını haraketle des
tekleyerek aynı hakkın Hatay'a verilmesi gerektiğini ısrarla savunmuş,
Milletler Cemiyeti'nde ve Fransa ile yürütülen müzakerelerde hukuka say
gılı bir tavır sergilemiştir. Ancak, Atatürk, diplomasinin tıkandığı nok
talarda askeri kuvvete başvurabileceğini Fransa'ya hissettirmiş ve Fran
sa'nın çıkardığı engeller böylece adım adım aşılmıştır. Türkiye'nin
kararlı tavrı ve Avrupa konjonktüründeki hızlı değişmeler, Fransa'yı
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Türk haklarını teslime mecbur bırakmıştır. Sonuçta Milletler Cemiyeti'ni
devreden çıkaran Türkiye, Fransa'yı ikili müzakerelere zorlayarak 1938
Ani aşması'm imzalamıştır. Bu anlaşma ile ordusunu Hatay'a sokan Tür
kiye, bir anlamda davanın esası demek olan seçimlerin istediği şekilde
sonuçlanmasını sağlamıştır. Bu bakımdan Türk Ordusunun 1938 ta
rihinde Hatay'a girişi nihai çözüme ulaşılmasında temel bir faktör ol
muştur.
Türkiye, diplomatik yoldan Hatay konusunda aldığı mesafeye paralel
olarak gerek Türkiye'de gerekse Hatay'da yürüttüğü faaliyetler ile davayı
içten kazanma yoluna gitmiştir. Bu faaliyetlerde; Türkiye ile koordineli
bir şekilde sancak Türkleri teşkilatlandırılmış, Türkiye'den gönderilen
memur ve diğer Hatay doğumlular ile Türkler güçlendirilmiş, seçimlerde
yapılan organizasyonla Fransa ve Suriye'nin oyunları bozularak diğer un
surların da bir kısmı kazanılarak seçimlerde gerekli çoğunluk elde edil
miştir. Böylece Hatay meselesinin başından itibaren savunulan,
"Hatay'ın büyük çoğunluğu Türktür" tezi hukuken tescil edilmiştir. So
nuçta her yönüyle Türklerin hakim olduğu bağımsız Hatay Devleti'nin ku
rulmasıyla, aslında Türkiye açısından sorun büyük oranda çözülmüştür.
Çünkü böyle bir devlet nasıl olsa Türkiye ile sıkı İşbirliği içinde ge
leceğini kararlaştıracak, bu karar da Anavatan'a bağlanmak olacaktı. Ni
tekim Hatay Devleti'nin kurulmasından sonra yapılan düzenlemelerle
Fransa ve Suriye'nin etkisinden kurtarılan Hatay, Türkiye ile bü
tünleşmenin eşiğine getirilmiştir. Avrupa konjonktüründeki hızlı de
ğişmelere paralel olarak da Fransa, bu sonucu kabul etmek zorunda kal
mıştır.
Türkiye'nin Hatay davasına sahip çıkarak kararlı bir politika izlemesi,
Hatay sınırları dışında da nüfuzunu ve itibarını bir hayli yükseltmiştir.
Fakat, gerek Hatay'ı gerekse Anavatan’ı uluslararası konjonktürde zor du
rumda bırakabilecek herhangi bir davranış içine girilmemiştir.

Başta Atatürk olmak üzere Türk devlet adamları II. Dünya Savaşı'nın
eşiğinde, Ortadoğu ve Balkanlar'daki güç dengesinde Türkiye'nin ta
şıdığı ağırlığı, yani jeopolitik konumunu çok iyi değerlendirmesini bil
miş, karşılık vermeden ve herhangi bir savaşa yol açmadan Hatay'ı elde
etmeyi başarmışlardır.
Bu sonucun elde eldilmesini de sağlayan, hiç şüphesiz başından iti
baren Hatay davasını şahsi meselesi olarak niteleyerek sahip çıkan ve
Türkiye'nin politikasını uluslararası konjonktürü iyi tartarak belirleyen,
kan dökmeden en son aşamasına vardıran Atatürk olmuştur.

EKLER
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AÇIK TEL
Hariciyi Vekili Tevfik Rilşttl Athb

fıtıkara

İycabında Hatay*d« ymsıs askerile teşriki uesai etmek

üzere Z-tı Devletlerinizle transız Suriye- ordusu. Komutanı arağın
da nikdarı mevzubahs olan Türk kıt'asının Hatay hududu üzerinde

derhal h-rekete ihzar edilmesini ve neticesinin bildirilmesini

rica ederim. Bu kuvvetin h-sıl olacak veni Vasiyetle üzerine tak

viye edilmesi zarureti karşısında yine hudut üzerinde- ihtiyat ol

mak ;zere kâfi kuvvetin toplanmağı için icap edenlere emir buyu
rulmadı nuVafık ulur.
2- Bu tebliğin .alınıp tatbik edilcıl/iinin ve Hatay hududun

daki kuvvetin hangi gün’harekete hazır bulunabileceğinin bildi
rilmesine uuntazırım.

s- Millî. Müdafaa ve Hariciye Vekâletlerine de .yazılmıştır.

Bu vekâletlere Genel Kurmay Başkanlığından alınacak cevap dahi

bildirilecektir.

Başvekil
C. B“v*r

ı
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| CUMHURİYET /« VI I

BAŞVEKÂLET

f=FS2i

Kararname

KLAR DAİRESİ MÜDÜRLÜCÜ

Karar aajrcat

2

Frnasız he ye ti le .Hatay içle rin i mazak?re etmek üzere Orgeneral
Asım Gündüz’ün Başkanlığı altında Genelkurmay harekât şubesinden Kur

may ^lbay Feyzi Vengüç, genelkurmay harekât şubesinden Kurmay yüzbaşı

Kürettin Alpkartal’ın ve heyete hizmet için Gedikli erbaş Muhittin Ön
cünün Antakyaya izamları ve heyet azalırına harcırahlarından maada Tür
kiye sınırlarından başlamak üzere 2/5630 sayılı kararnameye göre yev

miye ve Gedikli Erbaş Luhittin Öncüye de 10 lira gündelik verilmesi ;
ve seyahatları için siyasî pasaport itası; Genelkurmay Başkanlığının

I0/6/93S tarih ve 1793? sayılı tezkere sile yapılan teklifi üzerine

İcra Vekilleri Heyetince 10/6/938 tarihinde onanmıştır»
IO/S/938
RBİIJİCÜEHUR

Ik. V.

’.s. I. M. V.

G. 1. V,
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1ŞVElILE.I ALSM

O

Ankara

________________

/

/

!

| CUMıiURlYEl’ ARŞİVİ I

TELGRAF

Karaşala

Ankara

5.7*938 tarihli telgrafınızı büyük memnuniyetle
aldım . Reisicumhur Şefimiz Atatürk© arzettim .
-Askerimizin Hataya girişini siyasi hayatımızda
mühim bir merhale olarak kabul etmekteyim .
Başta Zatı Devletleri olduğu halde Ordumuzun
yeni ve bu mühim hareketinden dolayı tebrik ve
teşekkürlerimi sunarım .

Başvekil
C. BAYAR
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EK-24
-SURET

?.,Temmuz. 1938
11467 yj>

DEVLET AŞEVLERİ-GENEL- MÜDÜRLÜĞÜ
CUMHURİYET ARŞİVİ

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Dahiliye Vekâleti "ve

C .lî.Partisi Genel sekreterliği yüksek makamına

Bir vatandaş sıfatiyle pek yakından, alakadar olduğum Hatay meşe

leşinin., Ulu önderimizle Hükümetimizin ve bütün milletin arzusu
dairesinde henüz muvaffakiyyetle neticelenmediği ve hükümetimizin

bu husustaki teşebbüslerine karşı müşkülat çıkarılmakta olduğu gaze
telerin ifadesinden anlaşılmaktadır .

Ruhanî vazifem icabatından olarak gayrıdinî işlerle meşgul
olamayacağım malum is ede her vatandaşı alakalandıran böyle mühim

bir mesele karşısında müteessir olmamak kabil olmadığı, ve' diğer
taraftan , bucmesele dolayısiyle gitgide heyecanı artmakta olan

cemaatının efradı tarafından bana müracaatlar vaki olduğu cihetle ,
müstesna bir mahiyeti ve her yurddaş için büyük ehemmiyeti haiz

olan bu vatani işte , vatandaş b'

t ürk ^fobiyle rhdtsne terettüp

eden hizmet ve vezifeyi ifaya müsaraattan kendimi menedemiyorum .

Binaanaleyh , münasip görülürse , Hateyda sakin ermeniler arasında
iğfal edilmeleri muhtemel görünen bazı safdiller bulunuyorsa, onla
rı lykaz etmek ve benim namıma lazımgelen vaseyada bulunmak

tarafımdan intihap edilecek iki rahibi

üzre

Hataya göndermekliğime mii-

sarde buyrulmasını dilemeğe cesaret eder ve bu vesile ile

Serin

İstanbul i 1,Temmuz.1938

saygılarımı sunarım ,

Türkiye Ermeni patriği peskopos
G. S.

III. 5/7/938
K, âkkaya

îıesrop üaroyan

Acele
Oek sayın Dahiliye müsteşarı Sabri çıtak'a takdim.

5/7/938

I.i. Akkaya
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EK-25

^TürkiytJ Cumhuriyeti
Geldiği yer

Hariciye Vekâleti

..... ...................

Yazıldığı tarih ... 2/8/1938-

Umum Evrak .Müdürlüğü

Geldiği tarih

AS ..................

... *!...................

Numarası

AÇIK
. J. V.

|
CUMHUSİYEt Ai-jıYL1
--

j»

•

»

’’

■

Hariciye Vekili

Tın
V+ınYa Tevfik Rüşdü Araş
Doktor

kayıt mu amel etin m dün akşam hitam bulmasını müteakip bugün
rtievî Ortodoks .ermeni, «rap, Tilrk cemaatları mümessillerinin

iş tir akiıe komisyonda teebit ve karara raptedilen kat’i umumî

yekunu berveçhi âti tebşir ederim, Türk cemaatı

II3I9 epmenî
teler
2-

5504 erap

35847 alevî

1845 rum»Ortodoks 2098 diğer koraıüne-?!

359.

Euna nazaran Türk cemaatından 358 ol evi. cemaatından II3 ermeni

cemaatinden 55

Arap cemaatından 18 Ortodoks cemaatından 20 ■

münteftihi seni çıkacaktır, Tunların Komisyonca tesciline yerin
sabah başlantcoktır.

3-

Her cemaata isabet eden mebus adedi berveçhi zir kararlaştırıl

mıştır.

Türk 22

Alevi’ 9 Hrnçni 5 'Arap 2

Ortodoks 2

Yekun

40 .
4-

Bu seferki tescilde Tüfk listesine kayıt edilenlerin yekunu
15080 olduğunu ve bütün muamelatı kaydiyenin tem bir sükunu

selamet işinde cereyan etmiş olduğunu orzederim.
///?

C,Aç ikalın
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EK-26

^{Şeidîği7 'gir

'"■ ’ Hariciye' Vekâleti

Yazı idiğı' t»rıh S • 8.1938......

Umunı Evrak Müdürlüğü
''

Aİ

Çeldiği tarih

6.8»1938......

Numaran

ÜO-.. 29..... ....

AÇIK TEL
Hariciye Vekâletine

Madde 1.- Jfitatehibi eanilerin kaza ve camaatlsre
göre taksimi berveghizirdir: Antakya kazası: Türk: .270,
Alevi: 85, 'Ermeni; .25, Mrtod&ksı -11, irtçu li, İskenderun/.,
kazası: Türk: 49, Alevî ; 17, Ermeni: 17, Ortodoks: 9, Arap:

yok. Kırıkhan kazası; Türk; 92, Alevî: 1, Ermeni: 3, Ortodoks

yok, Arap: 4.
Hadde 2.- Mebusların cemaat ve kazalara göre

taksimi berveçhizirdir;

Antakya kazası: Türk: 13, Alevî: ?, Ermeni:2,
Ortodoks: 1, Arap;2.. İskenderun.kazası: Türk: 3, Alevî:2,.

Ermeni: 1, Ortodoks:!, Arap: yok- kirıkhnn■ kanam; Türk 6,
Alevîtyok, Ermeni: 2, Ortodoks;yok, Artçı: yok.
Arzolumkr.

///?

Cevat Açıkalm

/

ATATÜRK’ÜN HATAY POLİTİKASI -II-

EK27 fa

■ DAHİLİYE VEKALETİ

'2

Emniyet Ijleri Llmum MUciüriöğü

Şube

î - . .......

H t

T
t ■■
ı
| BAJJAVrk t
İ
I CUMHUSI.E7 .‘..hjlVI |

ayai’' a

Başvekil

5/8/938

,

Gün ve 5203 sayılı şifreye ektir :
1 - Hatay işleri üzerinde temaslarda bulumak ve bil

hassa teessüsü yakınlaşan Hatay Hükümet ve meclisinde vazife -

ve yer alacak şahsiyetler üzerinde görüşmek üzere Dörtyol'a gön

derdiğim Emniyet Umum Müdürü Ankara’ya döndü ve rakoru alındı .

/Anayasa mucibince Hatay'da meb’usan meclisi tarafından beş sene
müddetle bir sancak reisi seçilecektir. Bu reisliğe Hatay da

vasında killi Mücadeleden beri fedakar arıe çalışmış ve bilhassa
Ankara'nın drektiflerine büyük hassasiyetle sadık kalmış olan
• !
t

Antalya Saylavı Tayfur Sökmen ilk namzettir .^Tayfur Sökmen’

in Fransızlar tarafından 'nasıl karşılanacağı henüz m’eçhul olmak
la.beraber Kolle tarafından itiraza uğrayacağı devat Açıkalm’

m iş’arından anlaşılmaktadır . Kamafi devlet reisliğine geti
rilmesi -İşinin mümkün olabileceği de mumaileyh tarafından müta-

- lea olunmaktadır . Tayfur Sökmen’i ilk iş olarak meb’us namze
di yapmak ve Oransızların alacağı vaziyeti öğrenmek veyahut

. meb’us namzedi göstermiyerek meclis toplandığı zaman doğrudan

;doğruya devlet reisliğine seçtirmek şıkları mütalaa edilmiştir.
'.Bunlardan hangisinin tatbikinin faydalı olacağı tetkik olunmak

itadır . Ancak Tayfur Sökmen’in bu günlerde

Hatay’a davet olu'

narak büyük tezahüratla karşılanması ve bu durun karşısında

Fransızların alacağı vaziyeti Öğrenmenin muvafık olacağı mü

nasip görülmüştür . Esasen eski delege Garo Tayfur Sökınen’in

Hatay’a gelmesini Ankara’da Fransız sefiri huzuriyle yapılan
toplantıda kabul etmişti . Bu sebeple Tayfur’un Hatay’a gitme
sİ Fransızlarca reddedilmiş değildir . Mamafi Tayfur'un her
Knrfihk jmihenk Bliljfe nft eldnjtı ebenin Rtin ve »nyınvın jnnİMM.

435

436

YUSUF SARINAY

EK-27/b

^7

T. C,

w ■

DAHİLİYE VEKALETİ
Emniyet Ijleri Umum Müdürlüğü

O

Şube

t
Utnumt ;

z/ututr

r L
,b A fl B AA h k <

1
I

CUMHURJVfiT AKŞ’vr |

hangi bir ihtimalle Hatay Devlet He i eliğine sekilememesi halin

de Hatay'da ahlaki durumu ve milli mücadeleden beri her türlü

■

fedakarlığı ve halk arasındaki sevgisiyle tanınmış olan ve Tay
fur Sökmen'İn kardeşi olan Abdullah Mürsel'İn Devlet Reisliğine

seçilmesi muvafık mütalea olunmuştur .

Abdullah türsel’in de devlet Reisliğine seçilmesi muvafık görülmezse üçüncü namzed inayet Mürsel'dir. Bu zat da Mil
11 tttcadelenin başından beri Hatay davasına sadık kalmış ve halk

arasında sevilen bir şahsiyettir .
icra meclisinin teşekkülüne gelince t

Akalliy.etler İçin ve lalet sanda Üyelerinden biri ay
rıldığı takdirde icra Meclisinde vazifelerini şu suretle taksim
ve yalnız Sıhhat ve içtimai Euavere t Vekaletinin akalliyetlere

ayrılması münasib görülmüştür .

Başvekil; Aynı zamanda Dahiliye, Hariciye, Millî Mü
dafaa işlerini .idare eder .
Adliye Vekaleti; Yalnız adlî işleri idare eder *
Kiiltiir Vekili; Yalnız Kültür işlerini idare eder .
Maliye Vekili; Maliye, iktisat, Ziraat ve Mafia i ŞİŞ

rlni idare eder . Vazifesi çok olan bu vekalete işe

göre müteaddit müsteşarlar vermek zarurîdir ;
Sıhhat ve içti- J
maı Muavenet V£ __L_.
kaleti .
Yalnız Sıhhat ve içtimai Muavenet işleriyle meşgul

olur, Bu vekalet akalliyetlere tahsis olunursa müs
teşarın Türk olması şarttır *

KarfUık yasıl Atak Biliye ali oldu in

rtn v# «oyınTitn yan1ma*L
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EK-27/c

: t.c.
3AH1LİYE VEKALETİ
Umum Müdürlümü

Ettinlyat

Şutta

............ T e"

;......................

Hdruıt ı.............

u aş^a : ;
CütonURi'.n

- 3

(Jmtrtnf :

icra Meclisi İçin namzetler şunlardır ;
Abdürrahman Melek : halen Hatay'da valilik yapan zattır.

Oransızları ve ekalliyetleri te memnun edecek ve manda hitamı

na kadar vaziyeti tutabilecek bir şahsiyettir. Kendisi kayıtsız
ve şartsız Ankara’ya bağlılığı ve 'partinin umumi drektii'leri da

bilinde hareket edeceğini söylemiştir . Başvekalete namzettir^.
Mamafih bu zat almadığı takdirde Sancak Reisliği için

3_cü namizet olarak gösterilen İnayet Kürsel getirilebilir .

Adliye Vekaletine t
Cemil Yurtman veyahut Abdullah Feyzi
Kültür Vekaletine i

Ahmet Faik Türkmen
Maliye Vekaletine!

Bankacı ve maliyeci Cemal
Sıhhat Vekaletine:

Ekalliyetlerden biri almaz, bu vekalete de Türk tayini
esası kabul olunursa bu takdirde sıhhat işlerini kültjj

re bağlamak ve maliye işleri arasındaki Kafia kısmını müstekil

vekalet yaparak bu vekalete halen Hatay Nafia Müdürü o
lan ve Türkiye’den gönderilenlerden bulunan kabiliyet

li ve ehliyetli mühendis Kemal Alpar’ın namizetllği mj}
nasip görülmüştür . Sıhhat işleri ekalliyetlere tahsis

olunursa Kemal Alpar’ı Başvekalet Müsteşarlığına veya
Maliye Vekaletinin Kafia keka müsteşarlığına namizetli
■ ği muvafıktır .

><

,

2 - keh’us namizetleri İki misli olarak tesbit olunmuş
tur • Bunların tesbitinde dikkat olunan esaslardan en mühim İki

ei, bu namzetlerin saf Türk olmaları ve Ankara’ya bağlı buluna^
KflTf.lA y*rjl*Cflk ÜIHyr ali olâuiKl pıbfidıı plin v. KryınniTi T.tılrtmı.

./•

O
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: Türjuye Curahuriyıti

Geldiği yet

Hariciye Vekâleti

Yazıldığı tarih

Umum Evrak Müdürlüğü

Geldiği tarih
Numarası

... Paya* ...... —...
24.8.1938 .......
26.8.1938 ...... .
....... 62..................

Hariciye

Ankara

422 sayı cevabidir:

Dahiliye Vekâletinin 4220 mı maral ı telgrafına cevubdırs

' !»*■ 48 numaralı telgrafnamede erzetmiç olduğum veçhile
emirleri mucibince Meclisin açılış tarihi 2 eylül olarak tesbit
edilmİşdir.^Âgılig gününde geçirilmesi zarurî kanun lâyihalarının

hu taribden bir kaç gün evvel gönderilmesine müsaadelerini rica
ederj^t*'
2- Meclis açılış günü söylenecek nutuklar hazırlanmak-

tadır.

3— Meclis en yaşlı aza olmak safetile Adalı Mehmed

tarafından «çılac'akdır.
a) bu keyfiyet de burada çok hazin bir tesir yaratmak-

dan hali kalmamakrla ise de tabiî semi itibar atfetmiyorum.
b) Meclis raisi Abdûlgani Türkmen,. Türk reis vekili
Vedi Münir Ekrabay ve bir de Alevî reis Tekili olacakdır.
c) Mazbata muharriri Dr* vedi Bilgin ve Bekir Sıdkt

KUnt intihap olunacaklar.

A) Devlet reisi Tayfur Sökmen ihtihab olnnacekdır.
Heyetim üzerine mumaileyh 25 ağustosla Antakya’ya gelmiş bulunacak*

dzf»
•) Meclis devlet reisinin ittifakla intihabım temin
İçin lâzıngelen çalışmalara başlanmışdır. Bu huausda sûşkülât
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;x

" ZIYır|iiye Cumhuriyeti ,

Hariciye Vekâleti

Çeldiği yer
Yayıldığı tarih

.Umum Evrak Müdürlüğü

Geldiği tarih

Numarası

olmıyac*ğl kuvvetle nemuldür,
4— Encümenlepide emri alileri veçhile teşkil edilecekdir.
a} her gaman ar ze 11 iğim veçhile burada dahi bulunacak

ekalliyet mebuslarından hij bir hakikî falda beklemek.caiz değildir,

Bunlardan mazarrat gelmemesi yegâne kâr imizdir.

Bu işi de bu yolda

ter tib edeceğiz. Yani TUrklerin Encümenlerde ekseriyeti temin e di

le cekdir.
b) Umumî katib Ahlat Kaymakamı Mazlum ve İdare âmiri

heyeti faale azasından Şemseddin zade Fevzi yüksek tanaiblerine
ar zn lıı mır-,

5- fark gözetmeksizin mebuslara verilecek maaşın hangi
kanaldan vs nam. ile verileceği hakkında tenvir huyu mi m iri -t
•f gf-THınm

S/vP

Cevad Aş ikalın

m
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1

Hariciye Vekâleti

EK-29/a

Birinci Daire Reisliği

H«t.y

Ankara....

Uîiııun k '* .
1»3

...................

Jiıılıiıa

Şube

Yüksek Başvekalete

C*

r c
B A J BASANtiS
CUMHURİYET AK3İVİ

Yazı İdleri Dairesi îiüdürlügü ifacesile alınan

cû«11.193Ş tarih ve 6/4330 sayılı yazıları karşılısıdır:
Yüksek emirleri mucibince Hatay işlerile meşgul

olmak üzere Vekaletimizde Genel üekreter Büyükelçi kuman

Venemencioglu’nun riyasetinde teşekkül edecek elan İdareye
merbut İsticarı Heyete Vekaletim, Dahiliye Vekaleti ve Genel
kurmay Başkanlığınca tayin olunacak Ğairr.ı Delegeler teayyün

etmiş ve icsbıırâ davet edilecek elan aiSer Vekaletler müteh=ssıs Delegeleri

hakkında da şimdiye A&car Sıhhat ve İç

timai Muavenet-, Maliye, Gümrük ve İnhisarlar ve İktisad Ve
kaletlerinden cevab alınmış ve bu zevatın isimleri ilişik

listede arzecilmişdir. Mütebaki Vekaletlerin de bir an evvel
cevab vermeleri, kendilerinden telefonla rica edilmekteâir>

Anılan İdareye merbut. Büroya pelince; melfuf liste
ue gösterilen kadro cahilinde teşekkül etraişdir.
Keyfiyeti saygılarımla arzederim.

Hariciye Vekili

ı»7~
S

%
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^-"•Türkiye COtııhurîyetİ

EK~29/b
Ankara......................................... ....

Hariciye Vekâleti
Birinci Daire Reisliği

Jftî

Hulâsa .......................................

Şube

1- Hariciye Vekaletinden: Hukuk Müşaviri Kemal Köprülü
2- Dahiliye V»ndeii!

Esrini ye t U.Müdürü Şükrü Scicmensüer

3- Genelkurmay Baş.dan

fJı_-üncü Şubeden Yüzbaşı Bitik:
Uİay

B.- İcabında aayet edilecek mütehassı ş Delegeler;

1- Maliye Vekaletinden

Müsteşar Muavini Hüsnü
Yümel

2- İkt is’.-d Vekalet inden

Türkofis heis muavini Celal
Yermen

3- GümrüK ve İghiserler
Vekaletinden

Ekonomik İşler Müdürü Cela
det Baroarosoğ'lu

4- Sıbhet ve Jctit'a ı Musvenet Vekaletinden : Si e i 1, ile'mrlar ve Muamelat
şubesi Müdürü Salih Tezcaner

ıl

Hatay Bürosu

1- Müdür! Hariciye Vekaleti Birinci Daire Birinci
Şube Müdürü Batin Hüşâü Zorlu
e) Hariciye Vekaletinden keşad Akaur

b) Maliye Vekaletinden Muhasebe Müdür
muavini Hulusi Arpacı oklu
c) Dahiliye Vekaletinden İhsan Ersöz ve
Yusuf Ilterberk
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EK-30

J . Jj.

«laİLİÖI 20 f o 6 fin
ta>nı
O3sHıo/ılı Oniflt KALOİNLDr

¥t

BAŞVEKALET
MÜUORLCiH)
K.r.r uyul

T. C.

BAÇDAK AKLIK
CUMI"Jn(YET A"."A'

Kararname

KARAILLUt İMİ İTESİ

1

10'4'36

Türkiye ile Hatay arasındaki yakınlık ve bağlılığı daha
ti-yade tebarüz ettirerek Yatayın ana vatanla olan münasebetlerinin

faydalı bir şekilde inkişafını temin edecek mahiyette olup Hari -

eiye Vekaletinde teşekkül eden Hatay İetişari Heyetince tesbit

ve

Hariciye Vekilliğinin 24/2/939 tarih ve31343/73 sayılı tezkeresile
tevdi olunan ilişik esasların meriyete konulması; İcra Vekilleri

Heyetince 24/2/939 tarihinde onanmıştır.
24/2/939

REİSİCÜkHUR

1 ‘M-Hh.

Da. V.

Na. V.

tk. V,

S. I. M. V.

G. I. V. ve Hs.V.V,

Zr. V.
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EK-31

GENEL. MÜDÜÎLOĞÜ

U'“*‘

£U^nU&r£T Aftglvj

C . H . Partisi Genelsekreteriiği yüksek katına

Hatayda açılmış olan beş halk evi, burada açıbşış olan

beş orta o kulan bulunduj

-ğu yarlardadır. Halkevlerinin hart'urlu şubelerindeki mesainin tahakkukunda büyük
rolleri ölen öğretmeni e rlmisLn yardımlarına bilhassa Hatay halkevi el muhtaç; tır. |

Fakat , Hatay ilk ve orta okullarının, ve lise e inin butun öğretmenleri yerli olup
bunların İç iade,şimdiye kadar halkevi çalışmalarında yardımı dokunabilecek ev eaft

-t akil eri gölüme ilişmedi. Xİiltür bakanlığı burasını kuvvetli ve bilhassa halkev
lerinde faydalı olmağa alışmış ve üç tabiri kadın olmak üzere yirmi yiraibş kadar

öğretmen İle takviye etmelidir. Akaitakdirde,halkovlarimiz,yalnız buradaki yerli

elvanlarla, Halaydaki Alevilik, kurtluk, a minilik arasına kültürümüzü sor yayar

lar. îşİn sağlanmaeına yüksek delaletlerinizi dilerin.
Antakya, 14

III

1939

Eatahda Parti kurmağa mamur

İ

C. H. P. Gsnşl Sakrrterî'ii
16 M 1939
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HC-32

öt'NEL
CUJ.,3U'.7ET ARŞİVİ

r

’

1

it

22007

18 Nisan 1939 ı

C ,Iİ ,İJ. Gene İsekır aerli^l yüksek kıtına

Hatayda yapılacak -• mühim ve lı-ıtta hıy^tî*işlerden ■birisinin

de burada türklü^il minnetle benimsemek isteyen ailevilere biran önce
türkçe

öğretmek olduğunu evvelce arzetmiş idim.

Şimdi ,fıransızlar da bir taraftan aleviler üzerinde çalışmaktadır?
lar. İkiyüz elli bin alevinin ikamet eylemekte olduğu La zkiye mınta

kası için bir alevi muhafız(vali) tayin ettiler. Ha tta buyüzden

arap milliyetperverleri

fena halde kızdılar.

Birçok faktörler ,aleviler üzerinde, bizim derhal kesif bir faali
yete geçmemizi istemektedir.

Aleviler üzerinde dil ve kültür çalışması hususunda büyük
rol oyniyacak olan Hatay halkevlerinin yoksul olan eleman kısmını

kuvvetlendirmek üzere ana vatan halkevlerinde
yardım ve köycülük kollarında

göstermiş yüksek vasıflı , idealist

öğretmenin

dil, temsil .İçtimaî

çalışmalarda kabiliyet kazanmış veya
yirmi beş kadar bay ve bayan

Hataya gönderilmesi için delaletlerinizi tekirar diler

üstün saygılarımı

İskenderon

sunarım,

X5 Nisan 1939
Tekirdağ saylavı

J

/a

Doktor Fikri Tüzer Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Sekreteri

yetimizden sonra araplık âleminde pek ziyade yüksalm-i ş olan 'Türklük prestiji kendileri için bir
tehlike telâkki eden Fransız müstemlekeciliği ötedenberi Türk prestijini küçük düşürmek için müca
dele etmektedir.
Suriye’deki Fransız yüksek Komiserli
ğinin istihbarat heyeti tarafından dirije edilmek
te olan Fransızca Suriye matbuatında son beş altı
gün içinde türklük aleyhinde intişar eden ve ter
cümeleri leffen takdim edilen mekaleleri bu bapta
kısa bir fikir edinmek için bağlı olarak takdim
ediyorum.
Ar aplik dünya sı içinde F (ansızlar
tarafından Türklük aleyhine yapılan taarruzlara
meharetle mukabele etmekjse olan işbu Hatay (..jansi

na. yardım olarak

ATATÜRK ’ÜN HATAY POLİTİKASI -II-

Antakya’da Başkonsolosunuz bay Fethi
Denli tarafından Hatay Ajansı namı altında bir
propaganda mekanizması vucuda getirilmiştir.
"~~’~'-Bilhassâ( Hatay)daki yüksek muvaffaki

Cavad Açıkalın’dan 50 lira ve

-U
La

EK-33/b

Tayfur Sökmen*den dahi 20 lira kadir bir para
koparmış, olan Başkonsolos ?ethi Denli, kendi ma
aşından dahi 150 lira kadar bir fedakârlık yap
mıştır. Mümkinse berveçhizir surette bir yardım
sağlanması çok yerinde olur,

YUSUF SARINAY

1) işbu (Hatay Ajansı) nın sahibi olan
M,Balkır ( eski adı Miinir Eşref) tarafından çı

karılmış olan bağlı ( Hatay Sâdeyletülmüştekilie
adlı eserden- 300 kadar nüsha (nüshası bir lira)
satıh alınarak parası kendisine verilmek üzere

konsoloshaneye gönderilirse bu adamımaj ansı
idame etmek imkânı arttırılacak ve bu 300 nüsha
kitap dahi ayrıca izizikiye ve Tarablusuşam*a bu
raca sokularak dağıtılacaktır.
2) (Suriye)deki transız İstihbarat
taarruzuna bir mukabele mahiyetinde olacağına
göre Millî Etaniyet hizmeti tarafından işbu ajan
sın tutulması çok uygun olur. Şükrü Alî beyin
ayda bu iş için Başkonsolosbey emrine,50
liralık bir yardım yapması, ye, kethi beyin şimdi
ye kadar olan masrafını ödemesi çok yerinde oiur
teşkilâtı hakkında taleb ey

lediğim direktiflerin vuruduna kadar Suriye hak
kında bir fikir hasıl, etmek üzere (Berut) ve

(Şam)âyİ£İsa. bir seyahat yaptım. Berat Başkonso
losu bay Faik Zihni ile görüşmelerimde Hatay (Ajansı)nın faideli tesirlerinden hana bahseyledi.

ve keyfiyeti Ankaraya dahi bildirdiğini söyledi.
Şahsî görüşmelerimi kısaca ilâve edeyim ;
Lazikiye, Tarablusuşam, ve Şam’dal®.
Türkiyenin ve Türklüğün nufiızu çoV' yükselmiştir.
Fransızlık bu nufuzu Ankara’nın dikkatini celbetmeksizin kırmaya çalışıyor, F^kat Suriye’deki

Fransızca matbuatda neşriyat, Türklüğün izeeti
nefsine taarruz edici ve hakaret edici mahiyetdedir. (bağlı neşriyat üç günlük rastgeldigim
şeylerdir). Fransız - Türk dostluğu resmî bir^^
sözden ibarettir. Bu neşriyata mukabele etrn^k,
susmak,görmemek Millî Şeref bakımından doğru de
ğildir. işte buna karşı alınması lâzııngelen mu
kabele tedbirlerinden birisi de budur. tşbu Ha
tay Ajansı neşriyatının tercümelerini bağlı ola
rak takdim ediyorum. Denklenmesin! dilerim.
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EK-34

C. H. P. Genel «kreterllğl

yükaek Ut W ----------------------------- :-------

!

1 5 Mart 1939 ■

..
Bağlı biriki tere«neden aniaşılacağı uçara Frene a,

ğari delaıkiyede^olmak üıara

Suriyedon ayni ki mürtakil varlı^^Hıriet iyen, Alev

-vl)y a ratmak İçin ciddiğ bir yola girmiştir. TÜrk hududu kanarındaki bu hadime

ler! İçinden takiy aylamak bitim İçin gerekmektedir. Binaenaleyhı
a) Laıkiyeda ve Cezirede Kiliİğ Snniyetin (yoklu) eeaalı faaliyete geçma_ai»

b)Bu iki mıvkida birer koneoloaluk tetitini .... çok lüzumlu görüyorum.
İakanderon va Antakyadn iki konaoloaıauc vardır. Halbuki buralarda konao-

loaluk bulundurmak artık han luııauuı t ehemde Hat ayın anavatana İlhakı hurucun
daki düfÜnealerimiila uygun değildir.

Bugünlerde

Atıkaraya irinli gitmeği düşünen Antakya Başkoaeoloau Bay Fathi

Peni İnin Düşünce je, _bİlgilerindenjısyUi_Baybtky^ımtuın habarduruümAaım^faydalı

a ayıyorum.

10 Mart

Saygılarla arz o derim.

1939

Antakya
Hataydı C. H. F. teşkilatına memur

Tekirdağ »yİavı

i
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EK-35

i

2)Şelhıa

Şimdi Hatay Hadi al beş kanı »Tahsili H*/.
Burada an çok sayılan bir adan* Hatay müca
delesinde enbaşta çalışaniardan.

Devrim,
ıTahaıli orta»Genç. İdealiet türkçü bir alavi. Hatay
mücadalaainda büyük fedakarlıklar gÖ at anal; »hakaret
leri ra snddig ısrarlar* oğ ramı,tır. Budafaki G.H.P.
teşkilatında da çok çalıştı.

3)Aptull*h Nursalı
"’Hhtey mücad ol esinde başta çalışanlardan». Ey i ahlaklı»
vatan e ot ar» halk tarafından tutulur» budefa G.H.P.de
İİyÜkurula alındı. Hatay saylavı»

t) Hndi Balçık ı
Hatay saylavı. İskandaron halkevi başkanı». Tfcyiı
nüddeimmi başmuuvlnlerinden. Eyl hatip» Atoşli|
£yi partici. Çalışını ve yapıcı. Budafaki parti trşIştında örnek olacak mesai kabiliyeti gösterdi»

5)Fatıl Gabuş Ağsı

Alevi. Hatay »İçadaleelada kendisinin vs çolukçocuğunun
hayatını tehlikece koyarak.binlerce aloviyi arkacından
türkler için sürükleniş »lürk listesine yeııldığı için
tıpkı Şelhun Devrin gibi bu da Hatay neci i sine seçile
nmiş.
*)Rfşit ağa ı

Kirıkhanda oturuyor. Kurt Dağlı. Ktirt, fakat türkçü»
Genç, kurt Dağı ûıerindo aufut sahibi • Hatay mücadele
sinde butun kurtlar! türkler tarafına sürükleyen ada*.
7)Nuri Aydın tı

Muallim. Hatay Hecİlcinde saylav. Hatay mücadelesinde
silahla çalışmışlardan. Htmıiy eti i, doğru »meal e kette wv iliyor.
YEDEKLSR

Mübadelede çalışmış. Ağır başlı» doğru,sevilir.
“Alevi. Türkçü, üücadalodo çalışmış. Buda fa kİ C.H»P, teş
kilatında çok çalıştı»
S 3)Selim Çelenkt
Davada çok çalışmıştır. Geıetsci,
X t) Aptullah Bilgini
‘Öğretmen. Ateşli» Samimi. At ılgan.Bud afaki C.H.P. teş
kilatında çok çalıştı ve yoruldu» Bunun Doktor Vedi
Bilgin adinde bir kardeşi vardır» Hat ayda saylavdır.
Hatay mücadelecinde fedakar*** çalıştığını hemşehri
leri soyliyorlnr.

Haty saylavı. Gnrotoci. Hatay davacında

çalışmış.

Y X6)Nuri Gençı

Gaıetıci. Kurt Dağı üıe rinde müessir olabilir»
/ 7) Vedi NÜnir Karabayı
Hatay saylavı ve Meclis Beis vekili* Hatay Halk Par
tisinin Gen e İne krateri İğ ini yapanlardan.
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DEVLET Afişi','LEfi! 6ENE1 MÜDOSLÜĞÜ

ti .

CUMHURİYET ARŞİVİ

EK-36/a

Cmhuh 1,yet halk faijtİbİ
t; kx lr,1 s« k h kt kı< 1.1<■ i

C.H.P Seyhan Bölgesi Müfettişi ve Maraş Mebus
H.R.Tahkut un 28/Xl/l939 Tarihli raporundan:

Hatay daVamizin Şehit Kahramanları:
ş

Adı ve soy Adı.
Tahir oğlu Bek: r XI1/1936
' 35

Ş
Hangi hadisede Şehit olduğu Yetimleri
Öldüğü zaman i
Surye adına intihap yapmak 2.4.6. yaşinda
istenenlerle mücadeleeet- ve Üç aylık .1

miştir.Bransiz zirhli oto

mobiline hucum ederek ölm

u

Karisi ve

AnaBi

üşü ir .

Mehmet oğlu Mus- af a XI1/9 3 9

4.çoçugu ile

*1

kk

H

II

Annesi ve
Kuçuk kardeşi

23

Konduracı

Abdullah Kab'ur
( Alevi )

V/I938

Milletler Cemiyeti adına

Karisi ve

Hatayd'a yapılan Pilebisit

9.cocugu

, :

esnasin.da(.Türk)kalmak iste

dikleri için evlerinin kapi

sı Önünde öldürüldü.

Hüseyin Ali Zeh: ■a
(Alevi)

V/I938

Bekar idi
tt

tı

11

u

n

.;

İhtiyar babası

Küçük kardeşle

. 1

■

Beyzade Ahmet

V/I93S

Düveyr köyünde Araplik çere Yaşli bir

ve Annesi

yinina karşi durduklarindar hemşiresi
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Halayın istihlâsı davasında hayatlarını feda eden

şüheda ailelerine Partice
yapılacak yardın

Aile ismi

Bir aile için

Her ay verilecek
BİRA

Beher fazla
nufus için

Bekir ailesi
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Bu husus Hatay Valiliğine,
C.H.Î.Seyhan Bölgesi Müfettişliğine
ve Hatay C.H.P.Vilâyet îdare Heyeti
Reisliğine yazılmıştır .12/XIl/S39

ATATÜRK’ÜN HATAY POLİTİKASI -II-

EK-3Ç/a

I f l 19S^

T. C.
DAHİLÎYE VEKÂLETİ*
Emniyet Umtım Müdürlümü

... ..^V.

Hatay anlaşması...

W :

■ nm .Suriye deki aileleri
hakkında

Başvekâlet Yüksek Hakanına

1- Türkiye-Fransa arasında Suriye tahdidi Hudud mu
ahedesinin tadili İle Hat aym ana vatana ilhakı ani aşmae inin. Suri
ye partileri üzerinde vilbude getirdiği tesirler hakkında alınan
malumat ilişik alarak **kdim kılınmıştır*
löksek bilgileri için saygı ile arz ederim,
2- Başvekâlet Yüksek Makamına f Sene Ikuraay Başkanlı
ğına^Riyaseti Cumhur U,Kâtipliğine ^Hariciye Vekâletine arz edil
nıiŞfHllli En,Hz.Reisliğine yazılmıştır.

Dahiliye Vekili
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A-üitlci Vataniye
Hatayım tu.; v-. tan-; ilh'- kı mual.edecinln imzalanması
üzerine kitlei vataniye partici uzun Lir beyanname- ncçr ederek
hadiseyi preteets e felçtir,Bu prrti 50 haziran cuk*. CÜnU bütün
camilerde bu mevzu hakkıhda hararetli nutuklar söylenmesini iste
miço e de Şen ve Halcpde bu cibi siyasi tezahürlerin yspılraacmı
îransızlar men ettiğinden «nesk Deyrlzor ,Eaa;-?. ye Humus de yapıla
bilmiştir, ,
Kitle! vatsniyenin yakında bir fenere toplayarak
hem Fransızların kariyi i.:, tatbik cfec^< baçlr.iıkl-rı yeni idare
yi he-K de Sancak mcELİcefea. £dr İç a çekleri ha .bor alınmıştır.
E-Şehber.âer partici . .
bir beyanname
Ştlibenıeroilcr har.fe/neşr ermemiş vc Hatay hakkın
da. ımufe bir tezahür şactcmcniçlezâir.Yalnız bunların naşiri af
kârı elen Elnifeljîleyycr; cazibeleri pek hararetli nihaleler yaz
rtiçlor ve- Bu vaziyetin met'ulu câ ettikleri vatanilere hückm c,t
nişi! râiı-,
C-Ucbcfel -fe'. lül lûrv-ci partimi
üskefel Efelül fe.v.;;i nortisi kcâiec fecrine dcrfe.l
teplc"i'cc: ilfe.k jz’.ür,cri?.;i.prcfec.t.:y:- k;r-r vermişi.'.m ve '...ilfei
l-rr c: "feye ife.ı ra. felyr-iı ç=.k..lriiri
"B'.fey, •.feu.lerır.l" ? =” :r v;rki:.'.
irmue il;
l.kkiy.. c-Ez-.jı i;msa‘_ır. l'rüly.ye ij-fefe. w:
ter s. kİ; rsı
dm bir efe al cüil;..câi karar laçtırı İniştir, Jk-anc enin UBirlard.cn
beri alaylarla; cl-n bir tcyrr.' ı tek başına yabancı tir devlete
terk cfeeeife mlayufeycruz,Yükcck nillctlur cemiyetinin c’-:ndcr
mi e elifeu komisyonun da şahadet ettiyi veçhile bu r.ıntukenm
dörtte üçü aTfiıJ'tır,FTar.s:;[üllctler cemiyetinin nemuru eler ak
cr.un'ımma Suriye vesayetini ifc suretinde burasını c=î”’i zmçru
olarak t&Barru." r.tw-k irteyerss bu nıfatlr. uhfecinfe bulunan bil
efe.le hukukini ı-<,i ’i icap eder,UcLetül anelül kr.vci bu cgık iddiacı
nı ileri sürerek arep vatanının bir parçacı olan ickcnderunun •
haksızlıktan kcrunsısını milletler camiye tinden ve Fransız Parla
r.cntcdunüar ra a; eder."
...Ç-El-çcbibc tül Vataniye.
Erki demir cümlekiller cemiyetinin be kayası eler.
El-şcbibctül vataniye cemiyeti de toplanarak hadiseyi protestoya
karar venaiç vc ali korle ere çekti'‘i bir tel^raflr. tepoefelerini
bildirmiştir.
D-Suriyc mrclici
Suriye rccflici ur.b*Ucanı d..: hadiseyi tcl v;. proteo
tc ctr.ıiç yo rcic FurİE el-lluri vcaıtacıle şı: fel^rfeı keçide, et
tirmiştirt

ATATÜRK'ÜN HATAY POLİTİKASI -II-

"Suriye msb’uaun mecliti PrunEanm ycbancı bir dev
letle Suriye erasıelnin bir cüz'ü elan arap lckonderunu bu dev
letin arazisine ilhak etmeğe matuf «larak akd ettiği muahedeyi
protest» eder.ideclie,milletler cemiyeti tarafından FranBoya ema
net edilmiş »lan bir teprak parçasında vukua gelen bu faciaya pre
testp etmekle beraber tekmil vatani haklarını nrahrf&zasx eder vc
hukuku düvel namına vc Suriyelilerin hukukunun muhafazası için
akü elunnn işbu muahedenin tacöik ettilnsr-eslni talep etmektedir.
İşbu recebizın Fransız pcrlemcntosunn vc milletler cemiyetine bil
dirikcıesini dilerim."
Şam meb'usu Fahri 61-Boruöi kitlenin neşir vasıtası
elan el-mcktebül'arabiye vcnıt acılt b ene ek hakkınir. yeni bir rica
lc- neçr etmiş burada arap Alsan-Bereni elen Sancak'm uruplar
tarafından geri alınacağını bildirerek Frensizlere da hücum et
niştir.Bu eser daha nctbaaic. iken "ranciE emniyeti ununiycstnöc
t cplsttır almıştır. Bundan bış’zr. Suriycd-ki kemini etlerin dc ilha
Eı. preteste. edin Leyannnısc leri Frar.c ıslar taraf mitil t c pirit t iril
jııçtır.
Sancak menkÛLİr-i ccniycti de bir telgrafla. haliçeyi
pretente etmiştir.
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